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Strana 14 
 

česky 
 

 

 

 

hoDne 20  června roku 1832 koupilo se s příspěvkem Velebného Pana faráře Pavla Haase a Vašnosti 

Pana kaplana Františka Lüfftnera za 25 zlatých 37 krejcarů vídeňské měny knih a obrázků, vydaly 

se za odměnu pilnosti a dobrých mravů mezi následující žáky: 

 
  zl. kr. 

Chalupa Marie modlit. knížka od Pana Šnajdra 5 – 

Vinohorský Josef modl. knížka od P. Svobody za 1 zl. 15 kr.  
                                                   a Gleiß Biliet (?) za 5 kr. 1 20 

Naiman Vojtěch "                                               a obrázek 9 kr. 1 24 

Procházka Anna "                           od stattykony (?) 2 30 
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  zl. kr. 

Feldek František modlicí knížka od P. Svobody 1 15 

Šturc František " 1 15 

Tomek Josef " 1 15 

Svoboda Florian " 1 15 

Hoch Antonín " 1 15 

Klatovský Antonín " 1 15 

Zábranský František " 1 15 

Švancar Josef " 1 15 

Kácl František " 1 15 

Jelínek Antonín " 1 15 

Kapalín Antonín obrázek  9 

Henych Alžběta "  9 

Šindler Františka "  9 

Naiman František "  9 

Zábranská Kateřina "  9 

Tomek Matěj "  9 

Procházka Alžběta "  9 

Procházka František Gleiß Biliet (?)6  5 

Stříbrný Rozalie "  5 

Trýb Magdalena "  5 

Pachman Marie "  5 

Vondra Josef "  5 

Vinšová Terezie "  5 

Rokos Veronika "  5 

Brož Anna "  5 

Sobotka Vojtěch "  5 

Sturc Antonín "  3 

Sturc Františka "  3 

Klíma Alžběta "  3 

Henych Pavel "  3 

 Suma 24 44 

  vídeňské měny 

                                                 
6  Některé výrazy v této tabulce zůstaly přes veškerou snahu nesrozumitelné 
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překlad z němčiny 
 

 

Opis. 3647.

 

Tachlovickému vrchnímu úřadu! 

 

Podle zemského (guberniálního) výnosu z 29. dubna 1833. č. 12300 se vrchnímu úřadu na vědomí 

dává následující: 

Zemským nařízením z 1. prosince 1831. č. 46.223 a odtud dále úředně 15. téhož měsíce č. 10.908 

bylo oznámeno, že zřízení stanoviště (štace) pro školního pomocníka v obci Velký Jenč, patřící 

panství tachlovickému, se povoluje s výhradou, že tato obec se musí postarat o školní místnost a 

byt pomocníka, pak výlohy s tím spojené, jakož i vůbec všechny náklady se samostatnou školní 

štací spojené musí nést z vlastního. 

Z toho vyplývá, že od mateční školy v Hostivici vyňatá obec, na kterou při přístavbě této školy 

nemusí být brán žádný ohled, také zůstane zproštěna každé dávky konkurenční. 

Naproti tomu je jmenovaná obec ve smyslu dekretu studijní dvorské komise z 15. září 1815 

č. 2139. zavázána odvádět hostivickému školnímu učiteli přiznanou naturální odměnu dosud možná 

neodvedenou.  

O čemž bude vrchní úřad k dalšímu opatření uvědoměn. 

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 24. května 1833. 

Hansging v. r. 

 

Exh. ergi.7 Peche v. r. 

                                                 
7  Exhibit – lat.: podání učiněné úřadu a zadané do podacího protokolu 

Ergibt – něm.: činí, podává 
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Praha 30ho srpna. 1833 N. Par. 93. 

P. Haas v.r. 

farář. 

Dne 23ho března roku 1833 Jan Rada, školní pomocník v místo máteřní škole žádal v hluboké 

poníženosti Důstojného dvoj cti hodného Velebného Pana a Pana Faráře o vyprostředkování jedné 

světnice k přebývání svému, které se dle politického zřízení v XIX oddělení v § 9 a 10 gub. nař. 

od 15ho dubna 1815 v počtu 11407 v máteřní škole nedostávalo a na zanesení oné snažné žádosti 

k Slavno-Vrchnímu Auřadu následovní vyjádření Důstojnému dvoj cti hodnému Velebnému Pánu 

a Pánu milostně odesláno bylo v doznění tomto: 

Jeho Veledůstojnosti panu faráři v Hostivici podle zde vzatého (zprostředkování světnice) je 

možno povolit s podotknutím, že by se v podpoře přítomné žádosti od Jeho Veledůstojnosti 

prosebníkovi výpomoc se 20 zlatými vídeňské měny pro rok 1833/34 přiznala. 

V. Jenč 9. září 1833. 

Peche v. r. 

vrchní správce 

 

 

 

Praha 10ho září N. Par. 95 

Haas v.r. 

farář. 

Tímžto milostivě nařízeno bylo: 

Přítomné vyjádření sl. vrchního auřadu, v kterémžto 20 zlatých vídeňské měny k sjednání 

bytu roku 1833/34 se školnímu pomocníkovi farní školy Hostivické se povoluje, jemu se 

doručuje tím doložením, by jej P. Učiteli ukázal, do pamětní knihy školní zapsal, pak ale 

oznámil, když sobě tento byt sjedná. 

Ve faře Hostivické dne 10. září 1833. 

Pavel Haas v. r. 

farář 
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Strana 17 
 

překlad z němčiny 
 

 

Opis. 

Ad N. E. 1587. 

 

V souladu se zprávou vrchního úřadu z 25. tohoto měsíce v dohodě s duchovním školním 

představeným, se souhlasem přeložení hostivického učitele Josefa Horáčka do Hořelic a 

Hořelického Václava Frantze do Hostivice se tímto povoluje. 

Od Velkovévodské Toskánské Administrance. 

Praha 25. října 1834. 

Wünsch v. r. 

Erben v. r. adm. sekr. 

 

 

Panu Veledůstojnému panu faráři v Hostivici bude dáno v opise na vědomí a k dalšímu laskavému 

opatření. 

Vrchní úřad Jenč 29. října 1834. 

Peche, vrchní správce 

Praha 21. října N. Par. 79 P. Haas far. 
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česky 
 

 

Dne 16. prosince roku 1834 koupil Velebný Pán farář Pavel Haas, za přisluhování ministrantů 

v chrámu Páně, následující potřebné školní knihy, totiž: 

  konvenční měny 

  zl. kr. 

  4 evangelia za   1 40 

12 druhých dílů "   3 36 

14 prvních dílů "   2 48 

  6 povídaček "  48 

14 slabikářů "   1 38 

10 lístků "  10 

  5 malých katechismů "  20 

Summa 11  

 

a zpředu jmenované knížky na den 16. prosince 1834 dosáhli je následující žáci: 

Pojmenováni oních, aniž s nadjmenovanými 

obdarováni byli: 

Evangelia 

II. díly 

I. díly 

Povídačky 

Slabikáře 

M
alý 

katechism
us 

Lístky 

Saidl Kateřina ze Břvů 1.       

Veselý Antonín z Hostivice 1.       

Najman Vojtěch z Hostivice 1.  1.     

Hrabě Václav z Sobína 1.       

Šafařík František z Hostivice  1.      

Pachmann Václav z Hostivice  1.      

Pachmann Matěj z Hostivice      1.  

Henych Václav z Hostivice  1.      

Stádník Tomáš z Hostivice      1.  

Šafařík Václav z Hostivice      1.  

Trýb František z Hostivice      1.  

Trýb Josef z Hostivice   1.     

Šafařík Jan z Hostivice   1.     

Zábranský Josef z Hostivice   1.     
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Pojmenováni oních, aniž s nadjmenovanými 

obdarováni byli: 

Evangelia 

II. díly 

I. díly 

Povídačky 

Slabikáře 

M
alý 

katechism
us 

Lístky 

Veselý Florián z Hostivice   1.     

Veselý Jan z Hostivice       1. 

Novotná Josefa z Hostivice       1. 

Svoboda Karel z Hostivice   1.     

Sobotka Vojtěch z Hostivice   1.     

Šturc František z Litovic  1. 1.     

Nejedlý Václav z Litovic  1.      

Procházka Anna z Litovic  1.      

Fingrhut Jakub z Litovic    1.    

Mráz Matěj z Litovic    1.    

Vajner Josef z Litovic       1. 

Bubla Marie z Litovic       1. 

Wolf Alžběta z Litovic       1. 

Wajner Jan z MaloJenče  1. 1.     

Tomek Matěj z MaloJenče  1.      

Horák Václav z MaloJenče  1.      

Zábranský Antonín z MaloJenče  1.      

Klatovský Václav z MaloJenče   1.     

Najman Marie z MaloJenče   1.     

Souček Josef z MaloJenče       1. 

Rochus Václav z MaloJenče     1.   

Rochus Josef z MaloJenče     1.   

Romann Anna ze Břvů       1. 

Mach František z Hostivice    1.    

Procházka František z Hostivice    1.    

Sobotka Antonín z Hostivice    1.    

Veselý Matěj z Hostivice     1.   

Veselý Václav z Hostivice    1.    
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česky 
 

 

Pojmenováni oních, aniž s nadjmenovanými 

obdarováni byli: 

Evangelia 

II. díly 

I. díly 

Povídačky 

Slabikáře 

M
alý 

katechism
us 

Lístky 

Mařík Josef z Hostivice     1.   

Náprstek Jakob z Hostivice     1.   

Hytych Josef z Hostivice     1.   

Jelínek Václav z Hostivice     1.   

Hytych Václav z Hostivice     1.   

Čermák Šebestian z Hostivice   1.     

Vondra Václav z VelkoJenče  1.      

Horešovský Anna z VelkoJenče  1.      

Linhart Václav z VelkoJenče   1.     

Kopřiva Josefefa z VelkoJenče   1.     

Fišer Josef z VelkoJenče      1.  

Hoch Václav z VelkoJenče     1.   

Veselý František z VelkoJenče     1.   

Dolejš Florian z VelkoJenče       1. 

Fišer Marie z VelkoJenče       1. 

Kott Kateřina z VelkoJenče       1. 

Pachmann František z Hostivice    1.    

Mařík Barbora z Hostivice     1.   
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Strana 19 dole 
 

překlad z němčiny 
 

 

Nrus Vicar et Schol. 487. 

Po té, co Jan Rada na provisoriu Trnovanské škole na panství stejného jména v Berounském kraji 

dnešního dne rezignoval, pak bude toto provizorium prostřednictvím současného dekretu panu 

Janu Malému, pomocníkovi farní školy v Hostivici propůjčeno. Slibujeme si od něho, že jemu 

svěřenou školní službu okamžitě nastoupí a bude se snažit jak pilností, tak spořádaným životem 

jemu danou důvěru nezklamat. 

Pražský školní dozorce Liboc 31. října 1837. 

František Lampa. 

okresní školní dozorce 
 

 



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

 

 

54

 
 

Strana 20 nahoře 
 

překlad z němčiny 
 

 

Opis. Čís. 7187.

 

Tachlovickému vrchnímu úřadu! 

Protože hostivický školní pomocník Václav Hron, který podle guberniálního dekretu z 31. srpna 

1837 čís. 42900 pobíral příjem o 35 zlatých 16 ¼ krejcaru konvenční měny z normálního školního 

fondu, k 31. říjnu 1838 vystoupil – a nyní nově jmenovaný pomocník Jan Tůma k 1. listopadu 1838 

na toto služební místo nastoupil, pak obdrží podle guberniálního nařízení c. k. kamerální pokladny 

z 30. června / 16. července 1839 čís. 34019 příkaz začít uskutečňovat tento roční plat třicet pět 

zlatých 16 ¼ krejcaru konvenční měny od 1. listopadu 1838 z normálního školního fondu k rukám 

nového pomocníka Jana Tůmy prostřednictvím rakovnické c. k. krajské pokladny proti orazítkované 

a od příslušné vrchnosti a místního faráře podepsané stvrzenky ve čtvrtletních dekursivních8 

výplatních lhůtách uskutečněn, současně ale zastavit dnem 31. října 1838 u jmenovaného fondu 

výplatu dřívějšímu pomocníkovi Václavu Hronovi. 

To se oznamuje vrchnímu úřadu ve vyřízení zprávy ze 16. listopadu / 2. prosince 1838, jejíž přílohy 

se vracejí k dalšímu opatření. 

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 17. července 1839. 

R. Fortwängler v. r. 

 

Veledůstojnému panu faráři v Hostivici na vědomí a dalšímu laskavému srozumění sděleno opisem. 

Vrchní úřad Jenč dne 23. července 1839. 

Peche, vrchní správce. 

                                                 
8  Dekursivní – placená pozadu, po lhůtě 
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Opis. 

Nadační list. 

My, dole podepsaní duchovní a světští představitelé Hostivické farní školy, potvrzujeme tímto 

předloženým nadačním listem, že zde spolupodepsaný místní farář dne 25. června 1834 daroval 

dvacet zlatých konvenční měny v mincích c. k. stříbrných dvacetníků, z čehož 3 kusy za 1 zlatku se 

počítají, a 20 zlatých, jednu kolínskou marku čistého stříbra činící Josefu a Anně Zábranským, 

manželům a majitelům rustikálního hostince v obci Hostivice č. 50 a tento obnos určil jako kapitál 

školní nadace v tom smyslu, že z tohoto ročně vyplývající úroky budou použity na památku první 

stoleté jubilejní oslavy obnovy zdejší farní prebendy jednomu chudému, pilnému žáku, který má 

být zvolen školním představenstvem a který během roku nejčastěji doprovázel kněze při 

zaopatřování nemocných, má být vždy při kostelních oslavách svatého apoštola Jakuba Většího 

25. července jemu odměna předána. 

Když nyní tento kapitál přiloženým dluhopisem pragmatikálně jeví se zajištěným, tak my 

zavazujeme podepsané školní představitele a naše potomky o udržování vybírání nadačních příjmů 

a podělení podle výše uvedeného určení neustále se starat, s kapitálem sami ale bez guberniálního 

povolení žádné změny nezavádět. 

Dokladem toho je tento nadační list ve třech stejně znějících exemplářích, z nichž se předává do 

úschovy 1 vysokému zemskému úřadu, 1 veledůstojné Pražské konsistoři a 1 patronátnímu úřadu 

panství Tachlovice ve Velkém Jenči, kde se zároveň zapíše po pamětní knihy školy v celém obsahu, 

všestranně pojat a podepsán 2 svědky. 

Hostivice 19. února 1845. 

Ignác Dufek 

místní školní dozorce. 

Pavel Haas 

farář. 

Josef Procházka 

kaplan a školní katecheta. 

Jan Tůma 

toho času školní provisor. 
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Strana 22 a 23 nahoře 
 

překlad z němčiny 
 

 

 

Opis. 

Nadační list 

o nadaci Františka Bumby při farní škole v Hostivici. 
 

My podepsaní duchovní a světští představitelé hostivické farní školy prokazujeme a potvrzujeme 

touto listinou, že dne 24. června 1845 zemřelý rolník v Litovicích č. 14 František Bumba ve svém 

dne 22. února 1845 pořízeném a dne 9. června 1845 soudně oznámeném testamentu9 jmenované 

škole odkázal obnos ve výši 100 zlatých, slovy jedno sto zlatých konvenční měny, nesplacených 

u pana Ignáce Zimmermanna, purkrabího na bývalém velkovévodství toskánském panství 

Tachlovice v Hostivici jako školní nadační kapitál k pořízení potřebných knih pro chudé žáky. 

Jak je to nyní s tímto školním nadačním kapitálem – podle prohlášení místního soudu 

Tachlovického panství z 23. listopadu 1846 č. 1590 byl od výše jmenovaného pana dlužníka 

splacen v bankovkách po předcházejícím trojnásobném oznámení do úředních pražských novin a 

po zveřejnění v Amtstagen pro nedostatek privátní hypotéky podle dekretu c. k. krajského úřadu 

ve Slaném z 22. března 1847 č. 3097 byl zaslán tomuto úřadu, a je jím zajištěn za to nakoupenou 

státní obligací po 5 zlatých vídeňské měny (Vídeň 1. září 1849 č. 23685) na vinkulovanou tuto 

nadaci a nyní se skládá ze 106 zlatých konvenční měny (včetně v hotovosti splaceného zbytku 

55 krejcarů), ze kterých roční úroky činí 5 zlatých 18 krejcarů konvenční měny, a tak mají být za to 

podle mínění zakladatele nadace obstarávány každoročně pro chudé žáky hostivické farní školy 

potřebné knihy. 

 

                                                 
9  Závěti 
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Podle tohoto zavazují podepsaní sebe a své následovníky v úřadě neustále udržovat tuto nadaci 

a vybírat nadační úroky, jakož i mít svědomitou péči o obstarávání potřebných knih pro chudé žáky 

a nezavádět žádné změny s nadačním kapitálem bez vyššího povolení. 

Dokladem toho je tento nadační list ve třech stejně znějících vyhotoveních, z nichž se předá první 

vysokému c. k. místodržitelství, druhý veledůstojné konsistoři v Praze a třetí do hostivické 

patronátní církevní pokladny ve Velkém Jenči, kde se v opatrování nachází a kde bude uschována. 

Podle svého celkového obsahu bude zapsán do nadační knihy fary v Hostivici a podobně do knihy 

dekretů hostivické farní školy všestranně podepsán a spolupodepsán dvěma svědky. 

Tak se stalo u patronátního úřadu Jeho Výsosti císaři Ferdinandovi patřícího panství Tachlovického 

ve Velkém Jenči dne 24. února 1852. 

 
 

Jiří Rohlena v. r. 

farář 

Antonín Velebil v. r. 

císařský vrchní správce jako patron 

P. Josef Procházka v. r. 

kaplan a katecheta 

Wilhelm Wolf v. r. 

císařský rentier, baron 

Jan Tůma v. r. 

školní učitel 

Pavel Haas v. r. 

zástupce dozorce školního okresu 

Jan Eurghart v. r. 

svědek 

Jan Král v. r. 

svědek 
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N. 45209. 

Výše uvedený nadační list se schvaluje ve svém plném obsahu. 

Od českého c. k. místodržitelství. 

Praha, 6. října 1855. 

za místodržitele 

Forgag v. r. 

 

Že shora uvedený opis je shodný se stávajícím originálem se tímto potvrzuje. 

Cíl: vrchní správa Jenč, 18. února 1856. 

A. Velebil v. r. 

vrchní správce 
 


