
Školní rok
1917.-1918.

Sbor
učitelský:

Na počátku školního roku 1917
sestaven sbor učitelský takto:

Jaroslav Meltický, def.řídící učitel

Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy

Jindřich Hégr zat. učitel I. třídy

Marie Kubátová“   “   I. třídy

Antonín Stallich zat. učitel II. třídy

Valerie Kaštilová “   “    II. třídy

Ludmila Mandlíková zat. učitel II. třídy
Aloisie Fisherová      “     “    “   “
Anežka Tomanová    “     “    “   “
Marie Čížková výpomocná učitelka
Marie Dvořákova ind. učitelka
Josef Fencl, katecheta



Zápisová
sbírka

Vzhledem ke provolání "české zemské komisse" pro ochranu
dítek a ve prospěch této, vybráno od žáků při zápisu
celkem: 13K 20h.-

Ve prospěch komise pro ochranu dítek vybráno při zápisu
(na počátku škol. roku) 12.05K.

Podomní sbírka
mládeže

ve prospěch
válečných
sirotků a

ochrany hrobů
padlých vojínů

Nařízením c.k. okresní školní rady, č.3058. byla provedena
podomní sbírka naší mládeže ve prospěch sirotků. Sbírka
tato vynesla 108K.V téže době došel přípis č.3226.
 jednající o účasti mládeže na sbírce ve prospěch komitétu
pro péči o válečné hroby v Rakousku.
Rozdělila se tudíž sbírka předešlá 108 K na 2 poloviny:
54 K odevzdány ve prospěch válečných sirotků a
54 K ve prospěch zmíněného komitétu.

Sbírka prádla Vynesením č.k. ministerstva kultu a vyuč., č.30140. a c.k.
okresní školní rady č. 3053. provedena naší mládeží
sbírka prádla a j. pod. věcí.

Sebrané věci zaslány do Vídně IX. - Währingstrasse.

První oslava
Jmenin Jeho
Veličenstva.

Dne 3.listopadu oslavila naše mládež Jmeniny Jeho

Veličenstva císaře a krále Karla I.
Krásnou pobídkou byly tu činy naší čacké armády našeho
vojska v Italii. Osvobozeno bylo z moci nepřátelské na čas
držené město Gorice, dále slavné činy naší armády na již-
ním bojišti, která den ke dni dobývá země nepřátelské,
vstupujíc do této, blížíc se k městu Benátky.



Po slavných Službách Božích promluvil o významném
dni a o slavný dnech našeho vojska řídící učitel a zapě-
ním rakouské národní hymny zakončil tuto domácí oslavu.

Změna ve
sboru

učitelském

C.k. okresní školní rada vyn. č.3508. ustanovila sl. Valerii
Kaštilovou do Michle. Na její místo povolána slečna
Jana Brožová, dosud výpomocná učitelka (číslo úřední
3559.)

Sbírka
mládeže

Sbírka mládeže 2. prosince 1917., na paměť nastoupení
vlády ✝ Jeho Veličenstva vynesla 86K 20h. Částka tato
odevzdána sirotkům po padlých vojínech.

Změny ve
sboru

učitelském

Okresní školní rada vyn. č.3804. ustanovuje zde od 1. ledna
1918. slečnu Jarmilu Štětinovou zat. učitelkou 2.třídy.
Vynesením č.3789. Karla Dlabala, taktéž od 1.ledna 1918.
zat. učitelem 2.třídy.
Vyn. č. 3991. pana Damasa Muchku, co zastup. učitele
zde. Vynes. č.3803. Aloisii Fischerovou překládá do
Michle. Vynes. č. 3788. pana Antonína Stallicha, dosud
zat. učitele 2.třídy zde, do Michle, co zat. učitele 2.třídy.

Vánoční hra
dítek

Správce školy za pomoci člena sboru pí Marie Metlické,
provd. Čížkové nacvičil se žáky "vánoční hry".
70 dítek v národních a jiných krojích sehrálo bezvadně dvě
přilehlé hry vánoční, které těšily se veliké návštěvě místního
i okolního obecenstva.
Hrálo se třikráte v hostinci „na Budíně“.



Čistý výnos 465K rozdělen takto: 200K „Českému
srdci“, 200K „Spolku pro ochranu české mládeže“ a
65K na zakoupení učebných pomůcek. Hry vykonaly po
všech stránkách své poslání.

Udělení
svátosti

„biřmování“
dítkám
školním

Jeho biskupská Milost, světící biskup, pan Dr. Sedlák
vykonal akt udělení svátosti biřmování dne 30. dubna
1918. Pana biskupa uvítala za žáky žákyně Věra Tichá,
za sbor řídící učitel. Týž případnými slovy akcentoval
působnost pana biskupa, co českého biskupa, Jehož
zásluhy po celém království dobře jsou zapsány.
Pan biskup v děkovací řeči přiznal své působení na pro-
spěch drahé naší vlasti a děkoval jak žákům, tak i celému
sboru za upřímné přivítání.

Odpoledne vykonán akt udělení svátosti „biřmování“,
druhý den vykonána zkouška ve školní budově. Zkouška
byla animovanou a hojně rodiči navštívenou. S plnou
spokojeností odjížděl z osady naší pan světící biskup a
přál nám všeho dobra, hlavně dobré a jisté budoucnosti v
našem národě.

Nákupní
přídavky
učitelské

Vynesením c.k. okresní školní rady ze 15./4. 1918. č. 1110.
uděleny byly konečně „nákupní přidávky“ učitelstvu za rok
1917. Povolání činitelé uznali konečně, že bída učitelských
rodin je hanbou civilizace a volá o nápravu. Jest si přáli,
aby i ostatní přání učitelstva, přání spravedlivá, byla
splněna.



Drahotní
přídavky
učitelské.

Vynesením c.k. okresní školní rady č. 2778. uděleny byly
učitelstvu pro rok 1918 drahotní přídavky.
Opatřením tímto jistě zmírní se mnoho bídy v našich řa-
dách, bídy nezaviněné a hrozné.


