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překlad z němčiny 
 

 

 

 

Slavnému vrchnímu úřadu! 

Podepsaný dle obsahu ctěného přípisu slavného vrchního úřadu z 8. t. m. č. 450 pol. uložil rychtáři 

Velkého Jenče, aby svolal občany a pak výsledek jejich vykonané porady podepsanému oznámil. 

Protože se až dosud tento rychtář u podepsaného neukázal, pak se musí domnívat, že kvůli 

různosti názorů nemohlo dojít k žádnému rozhodnutí. Proto také ze strany podepsaného 

k žádnému rozhodnutí ohledně provizorního vyslání hostivického školního pomocníka do Velkého 

Jenče nemůže být nic zařízeno, i když tento nic toužebněji si nepřeje než ukončení této záležitosti. 

Protože slavný vrchní úřad ve výše uvedeném přípisu praví: „Jestliže se při situaci známé vrchnímu 

úřadu dá předpokládat, že od vyššího úřadu přicházející povolení…“, pak podepsaný zdvořile prosí 

v této záležitosti o laskavé vysvětlení, protože on ze strany veledůstojného školního dohlížecího 

úřadu dostal dosud jen následující pokyn: „Je třeba vyčkat odpovědi od Veleslavného 

c. k. krajského úřadu.“ /:16. listopadu 1826. čís. Schol 345/69:/ K tomu musí podepsaný 

poznamenat, že slavný vrchní úřad neučinil žádnou zmínku, kde bude školní pomocník ve Velkém 

Jenči bydlet a kým mu bude poskytováno stravné. Tyto tři otázky musí být dle přirozeného 

pořádku zodpovězeny rozhodně předem, dříve než může hostivický školní pomocník ve Velkém 

Jenči, který je přiškolen k hostivické farní škole, jako excurendo vyučovat. 

Nechť se Vašemu slavnému úřadu podaří v této věci přivést obec k dorozumění, tak jako aby 

zaplatila zbytky školného. 

Hostivice 16. března 1827. 

Pavel Haas 

farář 
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Ad No. Exh. 1636. Pol. 

Vaše Veledůstojnosti. 

S ohledem k našemu přípisu na veledůstojný pražský vikářský úřad z 10. tohoto měsíce ohledně 

svolení k vysílání exkurrendního školního pomocníka z Hostivice do Jenče ke školnímu vyučování 

musí tento vydat následující výnos: 

V odpověď na ctěný dopis z 1. října t. r. čís. 1466 Pol. bude ze strany podepsaného okresního 

školního dohlížecího úřadu na základě nám oznámeného ujištění, že velkojenečská obec se 

konečně zavázala splatit nejen dluhy náležející mateční škole, ale také při vysílání exkurrendního 

školního pomocníka obstarat v místě na náklady obce místnost pro školní vyučování, otevřena tím 

blahosklonnost okresního školního dohlížecího úřadu. 

Aby se to dalo považovat za přiměřené veřejnému vyučování, bude prozatím, až do provedení 

rozšíření stavby hostivické mateční školy, nacházející se již v ústním jednání, velkojenečská mládež 

vyučována jedním školním pomocníkem v místě Velkého Jenče, avšak výslovně za následujících 

podmínek: 

 

a) Že se veškerá velkojenečská školní mládež zúčastní beze změny bohoslužeb v Hostivici 

o nedělích a svátcích a každý čtvrtek vyučování náboženství v mateční škole. 

 

b) Že mateční škole náležící poplatky a školné pod zvláštním dozorem slavného vrchního úřadu 

vesnickým rychtářem budou odváděny hostivickému učiteli správně a v pravý čas. 

 

c) Že pro exkurrendní školu ve Velkém Jenči bude nalezena plně vyhovující učebna, stále čistě 

udržovaná a patřičně vytápěná, a pro školního pomocníka zařízený obývací pokoj, a to vše 

na náklady obce. 

 

d) Konečně že plat pomocníka bude zaopatřen stejnou stranou.  

O tom je třeba vyrozumět pana hostivického faráře a tamního učitele pro další jednání. 
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Klademe si za čest v dodatku sdělit Vaší veledůstojnosti, že jen s ohledem na poslední bod, tedy 

ohledně starostlivosti o zaplacení pomocníka pro Jenč, obec se sama vyjádřila, že podle možností 

svých sil malým příspěvkem hostivickému učiteli, který zůstal v užívání celého školného a tudíž 

vydržování z větší části sám může obstarat, chce ulehčit a ulehčí. 

O tom žádáme také vyrozumět pana učitele. 

Vrchní úřad Jenč 26. října 1827. 

Peche 

vrchní správce. 
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10564. 

Tachlovickému vrchnímu úřadu. 

Z protokolu sem předloženého s úřední zprávou ze 7. minulého měsíce, který byl Velkojenečskou 

obcí s ohledem na ponechání exkurrendního bytu se zaopatřením pro školního pomocníka v místě 

Velký Jenč přijat, bylo lze seznat, že tato obec prohlásila před okresním školním dozorcem 

rukoudáním, že se podrobí všem závazkům, až na celkové vydržování školního pomocníka. 

Potom však musí být pozornost věnována především tomu, jakým slušným a ne trapným 

způsobem pro poddaného by bylo možno najít plat, tak se ukládá vrchnímu úřadu za okolnosti, že 

se nelze spokojit s odevzdaným neurčitým prohlášením chtít podporovat pomocníka stravným nebo 

hotovými penězi, uzavřít mezi hostivickým učitelem a Velkojenečskou obcí shodně s místní 

duchovní správou spravedlivou dohodu o způsobu placení exkurrendního pomocníka a o odvádění 

školného, které až do rozšíření hostivické mateční školy se bude muset tím spíše provádět, když 

hostivický učitel beztak podle počtu toho času 278 školy schopných dětí, od kterých vybírá školné, 

o vydržování dvou pomocníků je povinen se postarat. 

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 17. ledna 1828. 

Auersperg v. r. 

 

Veledůstojnému panu faráři v Hostivici na vědomí s dodatkem, že za laskavé účasti Vaší 

Veledůstojnosti bylo na 28. tohoto dopoledne v 10 hodin v místě Hostivice s přizváním učitele 

nařízeno vyjednávání o smír, kolik obec Velký Jenč pro onu samu by měla na určeném příspěvku 

odvádět. Proto bude vesnickému rychtáři s porotci uloženo, aby se dostavili. 

Vrchní úřad Jenč 25. ledna 1828. 

Peche 

vrchní správce 
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překlad z němčiny, vyjádření Velkého Jenče česky 
 

 

Protokol 

sepsaný na farním úřadě Hostivice dne 28. ledna 1828 v přítomnosti podepsaného, 

jehož předmětem je: 

vyjednávání o smír mezi obcí Velký Jenč a hostivickým učitelem ohledně příspěvku, který má být 

nalezen k vydržování pomocníka pro školní vyučování, které se má konat ve Velkém Jenči podle 

nařízení c. k. krajského úřadu ze 17. ledna t. r., č. 10564. 

Obci Velký Jenč byla předeslána nutná připomínka ohledně oprávněnosti odškodnění hostivického 

pana učitele na vydržování pomocníka, pokud k úlevě obce bude poskytováno školní vyučování ve 

Velkém Jenči, k čemuž se tato vyjádřila následovně: 

 

 
 

My uznáváme, že by to panu učiteli za těžko bylo, kdyžby měl na vyživení mládence školního 

všechny potřeby a outraty ze všeho nésti, my tedy se společně zavazujeme, poněvadž na 

vydržování školního pomocníka pravidelně ročně 70 zlatých konvenční měny vysázené jsou 

polovičku téhož vejnosu na sebe vzíti a také 35 zlatých konvenční měny ročně buď z obecních 

příjmů neb dle repartice na obec vypadajícím vejnosem náležitě zapraviti, a sice od začátku 

školního roku 1. listopadu 1827. 
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Poté, co hostivický učitel přijal tento návrh ročního příspěvku o 35 zlatých konvenční měny 
k vydržování školního pomocníka, pokud potrvá vyučování v místě Velký Jenč, na který přistoupil 
také místní duchovní správce, jako by byl předmět vyjednávání vyčerpán a protokol po přečtení 
uzavřen a podepsán. 

5Rur ut sopra

Peche v. r. 

vrchní správce 

Pavel Haas v. r. 

farář 

Josef Horáček 

učitel 

Florian Presler Velko Jenečský rychtář 

Josef Kácl konšel 

Josef Novák soused 

Václav Stříbrný soused 
 
 

                                                 
5  Latinsky „Jako nahoře“ 
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Opis. 

 

Čís. 3157

 

Tachlovickému vrchnímu úřadu! 

Za okolnosti, že pro navrhovaného vysílaného školního pomocníka do Velkého Jenče byla nalezena 

jen jedna dotace ve výši 35 zlatých konvenční měny místo dotace stanovené spisem vysoké dvorní 

kanceláře ze 16. května 1826 č. 8799 a také nyní ještě schválené provizorní dotace ve výši 

180 zlatých vídeňské měny neb 48 zlatých konvenční měny, ukládá se vrchnímu úřadu podle 

vysokého guberniálního nařízení ze dne 3. tohoto měsíce č. 12802 ke zprávě ze 7. února tohoto 

roku č. 138 ještě doplnit chybějící, které by mohlo být k dosažení toho, aby se tím školnímu 

pomocníkovi přidělily školní peníze podle vysokého guberniálního nařízení z 22. března 1822 

č. 7222 od dětí, které jím mají být vyučovány, bezpečně doručil a rezultát tohoto vyjednávání 

s připojením případného výslechového protokolu a přednostního průkazu veškeré tomuto školnímu 

pomocníkovi podle přiznání docházející příjmy během 14 dnů sem oznámit. 

Rakovnický c. k. krajský úřad ve Slaném 12. dubna 1828. 

 

 

Veledůstojnému panu faráři v Hostivici bude dáno na vědomí a laskavému pověření učitele ohledně 

požadovaných příjmů, přiznání školního pomocníka, v opisu sděleno. 

Vrchní úřad Jenč 1. května 1828. 

Peche v. r. 

vrchní správce 
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Velebný Pán farář Pavel Haas pozoruje, že ministranti peníze, které z přisluhování v chrámu Páně 

obdrželi, obyčejně promlsali, a že mnozí z nich ani nejpotřebnějšími knihami školními zaopatřeni 

nebyli, mínil sobě budoucně tyto peníze schraňovati a školní knihy neb jiné potřebné školní věci 

ministrantům za ně kupovati, což také od začátku června 1825 učinil. 

vídeňské měny 

Po nejprv dne 17. listopadu 1825 se koupilo: zlatých krejcarů 

14 kamenných početních tabulek po 20 krejcarech za   4 40 

  6 knih papíru, z kterého se jim udělali knížky  

     na školní i kostelní písně po 24 krejcarech   2 24 

10 olůvek po 2 krejcarech  20 

  2 knihy barevného papíru na desky k písním  18 

     Tedy se vydalo v Summě   7 42 

Po druhé dne 21. máje 1826 koupilo se:   

14 druhých dílů (poněvadž ani jediný žák touto  

     knihou zaopatřen nebyl) po 45 krejcarech za 10 30 

  1 Evangelium   1 26 

     Vydalo se v Summě  11 32 
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konvenční měny 

Po třetí dne 26. dubna 1827 koupilo se: zlatých krejcarů 

Evangelií – prvních dílů ke čtení, druhých dílů 

k čtení – povídaček, malých katechismů a slabikářů   

Vydalo se v sumě  11  

Po čtvrté dne 13. listopadu 1828 se koupilo:   

  2 Evangelia 

23 druhých dílů 

14 prvních dílů                                                     za 

  3 slabikáře 

  2 malé katechismy 

11   1 

10 knih papírů na písně 1 12 

24 ministranty  24 

  3 modlící knížky od P. Fr. Svobody 1 24 

Vydalo se v Summě 14   1 
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Ad N. Vic d Sch 153Školnímu učiteli  

v Hostivici Josefu  

Horáčkovi 

 

Abychom mohli podat požadované dobrozdání o došlých jednacích spisech č. 3389 z 24. dubna 

tohoto roku od slavného c. k. Rakovnického krajského úřadu ohledně tomuto úřadu od školu 

majících obcí odepřené dávky několika lajdáků, tak má tento úřad předložit během dvou dnů 

kmenové přiznání, které s oním dobrozdáním musí být zasláno krajskému úřadu k nahlédnutí a 

další úřední potřebě. 

Pražský královský školní okresní dozorčí úřad  

Koerner v. r. 

okresní školní dozorce 
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Opis. Čís. 8387

 

Tachlovickému vrchnímu úřadu! 

Když podle podaného originálu kmenového přiznání z roku 1790 u královské státní účtárny mezi 

příjmy hostivického školního učitele bylo vybráno správně jen 40 bochníků chleba, tak není 

pochybnosti o tom, že takové dávky přidělené škole podle § 30 politické školní ústavy musí být 

poskytovány. 

Co se však oněch 12 bochníků týče, které školní učitel nad shora uvedené množství měl pobírat a 

kterých se on také nyní domáhá, pak se věc má tak, že pokud by věc nemohla být vyřízena po 

dobrém, je pouze na učiteli, aby prokázal platný právní důvod. Proto se má vrchní úřad ve vyřízení 

zprávy ze 14. července tohoto roku č. 837 postarat o další. 

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 9. října 1829. 

Karg v. r. 
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Při pátém podělení ministrantů dne 6ho dubna 1830 koupilo se: 

 

10 modlitebních knížek za   5 zl. 14 1/6 kr. 

  5 evangelií 

10 druhých dílů k čtení 

27 prvních dílů k čtení za 11 zl.   3 kr. 

  1 malý katechismus 

  4 slabikáře 

     Vydalo se v Summě 16 zl. 17 1/6 kr. konvenční měny 
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N. 8469. 

Vrchnímu úřadu Tachlovice! 

Jelikož podle zprávy tamního úřadu z 21. minulého měsíce č. 691 nyní konečně už také vykonávání 

patronátního práva nad bytem se zaopatřením ve Velkém Jenči, který má být zřízen pro vysílaného 

školního pomocníka, je zajištěno, a obci Velký Jenč bude přiznána výhrada, že ona vynětím obce 

ze školního obvodu hostivické mateční školy bude zproštěna souhrnného placení dávek k tam se 

nacházející stavbě školy, tak musí úřad ještě vyhotovit a sem předložit k listině o zřízení školy 

návrh, k jakému konci v této záležitosti přijaté vyjednávací protokoly asi dospějí. 

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 30. října 1830. 

Karg v. r. 

 

 

Panu veledůstojnému panu faráři v Hostivici dáno v opisu na vědomí. 

Vrchní úřad Jenč 22. prosince 1830. 

Peche v. r. 

vrchní správce 
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Dne 21ho června 1831 při veřejné zkoušce obdrželi za odměnu své pilnosti a prospěchu v literním 

učení, jakož i mravního chování žákyně hostivické školy dvě knížky a sice: 

Vlček Terezie knížku s nápisem Zlatá kniha o následování Ježíše 

Krista, kterážto stála 3 zl. 30 kr. vídeňské měny 

Srnka Františka modlicí knížku od Ekartshausna za 1 –– 45 –– 

Mimo to rozdalo se mezi pilné žáky 40 velkých  

a 15 malých obrázků, které stály za 3 ––   6 –– 

v summě 8 zl. 21 kr. vídeňské měny 

 

 

 

Na tuto dobročinnost daroval dvojí cti hodný důstojný Velebný Pan 

Farář Pavel Haas 4 zl. 21 kr. 

pak dvojí cti hodný Pan Kaplan František Lüfftner 4 –– –––– 

  8 zl. 21 kr. 
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Čís. 10.908 

Tachlovickému vrchnímu úřadu! 

Protože tamní obec Velký Jenč je od farní školy v Hostivici přes půl hodiny vzdálena a cesta tam 

vedoucí není pro svůj špatný stav při špatném počasí a v zimním čase pro školní děti bez újmy na 

zdraví průchodná a protože dále počet dětí schopných školní docházky v obci Jenči už stoupá přes 

80 a prostor farní školní budovy v Hostivici je příliš omezen, aby veškeré děti schopné školní 

docházky z obcí škole přidělených mohly být přijaty, proto vysoký zemský úřad dekretem 

z 10. prosince 1831 číslo 46223 se rozpakuje tím méně pro obec Velký Jenč povolit požadovaný 

byt se zaopatřením pro vysílaného školního pomocníka než po předložených jednacích spisech 

dotaci pro školního pomocníka se státoúčetnicky adjustovaným obnosem ve výši 73 zlatých 

31 krejcarů konvenční měny vyšetřeným pro pořízení školy a školního pomocníka prozatím 

v pronajatých lokalitách, až do vystavení vlastní školní budovy je postaráno o to nejnutnější – 

vytápění školy patronátu a konečně také je zajištěno udělení vyučování náboženství. 

Vrchnímu úřadu, který v příloze dostává zpět jednací spisy, se proto ukládá zařídit požadované, 

vypracovat ihned listinu o zřízení školy podle bez závad shledaného návrhu právní formou ve třech 

vyhotoveních, potom také doložit daňové přiznání vysílaného školního pomocníka vyhotovené 

trojmo a opatřené podpisy všech interesantů s individuálním seznamem školních dětí vykazujícím 

přesně týdně docházející školné v konvenční měně a tyto sem k dispozici dodat. 

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 15. prosince 1831. 

Hrdlička. 

 

Hostivickému veledůstojnému panu faráři dáno na vědomí. 

Vrchní úřad Jenč 27. prosince 1831. 

Peche v. r. 



KNIHA PŘÍBĚHŮ pro školu Hostivickou  
Kniha s opisy úředních listin o hostivické škole z let 1826–1859 
 

 

 

38

 
 

Strana 13 
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Dne 1ho března roku 1832 k oslavení dne tohoto, v kterým náš Nejmilostivější Mocnář Císař 

Rakouský a král Český 41ní rok svého státního panování začal, rozdalo se mezi chudé školní žáky 

školy Hostivické za 15 zlatých 6 ¾ krejcarů vídeňské měny knih a sice dostal: 

 

Jména žáků Utrpení Páně díl IIhý 
k čtení 

Malý 
katechismus Povídačky Slabikáře 

 kusy 

Mls František   1. 1. – – – 

Vinohorský Josef   1. – – – – 

Feldek František   1. 1. – – – 

Hoch Antonín   1. – – – – 
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Jména žáků Utrpení Páně díl IIhý 
k čtení Povídačky Slabikáře Malý 

katechismus 

 kusy 

Naiman Vojtěch   1. 1. – – – 

Svoboda Florian   1. – – – – 

Štampa František   1. – – – – 

Sobotka Josef   1. – – – – 

Novotná Kateřina   1. – – – – 

Homolka Rozalie  – – 1. – – 

Jelínek Antonín  – – 1. – – 

Jirotka Josef  – – 1. – – 

Chalupa Antonín  – – – 1. – 

Jelínek Magdalena – – – – 1. 

Šebek Marie – – – – 1. 

Zelenka Marie – – – – – 

Kácl Kateřina – 1. – – – 

Hanzlík František – 1. – – – 

Chalupa Marie – 1. – – – 

Chalupa Barbora – 1. – – – 

Šmíd František   1. 1. – – – 

Šmíd Václav – – 1. – – 

Náprstek Jan   1. – – – – 

Nejedlý Josef   1. – – – – 

Šturc František   1. – – – – 

Vlček Anna – – 1. – – 

Tomek Josef   1. – – – – 

Klatovský Antonín   1. – – – – 

Zábranský František   1. – – – – 

Vízner Václav   1. – – – – 

Klatovský Josef – – – – 1. 

Procházka Anna   1. – – – – 

Sláma Jan   1. – – – – 

Suma 19. 8. 3. 3. 4. 

 


