
Školní rok
1914.-1915.

Sbor učitelský. Sbor učitelský na počátku roku 1914.-1915.
sestaven takto:

Jaroslav Metlický
Jaroslav Dlabal, def. učitel 2.třídy
Jindřich Hégr, zat. učitel 1.třídy
Antonín Stallich zat. učitel 2.třídy
Marie Stehnová, zat. učitelka 1.třídy
Růžena Kaněrová “    “     2.třídy
Marie Kubátová, “    “     2.třídy
Ludmila Mandlíková, “    “     2.třídy
Aloisie Fischerová, “    “     2.třídy
Veledůstojný pan děkan Josef Cháb,
co učitel náboženství a
Marie Dvořáková, industriální učitelka,
co členové sboru.



Opatření vlny
a práce žákyň
pro c.k. vojsko.

Škola naše nezůstala pozadu za ostatními a vykonala svou
povinnost týkající se pořádání sbírky školními dítkami ve
prospěch zakoupení potřebné vlny a bavlny pro nezbytné
části oděvu na dobu zimní našim chrabrým vojínům.
Sbírka vykonána dne 14. října 1914 a vynesla 27 K.
Za obnos ten zakoupen značný material a dívky tříd
nejvyšších daly se do práce oné, chtějíce tak dokázati svou
lásku a cit našim chrabrým vojínům.

Onemocnění
říď. učitele.

Onemocnění řídícího učitele Jaroslava Metlického
povolána síla substituční a to kollega Josef Pitrák,

 bývalý výpomocný učitel zde. Týž nastoupil službu výpo-
mocnou dnem 1. listopadu 1914.

Zahájení
sbírek ve
prospěch

červeného kříže

Škola naše nedala si vzíti příležitost a včas dokázala,
že rozumí své povinnosti na prospěch "červeného kříže" a j.
účelu, zakupujíc různé odznaky i reliefy.

Významná
slavnost
2.prosince

C.k. okresní školní rada, svým vynesením, č.2975. pou-
kázala na významný den 2.prosince. V důsledku tohoto
nařízení požádal sbor učitelský, za součinnosti místní
školní rady významnou slavnost. Ve jmenovaný den od-
byly se slavné Služby Boží, při nichž veledůstojný pan
děkan promluvil krásnou řeč a vyložil význam dne
2. prosince. Po mši sv. vykonána sbírka ve prospěch české
zemské komisse, která vynesla 59K 30h.



Oslava dobytí
Bělehradu

Dobytí Bělehradu našim chrabrým vojskem, oslaveno
slavnými Služkami Božími, přednáškou a výzdobou
školy prapory a květinami.

Odevzdání
různých vlně-
ných věcí c.k.

vojsku

V polovině tohoto měsíce odevzdána veliká bedna různých
vlněných i bavlněných věcí nezbytných to částí oděvů pro
naše vojsko v době zimní. Byla radost podívati se na
sbírku tuto, která jasně dokázala lásku dítek k naší čacké
armádě. Věci zaslány dobrovol. pomoc. výboru válečnému.

Změna ve
sboru uč.

Odchodem slečny Marie Stehnové do Vršovic, ustano-
vena od 1. ledna 1915. slečna Valentína Kaštilová zat.
učitelkou zde.

Sbírka
válečná.

V měsíci únoru vykonána dětská sbírka ve prospěch české
zemské komisse; táž vynesla 8 K a byla svému účelu
odevzdána.

Hrdinná smrt
kollegy Frant.

Trešla
na váleč. poli

v Srbsku.

Smutnou povinnost vykonala naše škola a sbor učitelský
dne 15. března 1915. Došla totiž zaručená smutná prav-
da, že odešel navždy, vykonávaje vlasteneckou povinnost,
kollega František Trešl, padnuv hrdinnou smrtí na srb-
ském bojišti. Vykonány rekvie.

Již od listopadu 1914. nepřicházely pozdravy tohoto
vzorného kollegy a my s netrpělivostí jsme denně očekávali
drahého nám lístku. Vyplnila se smutná zvěst, že není ho
více.



Co napsati v tuto knihou památnou?
Jen chválu a zase chválu možno o
zemřelém psáti. Kollega vzorný
ušlechtilého charakteru, učitel neoby-
čejně svědomitý a dovedný. Toť rysy
jeho světlé památky.
Sbírka 17.56 K na věnec dítek do-
kázala, že tyto milovali svého učitele
- vzorného to vychovatele. Důstojný
pán ve krásné, dlouhé pohrobní řeči
ocenil zásluhy i činnost zesnulého -
všichni jsme slzeli. Nechť Hospodin
přijme jej do svého nebe - my pa-
mátku zachováme.

Příchod
z vojny

koll. Tyšny.

Přišedší kollega Bedřich Pyšna1, jsa neschopný k další
službě vojenské, byl od 1.května 1915. ustanoven co za-
tímní učitel po zesnulém kolegovy Františku Trešlovi.

Onemocnění
důst. pana
 děkana.

Neúprosná nemoc nervová upoutala drahého nám pana
děkana, Josefa Chába, člena sboru na lůžko. Již od
svátků vánočních churaví a nemoc nechce se lepšiti. Dej
Bůh, aby zdraví se vrátilo a drahý náš pastýř duchovní
vrátil se, jak do chrámu Páně, tak i do školní světnice.
Místo jeho zastupuje jak v kostele, tak i ve škole dů-
stojný pán kaplan.

                      
1 Foro na poslední straně



Aprovissační
komisse.

Sbor učitelský činně zúčastňuje se veškerých prací s apro-
visací spojených, rovněž pilně funguje v komissi chlebové.
Kollega Dlabal svědomitě vykonává svou povinnost ve
směru naznačeném, rovněž i ostatní kollegové práci na ně
vloženou, svědomitě plní.

Vlastenecká
sbírka kovů.

Ohlášená sbírka kovů vykonává dne 28.dubna 1915. a
školní dítky sebraly přes 40 kg různých kovů; vše odve-
deno hlavní sběrně v Hostivicích u Prahy.

Sbírka
ve prospěch
červ. kříže.

V měsíci květnu vykonána dětská sbírka ve prospěch
„červeného kříže“, která vynesla 6K 30h. Rovněž zaslán
obnos 3K 90h, co výtěžek z prodeje oficielních předmětů.

Obchod
učitele Josefa

Pitráka.

Dnem 15. června odešel z našeho sboru u vykonávání
vojenské povinnosti kollega Josef Pitrák. Přejeme mu z
plna srdce, by zdráv a šťasten vrátil se brzy k nám a
mohl pokračovati na zdárné práci vychovatelské i vyučo-
vatelské, jíž jest svědomitým propagatorem.

Oslava
dobytí

Lvova.

Den 2. července 1915 byl dnem velikého významu.
Oslavilo se zpětné dobytí Lvova a vyčištění téhož od
nepřátel, slavnou mší svatou. Po mši sv. vyložen dítkám
veliký význam této slavnosti.

Sbor uč.
 odvádí měs.
 příspěvky.

V závěrečné poradně usnesena věnovati každého měsíce
1/2% „červenému kříži“ a 1/2% vdovám a sirotkům po
padlých vojínech učitelích.



Vlastenecké
zakončení
škol. roku.

Dne 15. července 1915 zakončen školní rok slavnými
Službami Božími a projevem oddané loyality. Dítkám
promluveno o oddanosti a věrnosti našemu císaři Pánu a
Jeho trůnu. Vzpomenuto chrabrosti našich vojsk, jejich
velkých činů a vítězství.
Mládež odcházela na prázdniny s dojmem největší lásky
k našemu stařičkému panovníkovi, prosíc Boha, aby ještě
dlouhá léta mohl těšiti se lásce svých oddaných i věrných
národů. Slavnostní řeč promluvil zástupce správce školy,
kollega Jaroslav Dlabal.

Den slávy
18.srpna

Den 18.srpna 1915 byl dnem slávy a vděčné vzpomínky
našemu stařičkému mocnáři, Jeho Veličenstvu císaři a

králi Františku Josefu I. Mládež školní, učitelé, místní
školní rada, sbor obecních starších a mnoho hostí obcovalo
slavné mši svaté, po které krásnými a vzletnými slovy, o
významu dne, promluvil důstojný pán. Budova školní,
jakož i velký počet budov v obci, okrášlen prapory.

Bedřich Pyšna

učitel v Hostivaři

† 10.9.1979


