Vážení spoluobčané, v prvním zpravodaji letošního roku Vás chci
seznámit s plánovanými akcemi na zvelebování naší vísky. Tento rok
pokládám za předělový z hlediska financí – po létech stavby vodovodu,
kdy náš obecní účet tál jak jarní sníh, zbude letos i na nějaké to šetření na
roky příští (v rozpočtu je plánovaná částka 500.000,-Kč) na další finančně
náročné stavby typu hřiště, podpory bytové výstavby a jiné.
Na rok 2012 obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání ve
12/2011 schválilo záměr na rozšíření obecního rozhlasu na část Kouty
(výběrové řízení proběhne 25.4.2012 – mimochodem: rád bych, kdyby se
do výběrové komise přihlásil i někdo z Koutů). Dále bude pokračovat
obnova chodníků – dostal jsem již potvrzení, že naše žádost o dotaci byla
úspěšná a obdržíme příspěvek cca 300.000,- korun z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje, něco si k tomu přidáme a navážeme na
již opravený chodník z betonové zámkové dlažby – výběrové řízení na
dodavatele bude vypsáno v nejbližších dnech. Další část chodníků
opravíme formou Dohod o provedení práce svépomocí. Stejně, tzn. opět
brigádně, bude pokračovat oprava další zdi na hřbitově. Chceme zde
umístit nové informační cedule, stojan na kola a lavičku. A letos dojde i na
drobné opravy na budově obecního úřadu – výměna několika oken,
malování a zvelebení místnosti pro slavnostní příležitosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem Sukoraďákům, kteří umí
přiložit ruku k dílu sami od sebe (a nejen na svém) a přispějí k lepšímu
vzhledu Sukorad a okolí ( např. jarní úklid zaprášené silnice a chodníků)
starosta obce

Informace OÚ

… aneb co se u nás na vsi děje

Erb a vlajka pro Sukorady?
ANO!
Jak bylo avizováno na posledním veřejném zasedání, v uplynulých týdnech
v naší obci proběhl průzkum zájmu obyvatel Sukorad o zřízení erbu a
vlajky pro naši obec. V průzkumu se vyjádřilo celkem 142 obyvatel
Sukorady starších 18 let s trvalým bydlištěm, všichni se vyjádřili kladně.
Nyní bude zahájen proces tvorby návrhu a jeho schvalování. Rádi bychom,
aby ztvárnění erbu naši obec co nejlépe vystihovalo, a aby se s ním pokud
možno ztotožnilo co nejvíce našich obyvatel - vyzýváme Vás proto, abyste
zapřemýšleli o možných tématech, která by měla být v návrhu ztvárněna,
a své názory a představy nám sdělili.
Bude vytvořena komise (min. 5 členů), která provede výběrové řízení.
Pokud máte zájem se tvorby návrhu a konečného výběru erbu a vlajky pro
Sukorady aktivně zúčastnit, neváhejte a do komise se přihlaste.

Bezpečnostní situace v obvodu Obecního úřadu Sukorady
Policie České republiky provedla vyhodnocení
bezpečnostní situace v naší obci a o jeho
výsledcích nás informovala. V roce 2011 došlo
v působnosti OÚ Sukorady k dvěma přestupkům,
jednou se řešilo občanské soužití a jednou došlo
ke krádeži dřeva. Dále došlo ke čtyřem trestným
činům, kdy třikrát byla prošetřovaná krádež
vloupáním
a
jednou
krádež
peněženky
s platebními kartami.
PČR také upozorňuje na stále častěji se
vyskytující trestnou činnost páchanou na
seniorech. Zde policie doporučuje nebýt příliš
důvěřivý, ověřovat si informace poskytované cizími osobami, přičemž
základním pravidlem zůstává:
NIKDY NIKOHO CIZÍHO NEPOUŠTĚT DO BYTU, NEJLÉPE ANI NA
POZEMEK. Na místě je také při prvním podezření ihned bez obav
informovat policii.
Příklady častého podvodného jednání: doručení údajného přeplatku za
energie, vyplacení nějaké výhry nebo sociálního příspěvku, prodej různého
zboží za tzv. výhodné ceny, vydávání se za příbuzné, policisty nebo
řemeslníky, nákup peří, předstírání nevolnosti, potřeba WC, podávání
zprávy o příbuzných v nemocnici, atd.

Brigádnické práce na rok 2012
Zájemci o brigády se mohou i nadále hlásit u p. Voňky (tel. 732 288 167),
systém rozdělování a provádění prací bude stejný jako vloni, jelikož se
osvědčil.

Knihovna
Kdo navštěvujete naši knihovnu
pravidelně, tak jste již informováni,
kdo se teprve do knihovny chystáte,
tak přijďte okouknout novou nabídku
knih a také nového knihovníka. Je jím
Michal Rozum, který vedení knihovny
v Sukoradech převzal po paní Pětioké.
Tímto také paní Pětioké děkujeme za
její práci pro naši knihovnu v roce
2011.

KALENDÁŘ AKCÍ
* V průběhu měsíce dubna se bude štěpkovat. S požadavky na
štěpkování se můžete obrátit na místostarostu p. Voňku a domluvit si
s ním termín.
* O víkendu 13.4.-15.4.2012 můžete odevzdávat velkoobjemový
odpad, vozy budou přistaveny na známých místech.
Co na vozy nepatří?
- pneumatiky
- chemické látky
- zářivky a ostatní elektrospotřebiče
- dřevěný odpad/roští
- stavební suť
* V neděli 22.4.2012 budou sukoradští hasiči sbírat železný šrot. Můžete
jim ho připravit na chodník.
* Už nyní se všichni těšíme na náš tradiční
rej čarodějnic, který se bude konat
v pondělí 30.4.2012. Sraz u hřbitova
v 18 hodin, odkud odletíme směr hřiště.
Srdečně zveme všechny ostřílené staré
čarodějnice i nové adeptky!

Odpady
Jistě jste již všimli, že v Sukoradech máme k dispozici kontejner na
textil. Doposud (za první měsíc provozu) bylo tímto způsobem vybráno
280 kg textilu.
Připomínáme, že se jedná se o sběr textilu na humanitární účely, vybírá se
tedy pouze použitelný textil a obuv.

Jak lze vyčíst z níže uvedené tabulky, čerpá naše obec díky
kvalitnímu třídění odpadů v rámci systému EKO-KOM odměnu v
celkové výši 39.533,- Kč za uplynulý rok. Tato částka nám
umožnila jen minimální zvýšení poplatků za komunální odpad od
obyvatel.

Výtěžnost v kilogramech na obyvatele/rok
Komodita
Papír
Plasty
Sklo čiré
Sklo barevné
Nápojové kartony

Celkem
9,3
16,1
Bez údaje
8,8
0,5

Díky třídění odpadů naše obec dosáhla úspory v emisích CO2
ekvivalentních 10,461 tun, což znamená úsporu energie ve výši
266 518 MJ.

Připomínáme,
že k 31.03.2012 vypršela doba splatnosti
pro úhradu místních poplatků.
Opozdilce prosíme o co nejrychlejší zaplacení u
účetní paní Malé.

Ohlédnutí za zimou

Oslava MDŽ
Dne 4. března 2012 proběhla v naší hospodě oslava MDŽ. Jako
každý rok i letos sukoradské děti svým vystoupením potěšily naše
babičky, na které čekalo kromě muziky a básniček také občerstvení
a jarní kytička.

První sukoradské vepřové hody
Za úspěšné můžeme určitě
považovat první sukoradské
vepřové hody, které se konaly
10. března 2012. Za přípravu
výborných pochoutek děkujeme
zvláště řezníku panu
Rychetníkovi a jeho
pomocníkům z řad místních
obyvatel. Od časného rána celý
tým pilně pracoval na guláši,
ovárku, jitrničkách, kroupách,
prejtu, tlačence, škvarcích a
dalších pochutinách. Tato akce
má jednoznačně našlápnuto na
zopakování!

Škola Sukorady 4 pokračování
Rok 1907
Na schůzi učitelů dne 8. února bylo konstatováno, že zdravotní stav žactva je příznivý
a mravné chování celkem dobré. Pouze Anna Zamouřilová z 2. třídy bude potrestána snížením
známky z mravného chování, neboť u muziky tančila. Dále Aloisu Markovi a Václavu
Loudilovi, snížena známka z mravů o stupeň pro uličnické jednání. Další nejmenovaný žák
naváděl dva chlapce z první třídy k oplzlým řečem a kreslení necudných obrázků školní
křídou po telegrafních sloupech u silnice, za což obdržel 3. stupeň z mravů. Toto vyšetřil a
oznámil důstojný pan katecheta. V měsíci dubnu byla návštěva školy horší, neboť řádily
zarděnky. Okresní školní rada ustanovila dekretem ze dne 13.9. 1907 Otakara Ferbase na
místo zatímního učitele v Sukoradech. Před tím učil ve Velkých Jeřicích. Otakar Ferbas se
narodil 29.8.1884 v Bělči okres Hradec Králové. V letech 1889-95 chodil do měšťanské školy
v Třebechovicích. Učitelský ústav v Hradci Králové absolvoval v letech 1899-1903.
V Lískovicích byl toho času kostel úředně zavřen. Prozatímní prkenná jednoduchá
kaple prý cit náboženský spíše urážela než povznášela. Byla 8 metrů dlouhá, 6 metrů široká.
V zimě v ní mrzlo jako venku a v létě zase lidé umdlévali vedrem. Farář Dolek vzkázal
biskupské konzistoři „Nejdřív budiž nový, důstojný, zdraví lidské neohrožující chrám zřízen
a pak budiž zachováno přikázání Boží „.
Rok 1908
Dne 13. května 1908 zavítal nejdůstojnější pan biskup P. Josef Doubrava do farní
osady Lískovické, kde proběhlo biřmování a zkouška děti z náboženství. Školní rok byl
ukončen službami Božími v kostele v Lískovicích o půl osmé hodině ráno. Po návratu do
školy byly rozdány školní zprávy a děti napomenuty, jak se mají chovat o prázdninách.
V tomto roce proběhlo ve škole šetření, zda děti kouří nebo požívají alkohol.
Výsledek byl následující: ze 70 dětí kouřilo opakovaně 14 kluků. Pití piva občas v 6
případech, často ve 3 případech. Pití kořalky často ve 14 případech, občas v 9 případech.
Konáno i cvičení požární a to třikrát. Děti rychle a v náležitém pořádku opouštěly školní
budovu.
Školní rok započat ve středu 16. září 1908 s počtem 71 dětí. Dne 2. prosince byly
slavné služby Boží s Te Deum v Lískovicích a slaveno tak jubileum 60 letého panování
France Josefa.I. Po návratu z kostela se pokračovalo školní slavností, na které řídící učitel
promluvil delší řeč o významném tomto dni a zazpívána rakouská národní hymna, předneseny
básně a slavnost pak zakončena českou národní hymnou „Kde domov můj“.
Rok 1909
Školní rok byl zahájen 16. září 1909 službami Božími. Školu navštěvovalo 66 dětí.
Do měšťanské školy chlapecké chodilo pět chlapců a to Václav Jelínek, Alois Kvasnička,
Václav Bílý, Josef Bek a Václav Matějovský. Všechny děti byly náboženství římskokatolického a jazyka českého.
Na poradě učitelů byl projednán zákaz obtěžování svatebních průvodů školními dětmi.
Doporučeno rodičům, aby posílali děti do školy obuté a předešlo se tak nemocem. Dále začali
učitelé sledovat děti, které se občas shlukovaly kolem opilce Šarouna který tropil hluk a
svými řečmi a jednáním jen nepříznivě působil na mládež. Děti byly napomenuty,aby se
tomu vyhýbaly a konstatováno, že by se případem měla zabývat místní policie.

Rok 1910
Dne 15. července 1910 byl školní rok ukončen společnou motlitbou a rakouskou
národní hymnou ve škole. Pro silný, dlouhotrvající déšť nemohlo se do kostela do Lískovic.
Školní rok započal v pátek 16. září 1910, počet dětí 68. Do měšťanky chodilo sedm žáků.
Dne 4. října 1910 v úterý, konány služby Boží v Lískovicích v 8 hodin, v den jmenin
J.V. France Josefa. Celou noc i ráno byl silný déšť, tak že školní dítky nemohly do kostela, šli
pouze učitelé. Dne 19. listopadu konáno slavné requiem za zemřelou císařovnu Alžbětu. Pro
silný déšť a neschůdnou cestu nemohlo se do kostela.
Rok 1911
Ze zápisu z domácí porady sboru učitelského dne 2. ledna 1911. Dětem připomenut
zákaz návštěvy hostinců, házení sněhem na veřejných místech a úcta k starším osobám.
Mravné chování žáků bylo uspokojivé. Na některé žáky byla stížnost u obecního úřadu a tito
starostou obce napomenuti. Školní rok ukončen 15. července a započal 16. září 1911.
Dne 20. listopadu 1911 odebral se z důvodu nemoci farář P. Alois Dolek na odpočinek
a nastoupil za něho administrátor Dr. Stanislav Michálek.
Rok 1912
Školní rok ukončen 13. července a započal 16. září 1912. Počet dětí 75. Knihovna
učitelská měla 46 svazků, knihovna žákovská 256 svazků.
Rok 1913
Na poradě 1. července 1913 konstatováno: Čistota, teplota a větrání v náležitém
pořádku. Děti posud kašlou. Mravné chování žactva ve škole i mimo školu je uspokojivé.
Pouze Václav Macnar č. 8, Josefa Frydrychová a Václav Řehák- žáci 2. třídy- obdrží druhý
stupeň známky z mravů pro drzé chování vůči učiteli. Pilnost poněkud ochabla. Místní školní
rada opravila malbu uvnitř budovy, a dala budovu obílit. Pořídila skříň do kabinetu, lavice do
1. třídy, opravila školní studnu a zakoupila za 55 K 50 h učebních pomůcek a v knihovnách
opatřila vazbu knih. Místní školní dozorce nebyl po celý rok ve škole, na schůzích místní
školní rady však školní záležitosti podporoval. Chudé dítky byly podělovány inkoustem,
sešity, pery, tužkami.
Školní rok ukončen 15. července a započal 16. září 1913 slavnými službami Božími a
počtem 66 dětí. Pro neprospěch opakovaly dvě dívky. Do měšťanské školy chodí: Dušek
Miloslav, Macnar Václav, Šubrt Jan, Valenta Bohumil, Šmíd Václav.
Dne 21.9.1913 se na zdejší škole narodila Věra Julie Ferbasová, dcera Otakara Ferbase
syna Josefa Ferbase z Čibuze. Matka Julie, dcera Jana Pallase z Lukavce a Františky
Benešové z Nové Vsi č. 22
Rok 1914.
Dne 20. června měly děti školní z obou tříd společný školní výlet drahou do
Prachovských skal s prohlídkou Jičína. Obec přidala na výlet 30 korun.
V neděli dopoledně dne 28. června 1914 byl pan arcivévoda František Ferdinand,
nástupce trůnu a jeho vysokorodá choť Žofie, v Sarajevu zavražděni. Zádušní smuteční
bohoslužby proběhly dne 3. července v 8 hodin ráno v Lískovicích. Zúčastnila se školní
mládež s učitelským sborem a mládež dostala volný den.
V úterý dne 7. července 1914 odpoledne byly děti z druhé třídy v Lískovicích u
zpovědi a ve středu 8. července u svatého přijímání. Pršelo. Dne 15. července ve středu byl

školní rok ukončen službami Božími v Lískovicích s Te Deum, načež žákům rozdány správy
školní i sešity, s připomenutím slušného chování o prázdninách.
Výnosem c.k. okresní školní rady v Nové Pace, byl pan Václav Kostka jmenován
zástupcem učitele za Otakara Ferbase. Učitel Václav Kostka se narodil 25. prosince 1893
v Chloumku, náboženství katolického. Vzdělal se na měšťanské škole v Hořicích, na vyšší
reálce v Jičíně. Dále na učitelském ústavu v Jičíně, kde obdržel dne 8. července 1913
vysvědčení dospělosti. Vyučoval ve druhé třídě do 15. července, kdy se Otakar Ferbas opět
vrátil. Václav Kostka se o několik let později vrátil jako učitel do Sukorad trvale.
Pan František Křovina ze Sukorad, dne 7. července věnoval k uctění památky své
zemřelé manželky Marie 100 korun na učební pomůcky pro zdejší školu.
Dne 26. července 1914 v den sv. Anny v neděli, přijel oficiál c.k. okresního
hejtmanství v Nové Pace pan Kohout asi o půldruhé hodině odpolední a přivezl ve fiakru
mobilizační listiny obecnímu starostovi Aloisu Baudyšovi. Toho dne byla vyhlášena částečná
mobilizace. Jakmile ráčil císař oznámiti svým manifestem vypuknutí války, hned řídící učitel
Jan Čapek, uvázal se ve výkon místnímu obecnímu úřadu k trvalé potřebné práci a pomoci.
Rovněž byli hned zřízeni dva poslové ku rychlému dopravování nutných vyhlášek a sice
místní obecní strážník, Josef Loudil pro Sukorady, a pak Josef Šaroun s velocipédem pro
Kanice a Kouty. Též četnictvo dojíždělo sem přes den na velocipédech nebo chodili pěšky.
Školní rok započal ve středu 16. září 1914 s Veni Sancte a slavnými službami Božími
v Lískovicích. Pršelo. Ve škole bylo 64 dětí. Do měšťanky chodili tři chlapci a jedna dívka.
Zprávy o událostech z probíhající první světové války se z moci úřední dostávaly do
škol a příslušně upravené měly působit na žactvo. Tak třeba dne 6. prosince 1914 byla konána
školní slavnost a podána zpráva okresního hejtmanství v Nové Pace, že bylo dobyto hlavního
město Srbska Bělehrad. K mládeži bylo o této události promluveno a „V nedělí dne 6.
prosince slavnými bohoslužbami oslaveno vítězství zbraní našich statečných vojsk.“
Rok 1915
Ve stejném duchu ovlivněném válkou probíhal i rok následující, přičemž v té době
nikdo netušil jak dlouhá a krutá tato válka bude. Tak v sobotu 26. června 1915 konala se
školní slavnost z důvodu znovudobytí města Lvova. V úterý 6. července 1915 sloužena slavná
zádušní mše svatá za arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho choť, jíž se zúčastnila školní
mládež s řídícím učitelem.
Dne 9. července 1915 v pátek konala se svatá zpověď a dne 10. července v sobotu
svaté přijímání. Dne 14. července 1915 se sešla školní mládež ve školní budově, kde řídící
učitel v slavnostně vyzdobené první třídě promluvil k mládeži, pozvané místní školní radě a
obecnímu zastupitelstvu. Uchován je i projev, jehož doslovné znění je dále uvedeno.
„Především vítám ctěnou místní školní radu a Vás vážení pánové, i Tebe milá mládeži,
že jsme se sešli oslaviti tyto památné dny- vítězství našeho chrabrého vojska na bojišti, na
poli cti a slávy, kde mnozí hrdinnou myslí vítězí, krvácí nebo padli. Nynější úspěchy válečné,
jež dosaženy jen statečností vojsk a věrnou oddaností i láskou vojínů a všeho obyvatelstva
říše k Jeho Veličenstvu, k celému Nejvyššímu císařskému rodu a k říši. Jak před 67 lety
v mladistvém věku 18 let ujal se vlády náš nejmilostivější císař a král nad říší vnějšími
nepřáteli těžce ohroženou, ve které vysoce šlehaly plameny různých žádostí národů, toužících
po změně zastaralých poměrů a řádů proplul úskalími těmi statečně, tak bohdá i nyní doufáme
důvěrně v konečné vítězství našich chrabrých vojsk a ujišťujeme v neochvějné věrnosti,
oddanosti i lásky dítek i učitelstva k Jeho Veličenstvu a nejvyššímu panujícímu rodu. I mládež
ve významných těchto dnech chce svému nejlaskavějšímu otci dárek přinésti. Který as? Milé

dítky. Nevládnete zlatem, nemáte bohatství, ale máte nevinné, útlé srdéčko,jež plane láskou
k císaři a králi. Věnujte mu srdce své- slibte, že obraz Jeho Majestátu vždy vděčně v srdci
zachováte, že z nevinných úst vroucí motlitby plynouti budou k nebes výšinám, za blaho, mír
a zdraví panovníka, jenž ku štěstí národům je dán. Pak jistě ve skutky vtělíme slova naší
národní hymny- jmění, krev i život dejme za císaře a vlast svou. Bůh žehnej císaři, Bůh
žehnej naší milé české vlasti, aby i ona pod skvělým žezlem habsburským, rozvíjela se k nové
slávě a došla blahovůli Jeho Veličenstva císaře a krále splnění všech tužeb a přání. Blaho její
a štěstí celé říše plyne z plnění hesla Jeho Veličenstva „Spojenými silami.“ Načež předneseny
vhodné básničky a zapěna rakouská národní hymna.
Dne 15. července rozdány dětem školní zprávy s napomenutím k úspěšné a vydatné
pomoci doma i na poli. Školou povinných ve školním roce 1914-15 bylo 35 chlapců a 24
děvčat. Do měšťanské školy v Hořicích chodili 4 chlapci a 1 děvče. Školní rok začal 15. září
ve čtvrtek. Důstojný farář ve Starých Ohnišťanech, P. Josef Červinka, ustanoven od 1. září
1915 administrátorem v Lískovicích. Bývalý farář P. Dr Stanislav Michálek dán pro nemoc
od 1. září na odpočinek. Vyučování náboženství bylo svěřeno světským učitelům.
Rok 1916
Dne 1. června 1916 ustanoven farářem v Lískovicích P. Jan Rouš a převzal i výuku
náboženství. Politická expozitura v Hořicích oznámila zavedení letního času od 1. května
1916 do 30. září 1916. Školní rok započal 16. září 1916 Veni Sancte a slavnými službami
Božími. Ve vyzdobené škole z níž vlály prapory, oslovil řídící učitel přítomnou mládež
krátkými slovy, vybídnul ji k mravnosti a pracovitosti, k plnění svých povinností za
vznešeným nám vzorem, císařem a králem našim, jemuž byla provolána třikrát sláva a
konečně zapěna rakouská národní hymna.
V zápětí však došla do naší obce truchlivá zpráva, že Jeho císařské a královské
Apoštolské Veličenstvo, náš nejmilostivější mocnář, František Josef I, zesnul v Pánu
v Schonbrunnu v úterý dne 21. listopadu 1916 o 9 hodině večerní. S budovy školní vlál
černý prapor. Zádušní služby Boží byly konány v den pohřbu dne 30. listopadu
v Ohníšťanech. Smuteční projev přednesl řídící učitel ve třídě na paměť zvěčnělého Františka
Josefa a současně i holdovací projev k nově nastoupivšímu císaři Karlu I a jeho vznešené
choti císařovně, královně Zitě.
C.k. okresní školní rada nařídila omezení spotřeby uhlí. Správa školy oznámila, že
zásoba uhlí postačí do konce roku 1916. Dále školní rada oznámila a nařídila oslavu dobytí
Bukurešti dne 7. prosince 1916. Význam chrabrosti a udatnosti našich vojínů byl dětem
vyložen. Prázdniny byly od 9. prosince 1916 do 8. ledna 1917.
Rok 1917
Pro nedostatek uhlí bylo vyučování přerušováno od 9. března do 4. dubna. Očkování a
přeočkování dětí konal pan doktor Kofránek z Hořic.
Od 16. dubna konalo se vyučování dle zavedeného letního času. Dne 18. června
prohlížel pan inspektor zdejší školu. Dítky zúčastnily se ve dnech 29.-30. června sbírání
krušinového třísla k účelům vojenským, v lese Bříšťanském, společně se školami z Bašnic a
z Milovic. Snad k výrobě nějakého léku. Školní rok byl ukončen v sobotu 14. července.
Vyučování započalo v pondělí 17. září. Počet dětí 59.

Rok 1918
Dne 15. dubna 1918 v pondělí ze druhé hodiny ranní stala se hodina třetí, čímž
nastoupil vládu letní čas a trval do 15. září.
Na sobotu 27. dubna 1918 připadly jmeniny naší císařovny paní Zity a byly oslaveny
v neděli dne 28. dubna. Po krátkém vysvětlení významu tohoto dne a zapění rakouské národní
hymny ve škole, šla školní mládež v průvodu na slavné služby Boží do Lískovic. Dne 17.
srpna byly slaveny narozeniny císaře Karla I. V Lískovicích mše, na sukoradské škole
prapory.
Dne 28. srpna jmenovala c.k. okresní školní rada Stanislava Holmana zastupujícím
učitelem při zdejší škole. Počátek školního roku stanoven na 1. září 1918. V pondělí 2. září
byly slavné služby Boží. Silně pršelo, dítky nemohly do kostela. Dne 11. září byly dítky u
svaté zpovědi a přijímání. Tímto skončilo období působení monarchie v těsném sepětí s církví
římskokatolickou a pozornost školy se zaměřila poněkud jiným směrem, jak ukazují
následující řádky.
Dne 15. října konala se národní slavnost. Prapor český vlaje.
Dne 28. října prohlášena samostatnost Československého státu
Dne 4. listopadu v pondělí oslava samostatnosti
Dne 8. listopadu smutná vzpomínka Bílé hory. Žactvo shromážděno ve II. třídě.
O významu promluvil krátce učitel Stanislav Holman.

Skupinová fotografie asi z roku 1918. Na snímku řídící učitel Jan Čapek a učitel Stanislav
Holman

