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r oční k I X .

Měsíčník Obecního úřadu Chbany

ODVOZ SBĚRU
V pondělí 2. listopadu budeme zajišťovat
odvoz velkoobjemového odpadu (nábytek,
sedačky) a bílé techniky (lednice, pračky), resp.
i ostatní elektrotechniky (televize atd.) od Vašich obydlí. Prosíme Vás, abyste uvedený od-

pad vystavovali až v neděli odpoledne. Předejde se tím rabování. Za ledničku, ze které jsou
vybrakovány kovové části je naopak obec povinna při odvozu do sběrného dvora platit
částku až několika stokorun.

PŘIPRAV OV A NÉ A KCE V PR OSINCI
5. prosince – Mikulášská pro děti
16. prosince – Vánoční besídka pro důchodce
24. prosince – Vánoční koncert v kapli sv. Anny ve Vikleticích

ZÁ B A V A V E C HB A N E C H
Zábavu, která proběhla 17. října přiblížíme
několika obrázky. Účast byla hojná, prodaných lístků bylo 100. Těší nás, že valná většina

návštěvníků byla místních a to hlavně mladí
lidé.
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PAMĚTNÍ KNI HA ČESKÉ Š KOLY OBECNÉ VE VIKLETICÍCH
Školní rok 1925/26
Školní rok započal dne 2. září . Zápis konal se před prázdninami a původně přihlášeno bylo
25 dětí, po prázdninách však počalo choditi pouze 18 dětí, ostatní se jednak přestěhovaly, jednak
chodí do české školy v Dolanech.
Učebna nachází se doposud v budově velkostatku, účelům školním vyhovuje pouze zčásti, jest
totiž malá, okno v zadní stěně učebny ruší, zvláště při psaní a perspektivním kreslení, za kabinet slouží nepatrná předsíňka, kam ztěžka bez pomůcky směstnati. Nejhorší však jest vchod do
budovy. Hlavním vchodem není dětem dovoleno choditi, chodí tudíž zadními vrátky, kde zvlášť
v zimě, je-li náledí, jest chůze velice nebezpečná. Rovněž školní záchody nevyhovují, poněvadž
jsou jak hochům tak děvčatům společné.
Správcem školy po Jos. Herlíkovi stal se Antonín Rudolf, který před tím působil rovněž na
menšinových školách v Dolním a Horním Litvínově. Absolvoval učitelský ústav v Příbrami,
zkoušku učitelské dospělosti konal opožděně až v roce 1920, poněvadž studie jeho byly přerušeny světovou válkou, jíž se také činně zúčastnil. V roce 1916 byl zajat na ruské frontě a do vlasti
vrátil se jako legionář v r. 1920. Vikletice jsou jeho sedmým působištěm, správu školy však vede
poprvé.
Do zdejších poměrů zasvětili jej částečně členové místního školního výboru p. Fr. Kadeřávek,
(nájemce velkostatku a předseda škol. výboru.) Činnost školního výboru během školního roku
byla celkem minimální. Předsedou od 1. února byl p. Jos. Kotýšek, kočí z velkostatku, poněvadž
dosavadní předseda p. V. Volč přijal místo správce velkostatku v Novém Sedle u Žatce. Když
však i p. Kotýšek se odstěhoval (přijal místo polního hlídače v Čejkovicích), nebylo již koho za
předsedu škol. výboru zvoliti. Během roku konala se pouze 1 porada a to těsně před vánočními
svátky. Týkala se hlavně vánoční nadílky.
O školu dostatečně pečovalo ministerstvo školství a nár. osvěty. Hned na počátku škol. roku
dán do pořádku byt správce školy, natřeny totiž podlahy a zasklena okna (Welz z Roztyl) a vymalován pokoj (Třeška ze Žatce). Úprava bytu vyžádala si částky celkem 730 Kč, jež hrazena
byla zčásti přímo zem. správou politickou, zčásti ze zálohy na udržování stát. budov. Zálohy na
otop a drobná vydání jakož i dotace na učební pomůcky uděleny byly ve výši podobné jako léta
předcházející. Kromě toho povolilo m.š. výnosem č. 137/338/25-T ze dne 13. 11. 1925 částku
3 804 Kč na opatření školního nábytku podle předloženého rozpočtu fy V. Vajgl v Zlonicích,
který nábytek byl škole dodán dne 9. 3. 26.
„Den svobody“ uvítán byl školní slavností za dosti malé účasti dospělých, rovněž tak 76. leté
narozeniny p. presidentovy.
Místních národních slavností nebylo, jednak pro těžké hospodářské poměry menšiny, jednak
pro její malou početnost a poměrně malý zájem. Ani škola nemohla pořádati besídek a dětských
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divadel, jednak z technických důvodů (není místnosti a jeviště), jednak proto, že většina žactva
byla české řeči málo znalá a ostatek byl schopností podprůměrných.
Poněvadž z výše uvedených důvodů nemohly dítky ničeho pořádati, byla jim poskytnuta příležitost zúčastniti se dětského představení „Medvěd a víla“, konaného v Žatci dne 27. října
1925. Školní výlet pořádán byl dne 26. května a to vlakem do Žihle a odtud pěšky přes Nové
Dvory na Rabštejn, kdež prohlédnut zámek. Kromě toho zúčastnily se děti též slavnosti „Dětského dne“, pořádané v Žatci dne 13. června okolními českými školami. Všechny tyto zajížďky
financovány byly z rezervního školního fondu nadílkového, který však nestačil, takže menší
částkou přispěl i místní odbor Nár. Jed. Severočeské. Děti udržovaly dosti čilou korespondenci
s dětmi školy lenešické, zvláště před vánoční nadílkou, později zájem o dopisování ochabnul.
Členy dorostu Čes.Č.Kříze byly všechny děti zapsané na počátku škol. roku.
Těžké hospodářské poměry zdejší menšiny donutily správce školy, že před vánočními svátky
obrátila se na četnější korporace, instituce i jednotlivce z českého vnitrozemí o podporu
v pořádání vánoční nadílky školním dětem. Akce potkala se s dosti slušným výsledkem, vybráno
celkem 2 859 Kč, kromě věcných darů, jež zaslali Ústřední výbor Nár. Jedn. Severočeské, škola
v Lenešicích, Dorost Čes. Č. Kříže v Lánech, Čes. Čer. Kříž a Podpůrný spolek v Praze. Největší peněžité obnosy zaslali Čopem v Žatci (280 Kč), Fr. Šedivý a Fr. Kadeřávek (400 Kč), závodní výbor fy Aero (205 Kč), závodní výbor plynáren na Žižkově (212 Kč), úředníci železáren
v Libšicích (152 Kč), po 100 Kč zaslali závodní výbor Radlické mlékárny, Sokol v Praze II, dělníci fy Chmel a V. Vajgl ve Zlonicích, po 75 Kč p. A. Burian z Vysočan a škola v Lenešicích.
Vánoční nadílka konána dne 24. prosince za přítomnosti rodičů dítek. Všechny děti byla úplně
ošaceny, obuty i prádlem opatřeny, čímž bylo rodičům, kteří ze svých chudých výdělků děti proti zimě vyzbrojiti nemohli, v jejich starostech ulehčeno.

Citát :

„ Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu“.
Konfucius
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STARÉ POHLE DNICE OBCE CHBANY

Soběsuky

Interiér zámku v Soběsukách

Vadkovice v roce 1900

Roztyly v roce 1900

Chbany v roce 1900

Ohře u Vikletic
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