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Úvod 
 

Tato publikace představuje dosud neznámou ručně psanou knihu nazvanou Kniha příběhů 
pro školu Hostivickou, která byla nedávno objevena v hostivické základní škole. Obdobné knihy 
příběhů byly v 19. století zřejmě vedeny ve všech školách, jak dokládá oběžník z 11. února 1826, 
kterým vikář knížecího arcibiskupského vikariátu Pražského venkovského okresu jako dozorce škol 
v pražském okolí nařídil, aby se o mši v pondělí Velikonoční „předsevzaly sbírky almužny pro chudé 
dítky a na jich ošacení obrátily s poznamenáním toho do knihy příběhů školních.“ Kniha je popsána 
asi z poloviny a na 30 stranách netradičního rozměru 50 × 19,5 cm obsahuje zápisy z let 1826 až 
1859, které významně rozšiřují dosavadní znalosti o minulosti hostivické školy. Najdeme zde 
zejména opisy úředních dopisů ke zřízení školy v Jenči, zmínky o platech či přeložení některých 
učitelů a učitelských pomocníků a doklady o nadacích, ze kterých se platily chudým žákům 
učebnice a náboženské knihy. 

Publikace obsahuje všechny texty Knihy příběhů přeložené do češtiny zároveň s ukázkami 
originálního rukopisu. Na začátku je rovněž zařazena kapitola o školství 19. století a o tehdejších 
místních reáliích, která by měla přispět k lepšímu pochopení historických souvislostí jednotlivých 
textů uvedených v Knize příběhů. Tento text vychází především z obsáhlé kapitoly Školství, jeho 
rozvoj historický a stav přítomný od K. Taubeneka v knize Smíchovsko a Zbraslavsko vydané na 
Smíchově v roce 1898 a dále z řady hostivických místních publikací. 

 

Děkuji paní Ladislavě Chomiakové z hostivické školní knihovny za zapůjčení této knihy. Přepis 
textů a překlad německých částí Knihy příběhů do češtiny vznikl díky nevšední ochotě pánů 
Václava Zůny a Bernarda Polívky, kterým náleží mé velké poděkování.  

 
Jiří Kučera 
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Školství a Hostivice v době Knihy příběhů 
 

V první polovině 19. století se školství řídilo školským zákoníkem, který vydal císař Franti-
šek I. v roce 1805. Podle tohoto řádu měla být v každém kraji zřízena aspoň jedna čtyřtřídní škola 
vzorná. Školy nazývané od doby Marie Terezie jako triviální se staly školami farními, a pokud 
v místě nebyla fara, mohla vzniknout škola filiální, když v jejím okolí do vzdálenosti půl hodiny 
chůze bylo nejméně 100 dětí schopných školní docházky. 

Povinná školní docházka se vztahovala na děti ve věku 6 až 12 let. Protože tato doba 
nestačila k potřebnému vzdělání dětí, již od roku 1753 museli učitelé triviálních škol vyučovat 
zdarma v neděli a o svátcích odrostlou mládež. V roce 1816 se pak toto vyučování stalo povinným 
pro chlapce i dívky do věku 15 let. 

 

V Hostivici bývala škola již před třicetiletou válkou, kdy zanikla. Obnovila ji v roce 1734 Anna 
Marie velkovévodkyně toskánská, majitelka tachlovického panství, ke kterému Hostivice patřila. Při 
tereziánské reformě školství se přeměnila na školu triviální a podle školského zákoníku z roku 1805 
na školu farní. V roce 1824 se stala škola dvojtřídní, což znamená, že všechny školou povinné děti 
byly rozděleny do dvou tříd; v jedné vyučoval učitel a ve druhé učitelský pomocník. Toto uspořá-
dání přetrvalo až do roku 1871, kdy byla škola rozšířena na trojtřídní. Poté se rozšiřovala již rychleji 
a na konci 19. století byla pětitřídní s takzvanými pobočkami (dalšími třídami) některých tříd. 

Do hostivické školy chodily děti z Hostivice, Litovic, Břvů, Jenečka (tehdy zvaného Malý 
Jenč), Jenče (Velkého Jenče) a Sobína.  

Jak dokládají dokumenty uvedené v Knize příběhů, v první polovině 19. století dosáhla Jeneč 
zřízení samostatné školy. Podle hostivické farní kroniky, jak ji cituje František Melichar v Pamětech 
okresu Unhošťského, i přímo podle dopisu uvedeného na straně 15 Knihy příběhů bylo povoleno 
odškolení Jenče 24. května 1833, ale již několik let předtím docházeli do Jenče výpomocní učitelé 
z Hostivice. Odškolení předcházelo několik let sporů o docházení hostivického učitelského 
pomocníka do Jenče a o placení jeho školného. Povolení samostatné školy možná napomohla 
i skutečnost, že v Jenči sídlila vrchní správa tachlovického panství. V Jenči se zpočátku vyučovalo 
v pronajatých prostorách a jenečská školní budova byla vystavěna v roce 1838. 

Chýně, ze které dnes děti chodí do Hostivice na druhý stupeň základní školy, patřila k panství 
strahovského kláštera a měla faru i školu v Úhonicích. 

 

Od roku 1791 se v Hostivici vyučovalo v přízemní školní budově čp. 59 na nynějším Husově 
náměstí, kterou nechal postavit majitel tachlovického panství a zweibrückenský vévoda Karel 
August a která nahradila nedalekou již nepostačující školu v domě čp. 7. V roce 1838 byla škola 
přestavěna na jednopatrovou, zřejmě byla dokonce zcela nově postavena na současném místě 
blíže ke kostelu, zatímco původně stávala více do náměstí. Podle školského řádu měla dodávat 
stavební materiál vrchnost, v našem případě tedy správa tachlovického panství, řemeslnickou práci 
platil patron školy a obec měla přispívat ruční a potažní robotou, tedy zejména dopravou staviva. 
Místo pro stavbu dávala vrchnost i obec zdarma. Přestože uvedená přestavba spadá do doby, ze 
které pochází Kniha příběhů, přestavba v ní není vůbec zmíněna. Z jiných pramenů tedy známe 
pouze rok přestavby a víme o údajném sporu mezi hostivickým farářem Pavlem Haasem a dvorním 
radou Václavem Wünschem, který má být zaznamenán ve farní kronice. 
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Dřevo na vytápění školy se zajišťovalo poměrně složitě. Dříví ve svém lese vymezila 
vrchnost, patron ho koupil za polovinu místní ceny a obec je dala vykácet, rozřezat a dopravit do 
školy. Záznam o tom, jak se jednotlivé obce přiškolené k Hostivici dělily o dodávku dřeva a jak se 
tato dohoda změnila v roce 1844, je v Knize příběhů uveden hned vpředu na nečíslované stránce. 

 

V roce 1805 byli učitelé zahrnuti mezi stavy vzdělané, tzv. „honoraci“. Stali se státními 
úředníky a byli například zproštěni vojenské povinnosti. Pedagogický kurz pro učitele farních škol 
byl v roce 1822 prodloužen ze tří na šest měsíců. Na základě zkoušky a získaného vysvědčení mohl 
být zájemce o místo učitele ustanoven učitelským pomocníkem. Zvláštním druhem učitelů tehdy 
byli vysloužilí vojíni, kteří se zpravidla naučili číst, psát a počítat na plukovních školách zřízených již 
za Marie Terezie. 

Učitelé farních škol měli dostávat roční plat 250 zlatých. Školné (sobotales) činilo podle 
místních poměrů 1, 1 ½ nebo 2 krejcary týdně za dítě; chudé děti byly od školného osvobozeny. 
Učitel školné vybíral od rodičů sám až do roku 1817, kdy byla povinnost vybírat školné i naturální 
dávky pro učitele uložena rychtářům. V roce 1826 pak rakovnický krajský úřad uložil rychtářům 
vybírat za učitele i novoročné a koledy. Učitel si mohl přivydělat kostelnickou službou, koledami a 
dalšími pomocnými pracemi. Všechny učitelovy příjmy se zaznamenávaly do přehledu zvaného 
fasse. Žádnou fassi hostivického učitele neznáme, na straně 2 Knihy příběhů je však zaznamenáno, 
že za každého žáka z Jenče se před rokem 1826 platily 2 krejcary konvenční měny týdně. 

Ve vícetřídní škole si učitelského pomocníka opatřoval sám učitel, nesměl ho však přijmout 
bez souhlasu vikáře, který vystavoval dekret. Učitel se svým pomocníkem domlouval jeho plat a 
také ho vyplácel z vybraného školného a dalších získaných dávek.  

 

Jak už bylo zmíněno výše, hostivická škola byla v letech 1824 až 1871 dvojtřídní, takže v ní 
působil jeden učitel a jeden učitelský pomocník, později zvaný podučitel. 

Od roku 1796 byl učitelem František Veselý, jeho pomocníky se stali Josef Veselý, kterého 
v červenci 1824 propustili pro nadměrné holdování alkoholu, a František Sládek.  

Snad od roku 1827 zde učil Josef Horáček, který si v říjnu 1834 vyměnil své místo 
s Václavem Frantzem z Hořelice (nyní součást Rudné). Dokument o výměně učitelských míst 
uvedený v Knize příběhů na straně 17 dokládá, že jméno František Frantz uvedené v nejstarší 
školní kronice psané do roku 1919 je chybné. Učitelskými pomocníky těchto učitelů byli František 
Sládek do 31. října 1832, Jan Rada od 1. listopadu 1832, Jan Malý do 31. října 1837 a Jan Tůma 
od 1. listopadu 1837.  

Když Václav Frantz 25. ledna 1845 zemřel, stal se dosavadní pomocník Jan Tůma 
provisorem, což v Knize příběhů dokládá označení pod Tůmovým jménem na straně 21. Provisor se 
musel dohodnout o svém platu s vdovou po dosavadním učiteli, které náležely požitky místa do 
konce roku. V prosinci 1845 svěřila pražská konzistoř Tůmovi svým dekretem vedení školy a na 
tomto místě setrval až do své smrti 14. června 1874.  

Guberniálním nařízením z 19. října 1848 byl zrušen ponižující název „učitelský pomocník“, ale 
byl nahrazen podobně nedůstojným překladem německého názvu „podučitel“. Podučitele 
hostivické školy za celých 12 let 1845 až 1857 neznáme, poté ve škole učili Václav Morávek od 
1. března 1857 do 12. října 1865, František Mašín od 7. října 1865 do 1. září 1868 a od 1. září 
1868 František Šimek.  
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Přímý dozor ke škole vykonával místní farář. Vyučoval náboženství a dohlížel na vyučování, 
na schopnosti a mravní život učitele i na kázeň a školní docházku. Podle oběžníku Pražského 
vikariátu ze 13. dubna 1821 byli „učitelé povinni faráři poslušností, úctou a důvěrou; neměli bez 
jeho vědomí a dovolení ze školy se vzdáliti, dětem rekreaci a prázdniny bez vědomí svých 
představených dávati.“ 

V roce 1817 se stal hostivickým farářem Pavel Haas z Lidic, který si vyměnil místo s Janem 
Bezděkou. Haas v Hostivici působil po většinu doby zachycené v Knize příběhů, do 4. listopadu 
1850, kdy nastoupil na faru v Tachlovicích. Krátce zde administroval kaplan Josef Procházka, který 
v roce 1851 uvítal za faráře Jiřího Rohlenu, předtím faráře ze Zeměch. Rohlena zůstal 
hostivickým farářem až do své smrti 21. listopadu 1876 a po krátkém období, kdy zde 
administroval Ferdinand Čejka, na jeho místo nastoupil 9. června 1877 Václav Číška. 

 

Vedle duchovních (farářů) na školu dohlíželi také místní dozorci, což byli „mužové v každé 
příčině spořádaní“. V Hostivici byl takovým dozorcem Ignác Dufek, jehož jméno se objevuje 
v Knize příběhů pod nadační listinou z roku 1845 na straně 21.  

 

Školním dozorcem v okresu byl vikář zvaný též střídník, tedy kněz pověřený správou vikariátu 
(střídnictví). Hostivice patřila do začátku 19. století k vikariátu Slánskému, ale asi v roce 1806 byl 
zřízen zvláštní knížecí arcibiskupský vikariát venkovského okresu Pražského, kterému byly pod-
řízeny až do roku 1852 všechny školy na míli cesty kolem Prahy (kromě Prahy a Smíchova) a ke 
kterému připadla i Hostivice. Vikáři tohoto okresu a školními dozorci byli Rudolf Fischer, farář u 
sv. Mikuláše (1806–1814), František Crabath, hlavní farář u sv. Jindřicha v Praze (1815–1826), 
Matěj Šimák, zbraslavský děkan (1825–1827; v Knize příběhů zmíněn na straně 2), Julius 
Körner, farář u sv. Jindřicha v Praze (1826–1834; zmíněn na straně 10) a František Lampa, 
před tím farář v Liboci (1834–1852; zmíněn na straně 19). 

Vikář jako školní dozorce kontroloval, zda farář řádně vyučuje náboženství a stará se o školu, 
zda se učitel a jeho pomocníci řídí danými nařízeními a vedou bezúhonný život, zda děti řádně 
docházejí do školy a získaly potřebné vědomosti, ale i to, jestli učitelé dostávají sjednané dávky, 
jak se chovají rodiče k učiteli, a později i na to, v jakém stavu jsou školní budovy. Vikář pořádal 
pravidelně jednou ročně vizitace všech škol, se kterými byla spojena veřejná zkouška. Doklad 
o takovéto vizitaci v hostivické škole není k dispozici. 

I přes změny ve školství na centrální úrovni po revolučním roce 1848 zůstávala úloha 
školních dozorců ještě nějaký čas na vikářích. Protože byl venkovský vikariát Pražský příliš rozlehlý, 
v roce 1852 ho kardinál Bedřich Schwarzenberg rozdělil na tři vikariáty – Libocký, Zbraslavský a 
Prosecký. Hostivice připadla k vikariátu Libockému, ve kterém vykonávali funkci vikáře Pavel 
Haas, farář v Tachlovicích a předtím dlouho v Hostivici (1852–1859), Antonín Slavíček, farář 
v Noutonicích (1860–1866), Ondřej Veselka, farář v Břevnově (1867) a Josef Procházka, farář 
v Lidicích (1868–1884; zřejmě totožný s hostivickým kaplanem v letech nejméně 1845–1851, 
zmíněným v Knize příběhů na straně 21). 

Od prosince 1869 začala úřadovat c. k. okresní školní rada na Smíchově, která převzala 
dozor nad školami po stránce správní i pedagogické. Dozor vykonával především c. k. okresní 
školní inspektor. Vikariátním úřadům zůstal jen dozor nad výukou náboženství. Do smíchovského 
školního okresu patřila Hostivice až do 28. prosince 1891, kdy vznikl nový školní okres Kladenský. 
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Zřízením samosprávných i politických okresů zaniklo historické členění na kraje. Tachlovické 
panství včetně Hostivice patřilo v době Knihy příběhů do Rakovnického kraje, který vznikl v roce 
1714 sloučením dřívějších krajů Rakovnického a Slánského a jehož úřad sídlil ve Slaném. Od roku 
1786 byli u krajských úřadů ustavováni zkoušení odborníci jako krajští školní komisaři, kteří měli 
pečovat zejména o stavby vyhovujících školních budov a zlepšení hmotného postavení učitelů.  

 

Tachlovické panství, ke kterému patřily všechny obce přiškolené k Hostivici, vytvořil Karel 
Jáchym hrabě Breda, když na počátku 18. století skoupil všechny čtyři díly dřívějšího panství 
červeno-újezdského. Na počátku 19. století toto panství vlastnil Maxmilián Josef, který se v roce 
1805 stal bavorským králem a všechny své statky v Čechách postoupil arcivévodovi Ferdinandovi, 
tehdy kurfiřtovi salcburskému a od roku 1814 velkovévodovi toskánskému. V roce 1824 je získal 
jeho syn Leopold, arcivévoda rakouský a velkovévoda toskánský. V roce 1847 připadlo panství 
podle státní smlouvy z roku 1815 jako soukromé císařské jmění císaři Ferdinandovi V. a po jeho 
smrti v roce 1875 císaři Františku Josefu I. 

Ústřední správu rozsáhlé majetkové državy velkovévody toskánského, jejíž součástí bylo 
i tachlovické panství, vykonávala Administrace toskánských statků v Čechách, která se přeměnila 
po roce 1848 na ředitelství císařských statků. 

Vlastní správu panství zajišťoval vrchní úřad, který sídlil v Jenči. Popisem fungování správy 
tachlovického panství se zatím nikdo podrobněji nezabýval. Z různých dokumentů včetně Knihy 
příběhů známe pouze jména dvorního rady Václava Wünsche a vrchního správce velkostatku 
(panství) Pecheho. 

Po zrušení poddanství v roce 1848 ztratil vrchní úřad pravomoc nad obecní správou 
i povinnost zajišťovat materiálně školu. V roce 1874 se jenečský úřad zajišťující chod velkostatku 
nazýval vrchní správa a v jeho čele stál vrchní správce. Dvory Hostivice, Litovice a Jeneč měly 
každý vlastní hospodářskou správu v čele s hospodářským správcem. 

 

Do roku 1849, kdy bylo vydáno první obecní zřízení, měly obce pouze omezenou 
samosprávu. Rychtář a konšelé jmenovaní z řad největších sedláků v obci byli spíše nástrojem 
vrchnosti než představiteli svéprávné obce, ale i tak se leckdy dostávali s vrchností do sporu. 
Teprve od roku 1850 si občané platící daně volili zastupitelstvo (tehdy zvané obecní výbor), 
z něhož vzešel starosta (obecní představený) a obecní rada (představenstvo). 

V 60. letech 18. století přešla povinnost vydržovat školu na obce, i když se zdá, že Hostivici 
se tato změna vyhnula, protože ještě roku 1867 byla škola farní. Podle tzv. Hasnerových školských 
zákonů z let 1867–1869 byl zaveden státní dozor nad školami. O hospodářské zajištění školy se 
starala místní školní rada, ve které zasedali zástupci přiškolených obcí, farář a zástupci školy. Tato 
změna však nastala již po posledním zápisu do Knihy příběhů pro školu Hostivickou a je to už 
trochu jiná historie… 
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Poznámky k převodu textů 
 

Přepis Knihy příběhů pro školu Hostivickou plně respektuje rozdělení textů na jednotlivé 
stránky, číslo stránky podle originálu je uvedeno vždy na začátku příslušného textu. Tato hlavička 
obsahuje rovněž údaj, zda byl text napsán v Knize příběhů česky, nebo zda je v přepisu přeložen 
z němčiny. Německy byly zapsány především opisy různých úředních listin. 

Česky psané texty jsou v této publikaci uvedeny pokud možno doslovně. Původní pravopis 
nebyl dodržen v psaní některých písmen (např. „V“ je v originále psáno jako „W“ a „J“ jako „G“) a 
psaní písmen „I“ a „Y“ bylo přizpůsobeno současným pravidlům. Zachováno bylo psaní jmen 
včetně toho, že ženská jména nejsou zakončena koncovkou „-ová“. 

Německé texty byly přeloženy do češtiny a jsou psány současným jazykem. Německy psaná 
jména žáků byla počeštěna, ženská příjmení mají doplněnu koncovku „-ová“. 

Texty obsahují řadu peněžních údajů. V originále se používají zkratky fl. a fr. pro zlaté a kr. 
pro krejcary (v této době 60 krejcarů = 1 zlatý), v přepisu používáme vypsané názvy, případně 
v tabulkách zkratky zl. a kr. Zlaté i krejcary byly peněžní jednotkou založenou na stříbrném 
standardu. 

V roce 1811 Rakousko zbankrotovalo a zavedlo novou měnu, které se na rozdíl od předchozí 
konvenční měny („Convention Münze“, zkratka „C. M.“) začalo říkat vídeňská měna nebo vídeňské 
číslo („Wiener Währung“, zkratka „W. W.“). Použitá měna se rozlišovala do roku 1857 a od roku 
1817 se odlišení obou měn muselo povinně uvádět. Obě měny totiž používaly zlaté a krejcary. 
V přepisech textů z Knihy příběhů je odlišení měny vždy plně vypsáno, přestože v originálu se 
používají většinou uvedené německé zkratky. 

Písař si zjednodušoval práci mnohými písařskými zkratkami, např. využíval latinské názvy 
číslic ke zkracování názvů měsíců (8ber = říjen, Xber = prosinec). Tyto zkratky jsou v přepisu 
rozepsány. 
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Titulní strana 
 

česky 
 

 
 
 

Kraj Rakovnický.  Panství Tachlovské. 
 
 

  

Místní škola Hostivice.  Střídnictví1 Pražské. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kniha příběhů 
 
 
 
 

pro 
 
 
 

školu Hostivickou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. inv. 118. 
 

                                                 
1  Málo obvyklý český výraz pro vikariát 
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Nečíslovaná strana vpředu 
 

česky 
 

 

Poznamenání for pro školní dříví mnoholi každý má dát 

 

1. Hostivice dá ročně 6 for 

2. Velká Jenč2 6  – 

3. Litovice 5  – 

4. Břve 1  – 

5. Malá Jenč 3  – 

6. Sobín 5  – 
            ____________________________ 

                  Celkem 26 for 13 sáhů dřeva3

 

 

Roku 1844 dne 21. dubna se usnesli všichni rychtáři osady Hostivické, mnoholi každá obec 

budoucně po všechen čas pro školu Hostivickou dříví odveze a navždycky odvážeti bude, dokavad 

13 sáhů škola obdržovat bude. 
 

1. Ves Hostivice ročně odveze 3 ¾ sáhů 

2.       Sobín 3 ¼ – 

3.       Břve    ¾ – 

4.       Litovice 3 – 

5. Malá Jenč 1 ¾ – 

6. Velká Jenč    ½ – 
                        _____________________________________ 

                              Celkem 13 sáhů 

 

 

 

 

                                                 
2  Přestože se Jeneč (Velký Jenč) i Jeneček (Malý Jenč) v této době nazývaly v mužském rodu, na této 

stránce jsou jednoznačně uvedeny v ženském 
3  Jeden sáh dřeva odpovídá dvěma forám 
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Strana 1 nahoře 
 

česky 
 

 

 

 

hoDne 29  září roku 1826 na r. 1827 byli dle zákonů školních Slav. Vrch. Auřadu dítky do školy 

nechodící i odrostlé opakování zanedbávající, jakož i resty sobotalesu též i jiných neodvedených 

školních davků proti přiloženému recepisu udané, s následkem, že všecky výše jmenovaného 

zanedbávající k Titl. Auřadu povolané, a s přísnou pohrůžkou arestní slíbeno měli, když takové 

povinnosti rychle nevykonají. 
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Strana 1 dole a 2 
 

překlad z němčiny 
 

 

 

 

Veledůstojnému knížearcibiskupskému školnímu dohlížecímu úřadu 

Pražského venkovského okresu! 

Při školní vizitě konané zde dne 17. června t. r. vyslovila se Velkojenečská obec, že chce raději 

posílat své děti do půl hodiny vzdálené farní školy do Hostivice, protože ona prý zaopatřuje 

palivovým dřevem dosud tolerovanou, nikdy však veřejně neuznanou školu ve Velkém Jenči, než 

aby vedle toho uskutečňovala ještě na ní připadající dovozy 3 sáhů dřeva4 do farní školy. 

Začátkem zimního kurzu přestal druhý školní pomocník docházet do Velkého Jenče a obci bylo 

přikázáno posílat děti do Hostivice. Jen někteří rodiče tak učinili. Koncem září byli nedbalí rodiče 

arestováni a v polovině října jmenovitě udáni slavnému vrchnímu úřadu, načež 5. listopadu se 

dostavili tři sedláci jménem celé obce s prosbou, aby školní pomocník mohl opět vyučovat ve 

Velkém Jenči, začež by byli ochotni všechny dluhy farní škole uhradit, ze školného však čtvrtletně 

pomocníkovi 30 zlatých vídeňské měny a učiteli 10 zlatých vídeňské měny odevzdávat, přeplatek 

ale požadovali použít na stravné pomocníka, s čímž také učitel je na jeden rok srozuměn. Podle 

dlouholeté zvyklosti platí Velkojenečští, aby se vyhnuli dohadování, za každé dítě týdně 2 krejcary 

konvenční měny, tedy ročně 1 zlatý 34 krejcarů konvenční měny. Pro tento rok bylo v této obci 

platby schopných uznáno 66 – /:úplně chudých 14, polochudých 21:/, tudíž obnos školních peněz 

je 103 zlatých 24 krejcarů konvenční měny, tj. 258 zlatých 30 krejcarů vídeňské měny. Je tedy pro 

obec přeplatek 98 zlatých 30 krejcarů vídeňské měny. Obec najala stravné pro pomocníka spolu se 

školní místností za 100 zlatých vídeňské měny myšleno, pročež škodlivá úleva exkurrendního 

pomocníka zapříčinila obci i s dovozem dřeva výlohy ve výši jen 2 zlaté 30 krejcarů. 

                                                 
4  Viz rozpis na nečíslované straně vpředu 
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Podepsaný nepotřebuje Vašemu veledůstojnému školnímu dohlížecímu úřadu dokazovat nevýhody 

Velkojenečské pološkoly, která má znovu na jeden rok existovat – a proto prosí jen o stejné, kéž 

se laskavě použije toho, že v příštím jaru hostivická farní škola, po již podané žádosti, určitě tak 

bude rozšířena, že děti v ní mohou být přijaty do tří učeben.  

Podepsaný slíbil obci, že jí co nejdříve oznámí prohlášení slavného školního okresního dohlížecího 

úřadu, o které on co nejzdvořileji prosí, nedomnívaje se, že tuto úlevu exkurrendního pomocníka 

obci sám, ať už je to jen na jeden rok, může z vlastní moci přiznat. 

Hostivice 10. listopadu 1826. 

Pavel Haas 

farář 
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Strana 2 dole 
 

překlad z němčiny 
 

 

 
 
 

ad N Scho 345/69 

Veledůstojnému panu faráři 

v Hostivici! 

Na Váš přípis z 10. tohoto měsíce Vám mohu ohledně Velkojenečských odpovědět jen to, že je 

nutné vyčkat rozhodnutí od slavného Krajského úřadu, protože jsem tam tento Váš přípis zaslal 

k posouzení. 

Pražský školní okresní dozor na Zbraslavi 16. listopadu 1826. 

M. Šimák 

děk. vikář 

okresní školní dozorce 
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Strana 3 nahoře 
 

překlad z němčiny 
 

 

Opis. 
N: 9759 

Hostivická farní škola, jak již uvedeno, byla od 21. července 1825 uznána od slavného okresního 

školního dozorce pro 180 dětí. Protože velkojenečská mládež, kterou dosud vyučuje bez vyššího 

rozhodnutí exkurendo, čítá 90 dětí, zvýší se stav na 270 schopných školní docházky a škola je příliš 

malá. Schází také učitel a přitom je nutná i hospodářská budova, protože škole je určena 

přiměřená dávka obilí a slámy od obcí. Je tudíž nevyhnutelně nutná nová stavba nebo rozšíření 

tohoto školního ústavu. Vrchní úřad, dříve než tato správa ohledně stavby školní budovy může být 

zahájena, má se obrátit na vrchnost a má si vyžádat nařízení o způsobu vedení stavby a o tom 

však nejpozději do 6 týdnů podat zprávu. 

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 22. listopadu 1826 

Piller v. r. 

 

 

Shora uvedený opis se zasílá panu veledůstojnému faráři v Hostivici na vědomí. 

Vrchní úřad Jenč 4. prosince 1826. 

Peche, vrchní správce 
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Strana 3 dole 
 

překlad z němčiny 
 

 
Opis. 

Rakovnický kraj. Panství Tachlovice.

Seznam 

nekatolických dětí ze shora jmenovaného panství, které navštěvují katolickou školu. 

 

Hostivice. 

František Zuran, věk 12 let, navštěvuje katolickou školu u sv. Mikuláše v Praze. 

Aloisie Zuranová, věk 9 let, navštěvuje katolickou školu v Hostivici. 

Marie Zuranová, věk 7 let, navštěvuje stejnou školu. Poznámka. Tyto 3 děti jsou sirotci po 

zemřelém mlynářském mistru Josefu Zuranovi, jejich nevlastním otcem je Jan Rubeš, 

hostinský v Hostivici. 

Praha 14. listopadu 1826. 

Josef Krejčí 

pastor české evangelické obce R. C. zde 

 

 

Veledůstojnému panu faráři v Hostivici na vědomí a k laskavému záznamu v opisu se doručuje. 

Vrchní úřad Jenč 23. listopadu 1826. 

Peche, vrchní správce 
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Strana 4 
 

překlad z němčiny 
 

 

 

Ad N. 450 pol 

Vaše Veledůstojnosti! 

Jelikož se při situaci známé vrchnímu úřadu dá předpokládat, že povolení exkurrendního 

hostivického školního pomocníka pro obec Velký Jenč od vyššího úřadu se patrně ještě protáhne, 

ačkoliv Vašemu slavnému c. k. krajskému úřadu byla příslušná zpráva ohledně toho dávno poslána 

a tato věc svůj zákonný postup k zemskému úřadu asi nastoupila, tak by snad mohlo nebýt 

neúčelné pro mezidobí nějaké provizorní opatření, aby velkojenečské obci blahodárný požitek 

domácího školního vyučování pro mládež už nyní došel, když samotný učitel byl již odškodněn 

podle představ obecního zastupitelstva. 

Když nyní Vaše veledůstojnost prosbě velkojenečské obce ohledně vysílání jednoho exkurrendního 

hostivického školního pomocníka do Velkého Jenče nebrání, mohla by až do dojití očekávaného 

rozhodnutí od vyššího úřadu být nalezena místnost pro školní vyučování u poplatných držitelů 

statků, střídavě 3 ku 3 týdnům, a hostivický učitel spolu s pomocníkem by mohl zprostředkováním 

školních peněz dosáhnout svého uspokojení.  

Vaše veledůstojnost ráčí podle libosti postarat se o další. 

Vrchní úřad Jenč 8. března 1827. 
Peche v. r. 

vrchní správce. 
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