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Předmluva.
Vykonavše, co nám bylo okresní poradou učitelstva okresu Kladenského uloženo,
odevzdáváme předem učitelstvu a pak i širšímu obecenstvu výsledek svých prací v knize
této uložených.
Co pramenů se týče, z nichž čerpáno bylo, poznamenati sluší, že užito bylo pramenů
místních: starých i novějších památních knih farních, kronik škol, starých listin a jiných, jež
v knize jsou vyznačeny.
Na konci najde čtenář abecední seznam učitelstva. Kdyby se nám vytklo, že jsme to
které jméno nenapsali správně; tož prosíme, aby nám prominuto bylo. Těžko tu jíti
bezpečně, když tatáž osoba jednou napsána n. p. se „z“, jinde s „c“, někdy s „Š“ jindy
„Sch“ atd.
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Všeobecné úvahy
o vývoji školství obecného.
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Školství před válkou 30tiletou.
Jak postaráno bylo o školství české před vojnou třicetiletou, nesnadno říci. Leč tolik
přece víme z kusých zpráv některých, že o školy městské i venkovské, jakož o vzdělání
synáčků šlechtických péči měly vrchnosti, města, konsistoře, pražská universita i správcové
duchovní. Školy tehdejší doby – jakož i po válce – byly rázu konfessionelního; každáť
společnost náboženská zakládala školy pro dítky svého vyznání. Z té příčiny vrchní dozor
nad školami odevzdán vrchnímu úřadu té které církve. To patrno z instrukcí Rudolfem II.
léta božího 1606. dne 4. června purkmistru a konšelům Starého města Pražského
vydaných. Vedle jiných artikulů ukládá se jim, „aby se na spravování far, kostelův a škol
nepotahovali, než v tom, co se služeb božích a učení církevního i školního dotýče, farářem
aby se spravovalI.bakaláři a mistři škol aby se ve školách i v kostelích faráři spravovalI.aby
farářům správcův škol bezděky nedosazovali, ani toho, který by se komu líbil, neodjímali a
jinam nepropouštěli.“
V instrukci hejtmanu Starého města Pražského ze dne 3. listopadu r. 1626. zazname
náno toto: „Podobně školy tak opatřeny býti mají, aby s vědomím kněze lidé učení a to
takoví, kteří by mládež ne k zahálce, jakožto všech nepravosti původu, ale k poznání pravé
víry křesťanské a nabývání literního uměni skutečně vedli, přijímáni byli.“

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 10
Kolektiv (1898): Dějiny školství okresu Kladenského

10

–4–
Nad školami strany pod obojí vrchní dozor náležel kromě světským inspektorům také
rektorovi a professorům university Pražské; rektor také dosazoval městům správce školy
a učitele.
A že opravdu již v dobách starších v zemi české hojnost škol byla, toho důkaz, že
o pohřbu Karla IV. prý v Praze 18 škol bylo. Kromě těch byly nejpřednější školy v Žatci,
v Hradci, v Litoměřicích a v Lounech; pak v Hoře, v Chrudimi, v Čáslavi, v Čes. Brodě
v Kouřimi, v Nymburce, v Klatovech, v Domažlicích, v Písku, v Soběslavi a v Sušici. – Že
i ve vsích školy byly, dosvědčuje Adam Rosacius, jenž praví, že bylo v Čechách tolik škol,
kolik měst, kolik městeček, kolik vsí, kolik farností, kolik skoro domů šlechticů a boháčů
i hradů. Kdyby toto povědění doslovně i pravda nebylo, svědčí přece o tom, že škol bylo
dostatek.
Že se páni čeští o vychování svých synů horlivě starali, toho ve Dvorského „Pamětích“
dosti jest dokladů. Položme sem jen jeden jediný, jenž nám předvádí českého šlechtice,
jakých hojně naší milé vlasti Pán Bůh někdy dopřáti račiž. Jest to list pana Jana Jiřího ze
Švamberka rektorům a professorům university Pražské, aby k vyučování synáčků paní
Anny Kolonové z Felsu poctivého a učeného mládence z akademie Pražské vypravili. V listě
tom praví dotčený pán toto: „I uznávajíce já v těchto svých šedinách, kterak nám

v království tomto našem Českém na tom mnoho záleží, abychom sobě všickni společně
a jednomyslně k tomu radni a nápomocni byli, kterak by ta naše přemilá mládežka ke cti
a chvále Pána Boha všemohoucího a k zvelebení této naší milé vlasti informována
a vyučována býti mohla, tak aby tato naše milá vlast a akademie Pražská tu pochvalu
odtud odnésti mohla, že naše milé dítky jak předně v pobožnosti, tak také v jinším umění
a jazycích těchto naší zemi platných, zde v naši zemi České a nejinde vycvičeny a vyučeny
jsou, nemohl jsem slušné a náležité žádosti její oslyšeti.“ Tak český šlechtic r. 1616! Brzy
potom přikvačil vichr katastrofy Bělohorské, který zpřevracel a zpřelámal zelenající se
a kvetoucí štěpy v zahradě české. –
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Školství ve válce 30tileté a po ní.
Smutný a zbědovaný byl stav země České v době války třicetileté i po ní, a smutné
zbědované bylo školství v době války té i po ní. Když zloba války zde onde na čas utuchla,
starali se otcové města, navrátivše se z úkrytů svých, aby mládež jakž tak dále vyučována
byla, jak toho krásný příklad shledáme ve městě UnhoštI.ale sotva že nejnutnější věci
pořídili a měšťané sami nebo písaři radní vyučování se ujali, přikvačila furie válečná opět,
a znovu bylo jim prchati do lesů. Bylo po škole. – A když hrozná ta vojna dozuřila, byla
bída ještě větší. Většina škol byla pobořena, a stálo li někde ještě školní stavení, bylo tak
sešlé, že strach byl, aby se učiteli i dětem na hlavy nesřítilo. Nebylo škol, a nebylo učitelů;
nebylo jich dosti ani ve městech, ani v panských rodinách; na vsích nebylo jich vůbec.
Teprve v pozdějších letech počaly se vrchnosti a obce starati o vyučování
a vychovávání mládeže, ale šlo to velmi pomalu a nebylo v té příčině žádoucí koncentrace.
Zde vydával učiteli instrukce farář, jinde obec a jinde vrchnost. Příkladů najdeme dále
několik. Dozor vykonávali ovšem kněží a ti podávali zprávy vrchnímu úřadu církevnímu.
Viděti z nich, že ještě za panování Leopoldova bylo škol po skrovnu a pořádných ještě
méně. Vzdělání učitelů bylo praskrovné, ba byli učitelé, kteří prý sotva slabikovati uměli.
Na nepořádné učitele bývaly té doby a dlouho potom stížnosti přemnohé: že se po
hospodách toulají, s lidmi se perou a jiné neplechy tropí. Ve vsích vypomáhali dlouho
a dlouho řemeslníci a vysloužilí vojácI.chatrné bylo vzdělání učitelů, chatrné jejich chování
a chatrné jejich vyživování, jak toho dále najdeme příklad nejeden. Není divu, že se po
hospodách toulali a rozbroje tropili!
Učitelé vyučovali počátkům čtení, psaní a počítání; náboženství měl vyučovati zpra
vidla farář. Jemu příslušel dozor nad učitelem i nad školou. Měl tam docházeti buď sám
nebo s místními dozorci školními, aby pozoroval, jak se mládež vyučuje a zda li se neučí
něčemu proti církvi. Učitelem měl býti jen katolický křesťan, a na faráři bylo, aby od
každého přijal „vyznání víry“. Někde se to dělo, jinde toho nebylo potřebí, totiž byla
pravověrnost učitelova nepochybná. Odkazů z té
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doby pozorovati málo; nanejvýš dáváno několik grošů chudým žákům na maso nebo na
obuv. Celkem bývalo na venkově ke školám dosti neochoty, a rodiče neradi tam děti
posýlali. Prospěch byl tudíž také nepatrný, a v obcích bývalo dosti lidí, kteří ani čísti ani
psáti neuměli. Tak nebylo tehdy jen na venkově, bývalo tak i ve městech; někde nemohli
proto ani úřad konšelský osaditi.

O školách za Marie Terezie a Josefa II.
1740–1790.
Smutný byl stav obecného školství od války 30tileté, jak patrno, až do panování
Marie Terezie. Za této panovnice věnována školství obecnému větší pozornost a položen
základ ke zbudování obecného školství v říši rakouské – a tedy i v Čechách – císařským
nařízením ze dne 6. prosince 1774. Na základě schváleného plánu Jana Ign. Felbigera roz
děleno obecné školství na školy normální, hlavní a triviální. Na školách normálních, jež byly
čtyrtřídní, vyučovalo se náboženství, čtení, psaní, církevním dějinám, počtům, měřictví,
zeměpisu, dějepisu, slohu, stavitelství, přírodopisu, kreslení, fraktuře a rozpočtům. Na ško
lách těchto vyučovali odborní učitelé.
Na školách triviálních, které byly jednak farní, jednak filialní, vyučovalo se vedle
náboženství také čtení, psaní a počítání; v nejvyšším oddělení věnováno bylo v zimním
běhu 6 hodin týdně přírodopisu a přírodozpytu, v letním běhu věnovány hodiny ty hospo
dářství; zeměpisu a dějepisu určeno bylo pololetně 18–20 lekcí.
Pouštěti se do podrobného vypsání učiva na školách těchto možno není; neníť to
naším úkolem, ani k tomu místa. Bližších zpráv viz v Šafránkově „Vývoji soustavy obecné
ho školství.“
Aby se obecným školám dostávalo učitelstva, zřízena při normální škole v Praze
r. 1775. praeparandie, později i v některých větších městech při školách hlavních. Kdo
s prospěchem vychodil školu hlavní a jsa zdravé konstituce tělesné
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ohlásil se do kursu učitelského, byl přijat. Zkouškou přijímací bylo mu však prokázati míru
přípravného vzdělání. Kdo prodlel při škole hlavní na kursu tři měsíce, mohl býti ustanoven
pomocníkem na škole venkovské, kdo absolvoval kurs šestiměsíční při škole normální, měl
právo na místo pomocníka při škole městské.
Sloužil li kandidát při některé škole nejméně rok a měl li více než dvacet let věku
svého, ohlásil se ke zkoušce způsobilosti u svého školního dozorce, jenž po přísném a vše
stranném zkoumání vydal pomocníkovi vysvědčení, že může býti ustanoven učitelem na
škole hlavní nebo triviální. Měli jsme v ruce některá vysvědčení učitelských pomocníků
z oné doby a shledali jsme, že všecka psána jsou jazykem německým, rovněž tak i ustano
vovací dekrety, tabelly a formuláře.
Na venkově byly skoro vesměs školy jednotřídní (triviální), ve městech trojtřídní
(hlavní), a hlavním městě byla škola čtyrtřídní (normální).
Nelze popříti, že zásady v politickém řízení školním vyslovené dobrého by byly mohly
dávati ovoce, kdyby bylo bývalo tehdy i později pečováno o dostatek vzdělaného
učitelstva, kdyby učitelstvo to bylo poznalo vhodných method vyučovacích, a kdyby
veškero školství této pozdější doby nebylo duseno nešťastnou snahou po germanisaci
a duchamorným centralismem. Kam ty snahy vedly, poznáme dále.
Chtějíce poznati pravý stav školství za doby od konce 18. až do polovice 19. století,
položme sem, co zaznamenáno jest v Hynkově „Ročence“ na rok 1897–98. Praví se tam
mezi jiným toto: „Nejcennější část vzděláni školy obecné tvoří nepochybně náboženství.
Tomu velmi často školy neučily tak, jak toho vyhledávaly jeho důležitost a vznešenost.
Přestáváno na tom, že mládež od slova k slovu učila se odříkávati katechismus, a nezřídka
se stávalo, že duchovní úřady neschvalovaly snaživým katechetům – a to z obavy před
neblahým rationalismem – když dětem zevrubně věci a slova katechismu vykládali a při
zkouškách po nich se dotazovali. Třetí moment u vyučování náboženství stejně závažný
jako vědění a umění, totiž vzdělání a zušlechtění mysli, nezřídka úplně přehlížen, a tak
nejvznešenější věda lidská učiněna méně působivou právě v té době, kde v jemném,
andělsky čistém srdci dětském na
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lézá nejlepší půdu. – Ostatními učebnými předměty školy obecně byly napotom pouze

psaní, čtení a počítání. Po plných šest let učilo se dítě 24 písmen abecedy – které
v podstatě lze převésti na velmi málo znaků – v rozmanitých družinách (slovech) na papíru
podávati. Nicméně zřídka nalezly se po vesnických školách děti, jež byly schopny správně
a srozumitelně napsati, co si myslily. Patrně takové mechanické umění psaní pro žáky
nemělo cenu žádnou, nebo jenom velmi skromnou. Mládež, ze školy vystoupivší, neměla
žádného podnětu a žádné chuti ještě nadál předpisy opisovati; se školním prachem
setřásla svou povrchní znalost psaní, a vstoupil li žák později jako muž do života
praktického, tož často z psaní tolik již zapomněl, že na úředních listinách raději své „tři
křížky“ poznamenal, než aby byl jen o to se pokusil své jméno ve slovech připsati. Nikterak
lépe nebylo s vyučováním čtení. Po dlouhá dvě léta začátečník (od 6. až do 8. roku) chodil
do školy se slabikářem v ruce. Posadili ho do poslední lavice, nebo především jednalo se
o to, „aby se naučil seděti“. Skupina takových dětí za celou dobu tříhodinného nebo
čtyřhodinného vyučování nanejvýše na čtvrt hodiny byla volána ke kathedře, kde jeden po
druhém po jednu minutu nebo dvě poslabikovaly a opět do lavice nazpět poslány byly, by
se učily seděti. Takovým způsobem tedy otvíraly se jim splavy rozumu. Takovým postu
pem mělo dítě státi se učení chtivým a mělo škole se získati! Oněm žákům, kteří již četli
(velmi mnozí z nich naučili se tomu nikoli ve škole, nýbrž doma), dána do rukou čítanka
pro venkovské školy. Tatáž větším dílem neobsahovala co jiného než biblické dějiny a i ty
byly místy kostrbatě a nesprávně sepsány. Na konci knihy bylo oddělení s názvem:
„Některé známosti o zemi“; dle úmyslu spisovatele knihy mělo tím mládeži býti
zprostředkováno něco věcného vzdělání. V tento obor učitel velmi zřídka zabloudil. Vždyť
mnohé z toho jemu samému bylo nesrozumitelné a nikdo ho nezavazoval, aby pronikal
a mládeži vysvětloval tuto četbu, jež ostatně byla ještě nedokonalejší než předchozí dějiny
biblické. Jediným cílem čtení platilo mechanické nebo tak zvané hbité a krásné čtení,
a když toto, podobno klapání mlýnu, dobře před se šlo, byl učitelův úkol rozřešen. Mezi
předepsanými předměty učebnými školy obecné ovšem byla také mluvnice; tato
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však ve školách venkovských zřídka pěstována, poněvadž nepokládána za nutnou pro
mládež vesnickou. Kde však přece mluvnici učeno, záleželo to ve vypočítávání desatera
částí řeči, ve výměru slova podstatného, v pojednávání náměstek, jejich totiž rodu, čísla,
zakončení a alespoň také pozměnách slova podstatného, v udání tří hlavních časů, což
pravidlem stačilo k vyplnění půl hodiny o veřejné zkoušce. – Obyčejně nejlépe ještě dařilo
se ve školách venkovských počtům. Zejména to bylo počítání z hlavy, na něž kladen veliký
důraz a v němž někdy podávány výkony vskutku postačitelné. Než i při tomto vyučování
nezřídka jednáno zcela bezúčelně. Malí začátečníci po prvá dvě léta neučili se ničemu
jinému, než postupně od jedna do sta a nazpět počítati; jmenovali čísla, jež znali po
slovném znění, na něž ucho jejich navyklo, při čemž však nemyslili si žádných určitých
množství a veličin. A z tohoto materiálu byla všecka budova vyučování početního založena
a prováděna. Napotom se dostavily: číslování nebo napisováni čísel po tisících, stotisících,
millionech, billionech a trillionech (dle toho, jak tabule stačila), pak mechanické pojed
návání čtyř druhů početních, něco málo o zlomcích a trojčlenka. Toto vyučování rovněž
bylo po většině udíleno mechanicky, umění a vědění při tom málo dbáno. Při počtech učily
se děti jmenovati míry délkové, duté a plošné (řídčeji tělesné); nikomu však nebylo by
napadlo jim ukázati, jak dlouhý je palec, loket, sáh atd. – Žáci při svých produkcích
o zkouškách po této průpravě a za vedení učitelova někdy se slušnou zručností řešili
mnohé obtížnější úkoly početní; vyšli li však ze světnice školní a neměli li učitele více
k ruce, brzy ukázali, jak skrovné jest jejich vědění také v tomto oboru.
To byli prostředkové, kterými měla se připravovati cesta vzdělání lidu! Toť byl
vychovávací účin; to bylo probouzení rozumu a úhrn věcného věděni, kterými tehdy
mládež připravována pro život praktický. Že tímto způsobem kapitál lidské činnosti namno
ze ladem ležel a že také hmotný blahobyt v naší vlasti jenom pomalu mohl se vyvíjeti,
netřeba dokazovati.
Vzpomeneme li ještě, že učitelé dříve pro své povolání připravováni pouze po šest
měsíců, později po jeden rok (vlastně 10 měsíců), že často vysloužilí dělostřelci a podobní,
poněvadž
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čísti, psáti a počítati uměli, pokládáni schopnými služby školní, že učiteli poskytována
kongrua 130 zl., a jeho vdova i jeho sirotci odkázáni bývali na chudobinec, a že učitel byl
nucen svou existenci zlepšovati si hraním při venkovských muzikách, odkud nezřídka pro
padal pití a znemravňoval se: tož patrný očím čtenáře celý žalostivý obraz dřívější školy
obecné.
Arci ku cti mnohým učitelům dlužno chváliti, že jejich školy jinak a lépe byly obstará
ny, než jak vylíčeno bylo. Bez veškeré pobídky vnější, hnáni vlastní lepší snahou a osvíceni
zvláštní milostí Boží, poznali, že nepostačuje praktickým potřebám lidu trojice onoho
duchaprázdného mechanického čtení, psaní a počítání, ve které v jejich době točila se
škola obecná jako v nějaké soustružně, a utvořili školy, jež zasluhují všeho uznání. Avšak
takové školy náležely k výjimkám a oni horlivější a probudilejší učitelé často musili zápasiti
s obtížemi, ba stávalo se dokonce, že jim bylo zakázáno vykročení z oněch těsně vytče
ných hranic jako svémocnost a nezákonnost.
Z vylíčeného stavu škol oné doby snadno si vysvětlíme, že rolník často nemohl po
chopiti, když důtklivými slovy byl mu vychvalován užitek školy. Vždyť málo let po vystou
pení ze školy opět zapomněl, čemu se tam naučil, načež cítil se býti na stejném skoro
stupni s tím, který školy nenavštěvoval. A pozorujeme li jiné vrstvy obyvatelstva, tož
shledáme, že i ony podceňovaly tehdy školu obecnou. Tak zvané honorace ve městech
i na vsích neposýlaly dětí svých do škol (vesnických) obecných.

Školství za císaře Františka Josefa I.
Veliký obrat na prospěch všeho školství obecného i pokračovacího stal se za slavné
a požehnané vlády Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Novými zákony
školními obecné školství zcela bylo přeměněno a na vyšší stupeň dokonalosti přivedeno,
jak nebývalo před tím nikdy. Novými zákony školními převzal stát školství obecné do svých
rukou, prohlásiv školu za mezináboženskou – nikoli beznáboženskou – ponechávaje církev
ním úřadům pouze dozor na vy
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učování náboženství a výkony náboženské. Úřady svými za spolupůsobení učitelstva dbá
o to, aby povinná návštěva školy nebyla jako dříve jen na papíře, nýbrž aby všecka mládež
účastna byla učení po celý školní rok. Novými zákony školními učivo škol obecných
rozšířeno bylo mnohými předměty a přihlíží se k tomu, by užívalo se method a prostředků,
jimiž by mládeži školní po zásadách Komenského učivo snáze, lahodně a bezpečně vště
pováno bylo. Což tu za tou příčinou chová každá škola obecná a měšťanská pomůcek
učebných, o nichž se nám dříve ani nesnilo! Nynější škola přihlédajíc ku vzdělání mládeže
školní na péči má i výchovu její, vývin i vycvik tělesný podle starořímské zásady, že zdravý
duch přebývá jen ve zdravém těle; i ke stránce zdravotní novodobá škola přihlédá. – Jest
tedy úkol školy obecné skutečně obecný, vyučování všestranné a souměrné.
Ke škole obecné připojena škola měšťanská, jejíž úkolem jest poskytovati školní
mládeži vzdělání vyššího nežli se poskytuje školou obecnou; hledíc zejména ku potřebám
průmyslnickým a rolnickým, jsou přípravkou do škol odborných. Dívkám poskytuje se
vyučování ženských ručních prací.
Kromě škol obecných což tu zřízeno škol odborných za panování Jeho Veličenstva! Na
první místo stavíme školy řemeslnické, dále průmyslové školy pokračovací pro učedníky,
pak školy rolnické a pro dítky, které nejsou ještě školou povinny, což bylo již zřízeno
školek mateřských, opatroven a zahrádek! Ba nezapomenuto ani těch neplnomyslných, ani
těch, kteří byvše i pravé cesty svedeni, nemohou obyčejnými prostředky na cestu dobrou
zase přivedeni býti; i pro ně založeny vychovatelny, jež blahodárně působí, jsouce na
dobrých zásadách založeny.
O vzdělání učitelstva postaráno novými zákony školními tím, že kandidát učitelství
čtyři léta musí pobýti na ústavu ku vzdělání učitelů nebo učitelek, podrobili se pak zkoušce
dospělosti a po vykonané praxi ještě zkoušce způsobilosti; kromě toho učitelskými
knihovnami místními i okresními, poradami domácími i okresními přednáškami a rozprava
mi v jednotách učitelských.
Sociální postavení učitelstva a jeho poměry právní tou měrou se zlepšily, že není
učitel již pariou společnosti, nýbrž
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počíná v ní zaujímati místo, ku kterému ho opravňuje jeho vzdělání a jeho úkol vážný.
Nežijeť totiž učitelstvo pokročilé a své vlasti milovné jen mládeží školní, ač jest to
nejpřednější úkol jeho, nýbrž dobře vědouc, že jeho práce kulturní i na širší vrstvy lidu se
vztahovati musí, by trvalého měla účinku, působí i v občanstvu pro dobro pospolité a na
prospěch národa. Vždyť děti na hodné občany a vroucí vlastence může a dovede vychovati
jen ten, kdo sám jest řádným občanem a upřímným vlastimilem!
Následkem lepšího vnějšího i vnitřního zorganisování školy, následkem pilné práce
učitelstva, následkem blahovůle, která se z nejvyšších míst projevila Jeho Veličenstvem
naším zeměpánem, jenž i vyznamenáním vynikajících a zasloužilých učitelů vzdává uznání
práci jejich, a konečně následkem vlastního přesvědčení o pokroku synů a dcer svých
v nové škole naučilo se občanstvo školy si vážiti, poznavši, že vzdělání jest nejbezpečnější
prostředek ku zvelebení říše, vlasti i obce. Odtud ta příchylnost ke škole ve vrstvách
nižších, odtud ta podpora, kterou nalézá učitelstvo u občanstva v dobrých snahách svých.“
Ač školství obecné a odborné nestanulo na vrcholu své dokonalosti, nicméně za
panování Jeho Veličenstva císaře a krále našeho Františka Josefa I. učiněn ve školství
pokrok veliký, tak veliký, že bychom neváhali Jeho Veličenstvu přiřknouti čestný přísudek:
„Tvůrce školství a osvěty lidu“, Jemuž, Bože, za to požehnej a dlouho nám jej zachovej!

O dohlídce ke školám.
Časem a působením rozličných poměrů přešla dohlídka ke školám skoro výhradně do
rukou kněžstva a na konci předešlého jakož i na začátku tohoto století nalézaly se skoro
všecky vyučovací ústavy v Čechách v moci katolické církve, jejížto zřízenci sami též v kaž
dém ohledu je spravovali a řídili.
K tomu přispělo tak zvané politické zřízení školní ze dne 11. srpna 1805., hlavně však

konkordát, zjednaný přičiněním vídeňského kardinála E. Rauschera a ministra hraběte Lva
Thuna.
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Oběma těmito zřízeními přiznána byla sice vrchní dohlídka ke škole státu, ale přímé
působení na školu a na vše, co s ní souviselo, odevzdáno zmíněným konkordátem církvi.
Zřejmě to praví konkordátu článek V., jenž zněl takto:
1. Veškero vyučování mládeže na veřejných i soukromých školách bude nauce církve

svaté přiměřeno; biskupové jako vrchní pastýři budou říditi náboženské vychovávání
mládeže na všech veřejných a soukromých školách a nad tím bdíti, aby v žádném
předmětu vyučovacím nic nepřicházelo, co by se příčilo víře a čistotě mravů.
2. Všichni učitelé katolických obecných škol postaveni budou pod dohlídku
církevní. Vrchní školdozorce dioecesí jmenovati bude císař z mužů jemu od biskupů
navržených. Víra a mravnost toho, kdo učitelem ustanoven býti má, musí býti bez úhony.
Kdo s pravé cesty se uhne, budiž s místa sesazen.
Na základě uvedených zásad v dotčených dvou odstavcích konkordátu stal se prvním
představeným školy v každé obci farář, jemuž učitel ve věcech vyučování ba i v jiných
věcech byl podřízen. – Vedle faráře ve městech vykonával dozor ke škole školní výbor
a místní školdozorce, který za souhlasu městské rady obstarával potřeby školy i učitelů,
přihlížel ke škole, aby se o veřejných zkouškách i mimo ten čas přesvědčil o prospěchu
žactva a jaký pořádek správce školy zachovává. Vrchní dohlídku ke školám v každém
okresu (vikariátu) vykonával vikář, který přihlížel k chování se učitelstva, k výsledkům
vyučování a podával zprávu o stavu škol jemu přidělených k vyšším úřadům, ke konsistoři
totiž a k místodržitelství. (Podrobnějších zpráv viz: Jan Šafránek „Vývoj soustavy obecného
školství“ § 14. a 27.)
Tak bylo až do vydání nových zákonů školních. Těmi, zvláště zákonem říšským ze
dne 25. května 1868., odňata jest úřadům církevním zmíněná právomoc nad školami
a zůstaveno jim pouze, aby řídily a obstarávaly vyučování náboženství. Naproti tomu
přiznáno státu zákonem tím právo nejvyššího řízení veškerého vyučování a dozoru ke
školám, jakož i dosazování učitelů, což vykonává jednak svými zvláštními orgány
dohlédacími, jakož jsou c. k. okresní dozorcové školní, jednak školními radami. Vykonávají
pak nyní jménem státu a zároveň i jménem občanstva, náboženských společenstev
i učitelstva dozor:

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 10
Kolektiv (1898): Dějiny školství okresu Kladenského

20

– 14 –
1. V obcích místní školní rady a z nich zvolení místní dozorcové školní;
2. v okresích c. k. okresní školní rady, od nich navrženi a c. k. ministerstvem vyučo
vání potvrzení c. k. okresní školní inspektoři;
3. v zemi c. k. zemská školní rada, jako nejvyšší v zemi úřad školní.
O působnosti školních dozorců a rad rozepisovati se zde nedovoluje místo; poukazu
jeme tedy pouze k zemskému zákonu ze dne 24. února 1873.

C. k. okresní školní rada v Kladně.
Výnosem c. k. ministerstva vnitra ze dne 9. března 1893. čís. 2 441. rozdělen byl
politický okres Smíchovský ve dva:
1. Smíchovský, při kterém zůstal berní okres Smíchovský a Zbraslavský, a 2. Kladen
ský s berním okresem Kladno a Unhošť. Následkem tohoto rozdělení a na základě výnosu
c. k. ministerstva kultury a vyučování ze dne 28. prosince 1893. č. 26 115. rozdělen i škol
ní okres Smíchovský na dva okresy školní: Smíchovský a Kladenský.
Ke školnímu okresu Kladenskému patřily počátkem roku 1893.: Bezděkov, Buštěhrad,
Družec, Dřín, Hořelice, Hostivice, Hostouň, Chrášťany, Chýně, Chyňava, Jeneč, Kladno,
Lidice, Nenašovice, Přítočno, Rapice, Stelčoves, Svárov, Tachlovice, Úhonice, Unhošť,
Vřetovice a Železná. – Později odškolena od Družce Dobrá, od Hořelice Dušníky a nejnověji
od Chrášťan Jinočany.
Následkem tohoto rozdělení musila pro tento nový okres zřízena býti také nova školní
rada; c. k. okresním hejtmanem a předsedou nové c. k. okresní školní rady jmenován
JUDr. Jan Paroubek1 a c. k. okresním školním inspektorem Vincenc Podhajský, ředitel
měšťanské školy v Poličce, jenž úřad ten zastával do 30. dubna 1894. Po něm svěřena
byla správa školního okresu Kladenského Františku Haasovi, c. k. professoru vyššího
gymnasia v Praze, jenž jest c. k. okres. školním inspektorem od 17. července 1894.

1

Správně Paraubek
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V c. k. okresní školní radě nového školního okresu Kladenského zasedali od července
r. 1894. do konce r. 1898: JUDr. Jan Paroubek, c. k. okresní hejtman a předseda. Vincenc
Podhajský, c. k. okresní školní inspektor. František Haas, c. k. okresní školní inspektor.
P. Frant. Blažko, farář v Noutonicich, zástupce církve katolické; týž se r. 1897. své činnosti
v tomto sboru vzdal. Josef Hrabě, okresní starosta na Kladně, za okresní zastupitelstvo.
MUDr. Jaroslav Hruška, starosta města Kladna, do 7. června 1895., kdy se poděkoval. Jan
Bělohradský, starosta okresu Unhošťského. Josef Drvota, obecní starosta v Hořelici, jako
člen okresního zastupitelstva Unhošťského. Ferdinand Bešták, správce, jako člen okresního
zastupitelstva Kladenského. Leonhard Kubát, řídicí učitel v Rapicích, zástupce učitelstva.
Frant. Spurný, ředitel měšťanské školy v Unhošti, jejž s povolením c. k. zemské školní rady
po čas nemoci zastupoval J. L. Černý, zást. ředitele měšt. školy chlapecké na Kladně.
Ti byli první členové c. k. okresní školní rady okresu Kladenského potvrzení c. k. zem
skou školní radou výnosem ze dne 20. června 1894. č. 15 453.
Od r. 1895. po odchodu MUDr. Jarosl. Hrušky zasedá v radě Václ. Sochor, náměstek
starosty Kladenského. Když řed. Frant. Spurný dán byl ku své žádosti na trvalý odpočinek,
jmenován členem c. k. okresní školní rady výnosem c. k. zemské školní rady ze dne
24. dubna 1895. č. 13 601. František Melichar, ředitel měšťanské školy chlapecké v Un
hošti. R. 1897. jmenován zástupcem katolické církve v radě P. Antonín Maděra, farář
v Kladně, výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 15. června 1897. č. 18 031.

Fr. Melichar
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Doklady z našeho okresu
k úvahám všeobecným.
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Nejdříve o tom:
Čeho bývalo podniknouti tomu, kdo se chtěl domoci místa.
Odpověď dává nám Adam Arietini, kantor et organista z N. Strašecí, ucházeje se pře
de 200 lety o místo kantora v Unhošti. Píše sl. magistrátu poučný list následujícího obsahu:
Slavné a mnoho vzácné Poctivosti, V. Msti. Pane Purkmistře, Páni Radní města
Unhoště ke mně laskavě Náchylní!
Od Všemohoucího P. Boha zdraví výborného a jiné vše dobré vinšujíc přeji věrně rád.
Tak jakož po dvakráte těchto nedávno pominulých dnech schválně do města Unhoště jsem
byl přišel a předně při Vel. Panu Pateru, potom i při P. Kryštofovi Baytlovi, i také při
P. Karlovi Markovském jakožto předních Vaší Poctivosti Spolu Radních v příčině varhanické
a spolu kantorské služby jsem se ohlašoval. Že pak nikdy jsem netrefil, když by vzácně
poctivý Magistrát při společnosti býti ráčil, tak zase, nemohouc se u nich pro službu, ve
které ještě do příštího Sv. Jakuba v Novém Strašecí zůstávám a času dosluhuji, déle
zdržovati, tak jsem odejíti musel, dokonale ujištěn takovou službou od Vaší Poctivosti
nejsa. Nicméně poněvadž Veleb. P. Pater v tom svou vůli dáti a mne do takové služby
přijíti jest ráčil, podle jeho nařízení při Vzácném Ouřadu Purkmistrovském jsem se zastavil
a v té věci ohlásil, jakož také musejíc domů se navracovati, jedno z poslední služby mé
vysvědčení, potom foršrifty vlastní rukou mou psané i také dvě
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litanie, které jsem já componíroval, při Vzác. Ouřadě Purkmistrovském jsem zanechal,
uctivě za to žádajíc, aby ty věci Vzác. Magistrátu při společnosti k spatření předneseny
byly. Takž nepochybuji, že jest se to v tom čase stalo.
Že pak dokonale v ničem ujištěn a spraven nejsem, toto psaní V. Poctivosti čině
uctivou šetrností pěkně prosím, že mě v té věci spraviti laskavě sobě oblíbilI.a pokudžby,
jak nepochybuji, co se státi mohlo, já V. Poctivosť tím poctivostí mou ujišťuji, že jináče
(krom smrti) ode mne se nestane. Dle čehož laskavé správy od V. Poctivosti se nadějíc,
jednu furu se třema hovady tu sobotu ihned po Sv. Jakubu teď příštím pro mé věci
očekávati budu a V. Poctivosť Pánu Bohu v ochranu, sebe pak k jejich laskavé affekcí
poroučejíc, nacházím se
Vaší Poctivosti
k službám hotově volný

Adam starší Arietini,
organista et cantor ibidem.
Datum v Novém městě Strašecím 12. Julii letha Páně 1681.

Tolik pan Arietini. Poznáváme z této jeho ponížené supliky, že bylo především
zapotřebí nakloniti si pana faráře; komu to se podařilo, měl vyhráno. Leč přes to přece
musil nastoupiti pouť od jednoho radního ke druhému, žádaje za laskavou náchylnost. –
Toto starobylé putování, málo důstojné stavu učitelského, zachovalo se až na naše
osvícené 19. století. – Pojistiv si p. faráře a vzácný magistrát s Jeho Poctivostí P. Purk
mistrem, musil prokázati se svou kantorskou spůsobilostí, což náš kantor osvědčil vysvěd
čením a vlastnoručně psanými „foršrifty“; jako organista, zběhlý ve věcech náboženství,
předložil „dvě litanie“, jím samým „componírované“. – Škoda, že neznáme původce těch
kterých starobylých skladeb církevních! Možno, že jimi byli tu onde staří kantoři! –
Tak bylo jednati kandidátu o místo ve městě. Na venkově najímal kantora farář nebo
vrchní správce úřadu patronátní vrchnosti a sice až do roku 1776. proti čtvrtletní výpovědi,
jakož nás o tom neomylně poučuje farní památní kniha Železenská, kde na konci pozna
menání a popsání požitků a povinností kantorových stojí doslovně takto: „Jakož také věděti
má (totiž kantor), že vždycky toliko na jeden rok se přijímá a dostanouc vejpověď před
čtvrtletem v pokoji vyjíti, dluhy
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zaplatiti, škody nahraditi a svého lepšího jinde hledati (má), jestli zdeť spokojen nechce
býti.“ – A řekl li by kdo, že tak bylo snad jen v Železné, ať si všimne odstavce v instrukcích
pro kantory na panství arciv. Toskánských. Tam to stojí trochu ostřeji takto: „By pak učitel
se nedomníval, že když předepsaná punkta uslyší, že již dosti učinil, takové svou vlastní
rukou podepíše a se zaváže, pokud by je nezachoval, že se sám vyživení svého odříká
a chleba zbavuje.“
Také v Unhošti soudili páni z rady, že kantora jako čeledína proti čtvrtletní výpovědi
propouštěti dlužno, a řídíce se touto šlechetnou a lidumilnou zásadou, dali dne 4. srpna
r. 1789. učiteli svému Frant. Holečkovi výpověď. Leč selhalo jim; měliť věděti, že dle vys.
nařízení ze dne 25. července 1776. nesměli učitelé „jako čeládka“ propouštěni býtI.a víte,
proč měl býti Holeček propuštěn? – Neuměl německy! – Chudák stará! Skoro 32 let vště
poval mládeži počátky literárního umění a najednou nestačil pro synky městské; neumělť
německy! Inu, přišla doba germanisace! Leč nepřišel o místo; ujal se ho krajský úřad, ale
musil slíbiti, že opatří se pomocníkem, jenž by německy uměl. Dostál slibu. Ještě téhož
roku měl pomocníka Jana Obraza, jemuž se v dekretu klade na srdce, aby si dal na vyučo
vání německé řeči záležetI.a nástupci jeho, Mikul. Tobiašovskému r. 1782. nařízeno, „aby
dětem všem stejnou pílí německou normallehre vštěpoval“. – Zde měli bychom vítanou
příležitost pohovořiti o tom, jak zejména na konci předešlého a na začátku tohoto století
musili předchůdcové naši vtloukati české mládeži jazyk německý na úkor jiných potřebných
vědomostí a toho následky, jak musil tedy učitelský pomocník Ignác Jan Vochomurka dříve
na štaci mezi Němce, aby se tam přiučil němčině. Než toho nechme, to sem nepatří a dálo
se jenom na školách městských.

Které mívali učitelé povinnosti, jaké a odkud vyživení.
O povinnostech a požitcích učitelů ze 17. a 18. století poučují nás mnohé záznamy
v památních knihách, z nichž toliko dva zde položeny buďtež.
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Puncta de obligationibus Ludi magistri.
Kdo ouřad učitele na sebe bere, musí dobře povážiti, co takový v sobě obsahuje.
Učitel tehdy má sobě svěřenou mládež jak v literním umění, tak v zákonu Božím a v mra
vopočestnosti křesťanské cvičiti. Má všechnu bedlivost vynaložiti, by pro obecné dobré
a rozšíření víry katolické pracoval; by bez unavení a mrzutostí všechny sobě od rodičův
svěřené dítky bez ohledu a rozdílu, jak bohaté, tak chudé jednostejně vyučoval, by všem
představeným jak světským tak duchovním příslušnou poníženost a poslušnost prouka
zoval, a poněvadž dítky ve víře cvičiti musí, zapotřebí jest, by sám horlivě věřící byl.
Poněvadž mravopočestnosť přednáší, on sám nemá pohoršlivý, svárný, toulavý a zlolající
býti. Poněvadž liternímu umění vyučuje, musí sám dobře zkušený, vycvičený a schopný
býti. Poněvadž k cnostem mládež vésti má, on sám na sobě takové dříve vyobrazí.
Poněvadž jemu mládež má poslušná a podrobená býti, on sám musí tu poslušnosť
a podrobenosť k svým představeným na sobě poukázati. On musí dokázati, že vyživení
jemu se přeje z ohledu bedlivě a dokonale konaných povinností; kdyby takové zanedbal,
chléb jemu se odejme a jinému schopnějšímu a bedlivějšímu se dá.
Z té příčiny následující puncta se ustanovují, které nevyhnutelně učitel zachovati
musí.
Složení slibu.
I.Bohabojný a ctnostný život povede, česť a slávu Boží a prospěch církve svaté
katolické vyhledávati bude.
II.Bedlivosť všechnu vynaloží, by dítky dobře vycvičeny jak v literním umění, tak ve
víře a mravopočestnosti byly, protož
III. Pohoršlivého jednání, nepořádku, karbanu, nočního všeho toulání a muzik v hos
podách a přílišného pití se vystříhá.
IV. Rodiče v platu jak za cvičení dítek, tak také osadníky v taxe štoly přetahovati
nebude, nýbrž co od nejvyšší vrchnosti vyměřeno jest, s tím spokojen bude, chudé dítky
osadní, které platiti nemohou, dle uznání p. faráře darmo cvičiti bude.
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V. By škola prázdná nikdy nezůstala bez učitele, nobrž by se prospěch vždy víc a více
rozmáhal, v čas školy nikam nevyjde, kdyby pak ale nevyhnutelná potřeba byla, o povolení
p. faráře žádati bude, jemu příčinu přednese a k rozsouzení podá. Přes noc zůstati se
nedovoluje, leč by podobným dovolením od p. faráře zaopatřen byl.
VI. Trestání dítek jenom takové užívati bude, které c. k. normální nařízení vyměřuje,
od jiných neslušných a dítkám nepřináležejících přestane.
VII. Do žádných pohoršlivých schůzek nepůjde, aniž bez povolení a uznání p. faráře
jakékoliv spisy vyhotoviti se opováží. Od pomlouvání a přetřásání svých představených se
zdrží, a kdyby taková slyšel, je hájiti a zastávati bude. Kdyby pak s tím nic vyzískati
nemohl, takové pomlouvače a utrhače k představeným zanese.
VIII. Představeným všechněm, jak nynějším, tak budoucím, jak duchovním, tak
světským příslušnou poníženost a poslušnosť proukáže.
IX. Poněvadž při povinnosti školní též kostelnický úřad zastává, v kostele pořádek,
čistotu a řízení (snad „nařízení“) p. faráře nanejvýš zachová; kostelní věci ve vší věrnosti
opatří a takové pozorně, čistotně a bedlivě opatrovati bude.
***
By pak pan učitel se nedomníval, že když předepsaná punkta uslyší, že již dosti učinil,
takové svou vlastní rukou podepíše a se zaváže, pokudby je nezachoval, že se sám
vyživení svého odříká a chleba zbavuje.
Které též svému p. faráři předloží, aby on na jich zachování zření měl. Nyní ale
přísahu složí v tomto vrchnosteském kanceláři přede mnou jakožto vrchním ředitelem
a spolu světským školním dohlížitelem.
Formula juramenti.
Já Franc Veselý přísahám Pánu Bohu všemohoucímu, že ouřad učitele ve vší bedli
vostí a pilností konati, dle článků víry sv. katolické a kázně dítky cvičiti, všem předsta
veným jak duchovním tak světským příslušně ponížený a poslušný býti, věci kostelní věrně
opatrovati, zachovati a čistě držeti
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chci a se podrobuji, též dle mně přednešených punktů živ býti, takové věrně zachovávati
se podvoluji a se zavazuji, že kdybych dle předpisu mně daného a předloženého se
nezachoval, sám obživení a chleba mně přaného se odlučuji. K tomu mně dopomáhej Bůh
Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. Amen.
Juramentum hoc depositum fuit die 25. Jan. 1796.
Což jest po česku: „Tato přísaha učiněna byla dne 25. ledna 1796.“ (Archiv v Jenči.)
O povinnostech kantorových všelikterých poučuje nás dále „Poznamenání a popsání
všeho, co tak kantorovi Železenskému celoročně patří a náleží.“ Tam čteme:
1. Uctivej ke všem má bejt, aby tudy příjemný byl lidem.
2. Ožralství, klevet, hospody, různic má se varovati, by v ošklivosť nepřišel.
3. V platu od cedulek křticích, funusů mírně s lidmi jednati, pamatujíc na to, že lepší
jest malý a častý výdělek nežli velké braní však zřídka.
4. V učení dítek pilný má býti a nic více nežádati, než od tabulky 1 kr., od slabikáře
2 grešle, od evangelia a psaní 3 kr. týhodně bráti. (Pozn. Této taxe má se rozuměti tak, že
čtoucí z tabulky platili 1 kr., na slabikáři 2 kr. na eveng. a písaři 3 kr.) Měsíčně ale nějaký
bochníček chleba. N. B. Od těch, kteří své živnosti a pole mají, jakož i času zimního pro
zatopení ve škole jeden každý školák nějaké polínko dříví má sebou přinésti.
5. Dvakrát jenom v téhodni, totiž ve středu a v sobotu luzum (roz. prázdno) mají, tak
aby v těch půldních hodinu v učení katechismu strávili.
6. Lampu naplňovat, rozsvěcovat, knoty dělat kantora povinnosť jest.
7. Klekání ráno, v poledne a u večer zvoniti.
8. Ke mši sv. ve všední den přijíti, při ní zpívati, na varhany hráti a to pro lepší se
cvičení.
9. Chlapce zaopatřiti k ministrování aneb k nemocným posloužení.
10. Děti s metlou toliko přes říť trestati a neb klečením na zemi, neb po jinších ve
škole se zdržením. A tak nebude jim škoditi na zdraví, jako někteří přes tvář, přes hlavu
mrskáním neb pohlavkováním a přílišným ferulováním.
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11. Plot u zahrádky povinen jest postaviti, stromky sadit, zem čistit, jako i komín
pucovat a malé oprávky v stavení dělat.
To stačí o kantorových povinnostech. Nyní o jeho požitcích čili vyživení. Požitky
kantorské nebyly sice všude stejné, ale sumárně dají se rozvrhnouti na požitky, jež plynuly
mu za služby kostelní a ze služby školní. – Poznali jsme již, že učitel byl ředitelem kůru
(ludi magister), varhaníkem (organista), kostelníkem a na faře často pokorným
služebníkem. Za služby s těmito úřady spojené bral obyčejně, ba skoro všude na venkově
užitek z toho kterého kousku zádušního pole nebo loučky, podíl ze štoly, a počítala se do
toho také koleda, ač ji vlastně platili osadníci a nešla z truhlice kostelní.
Za služby školní dostával školní plat, jemuž se říkalo sobotales. Tento plat vybírati
měl od těch, kteří dítky do školy posílati měli, rychtář. Měl vybírati, ale často nevybíral
a mnohý učitel mnohokráte odešel z rychty s prázdnou kapsou, rychtář neměl. A nebo
měl? Vím o tom leccos, ale nepovím. Ostatně tolik mohu směle pověděti, že často, ba
přečasto bylo kantorovi putovati od statku ke statku, od chalupy k chalupě a přes to přece
odcházel ne li s kapsou prázdnou, alespoň lehkou; velmi často bylo mu vybírati si
sobotoles v naturáliích, ve výrobcích řemeslnických a jinak. – Však toho již nechme! Ani by
nám nestačilo místo! Prosme jen Boha, aby nás podobných sobotalesových příjmů
uchrániti ráčil. –
Nyní zase nahlédněme do farní knihy Železenské, abychom poznali ostatní kantorovu
„službu“. Dostával posnopného od každého souseda Železenského 4 snopy, po snopu
každého druhu obilí; tolik také od každého souseda z přiškolených Mal. Přílep. A jako bylo
v Železné, tak i jinde, leč že někde více. Dopodrobna všecky ty snopy sečísti nebylo účelno
a zajímavo. Zde jen malou zmínku o příjmech kantora Tachlovického z roku 1737.
Dostával posnopného úhrnem 12 mandelů a 12 snopů obilí, potom z odkazů dobrých duší
7 zl. na penězích, užíval kousek pole asi pod 1 str. a podíl z nevalné štoly. K těmto
příjmům jeho přičinil p. farář v pamětní knize následující významnou poznámku: „Nemohl
si zajisté ze široka vykračovati. Kdyby byli při rozdělování Tachlovického beneficia alespoň
jemu něčím z toho, co faře vzali, polepšili!“ Viděti tu páně farářovo dobré srdce!
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Dále dostával Železenský kantor za varhanické služby od záduší 6 zl., od zpívání pašií
1 kopu, za hostie a na struny 5 zl. Tu přichází mi na mysl Unhošťský kantor málo
poetického jména – Vojtěch Trouba, horlivý pěstitel hudby. Týž podal r. 1709. k vzác.
magistrátu zdvořilou žádosť, aby mu na pacholata, která v muzice cvičí, něco přidáno bylo.
Usneseno, aby se mu „truňk“ piva při každé várce za jeho přičinění přivařil, ale ne, aby
budoucí jinší kantor se na to měl potahovati; toliko prý tomuto z náchylnosti a aby
muzikální věci v dobrém pořádku hleděl zachovati a mládež v dobrých, pobožných věcech
cvičil, tedy ročně půl sudu piva pro vlastní truňk, půl strycha žita a půl strycha pšenice
z obecního důchodu se mu vydati má!“ Vidíme z toho, že byla tehdejší městská rada
k hudbě a škole náchylná. Pan kantor, tak dobře pochopiv, se činil a horlivě k tomu praco
val, aby hudba v Unhošti zase k lepší platnosti přivedena byla. Leč k dobré hudbě potřebí
také dobrých nástrojů, a těch se toho času v Unhošti nedostávalo a byly chatrné. Proto
neunavný náš muzikus následujícího roku zase přikročil ku vzác. magistrátu se žádostí, aby
na 2 nové klarinety, na 3 nové „mundštyky“ a na správku starých, pokažených trub pomoc
poskytnuta byla. Ani tato žádost nezůstala bez účinku. Učiněna sbírka mezi měšťany
a vybrány k tomu účelu 3 zl. 12 kr. 1 ½ den. Zač byl tehdy klarinet? – „Mundštyky“ byly za
babku!
Jiné mimořádné příjmy kantorovy byly ve městech dávky pivní. Ten „truňk“ dostával
kantor o zvláštních církevních slavnostech. V Unhošti dávali mu vědro piva také o celoroční
zkoušce, aby se posilnil za ty produkce, které musil mládeži dlouho před zkouškou do
hlavy vtloukati. Kde byla vrchnost milostiva, dostával i na venkově vědérko o posvícení na
muzikanty. – V dekretu pomocníka Mik. Tobiášovského, již známého, čteme: „Dále se mu
povoluje k jeho lepšímu vyživení, aby při muzikách buď v hostincích anebo při veselkách
směl hráti bez zameškání školního vyučování, jakož aby mimo čas vyučování kondicemi si
něco přivydělati směl.“ O těchto výdělcích při muzikách, kde stařičký, ustaraný učitel býval
nejednou terčem neomalených vtipů a úštipků, rozprávěti bylo by trudno.
K příjmům vedlejším připočísti sluší také dotčené bochníky chleba. Ale Hostivickému
kantorovi započítány do příjmů
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stálých a odváděli li osadníci správně, tož měl Hostivický o chléb náš vezdejší postaráno;
dostával ročně 52 bochníků; měl li však jím nasytiti 12 krků, pak nu arci nestačil.
Žáci pomáhali pěstiteli svému živiti se tím, že mu přinášeli malé částky peněz za
předpisy, opravování a řezání brkových per, příspěvky na křídu, chodili Řehořem, po
koledě, světili s učitelem o třech králích příbytky zbožných i bezbožných osadníků atd. atd.
Jak bývalo o vdovy a sirotky po učitelích postaráno, nevím. Ale smutný obrázek nalezl
jsem o tom v listinách města Unhoště. Týče se vdovy po Frant. Holečkovi. Týž byl do
konce r. 1796. učitelem v Hořelici, potom 5 let druhým učitelem vedle svého otce
v Unhošti a po smrti otcově zde byl jeden rok samostatným učitelem. Od r. 1804. do
r. 1806. působil v Dobříši, kde zemřel. Vys. gubernium povolilo dekretem ze dne 11. října
1816. vdově 50 zl. odbytného a vyzvalo zároveň ony obce, kde Fr. Holeček působil, aby se
vyjádřily, zda li a jakou pomocí by vdově, která v nouzi 3 dítky živiti musí, přispěti ochotny
byly. Na toto vybídnutí odpověděli opatrní otcové města Unhoště přípisem ze dne 18. listo
padu 1820. – tedy po 4 letech, – že ač osud vdovy a její dětí vzbudil u nich soustrast,*
nemohou ničím ubohé vdově pomoci, protože jest v městě příliš mnoho nouzí trpících,
kteří pomoci potřebni jsou, jakož i proto, že manžel vdovy v Unhošti jen jeden rok byl
učitelem, ostatních pět let pouhým svého otce pomocníkem, jemuž prý po smrti otcově ta
prokázána milost, že se spokojili s tím, že otce svého zastupovati směl, poodkládajíce
v jeho prospěch volbu nového učitele, čímž prý stařičkému otci a jeho rodině dobrodiní
prokázali. – Inu, také milost! – Dostala li ubohá vdova i z ostatních obcí tolik milostí, pak –
čtenáři, dolož! –
Sem položíme srdcervoucí suppliku školního pomocníka za udělení školy, z něhož
mimo jiné poznáváme, že druhdy chtěje dosáhnouti školy, ochoten byl vdově věnovati
ruku i srdce; někdy i někomu jinému z fary. Zníť supplika ta srdcervoucí takto:
––––––––––
*

Která zajisté celá 4 léta v jejich srdcích ležela.
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Vysoce důstojný,
Vysoce Učený Milost Pane!
V nejhlubší pokoře za odpuštění prosím, anto se osměluji Jim svůj bídy plný stav
popsati: Již jsem 38 roků starý, 27. listopadu 1847. a sloužím jako pomocník již 19 let, kde
skoro po celý čas jen 20 fl. w/w2 jsem služby měl a moji rodičové jsou v takovém stavu
postaveni, že mně s ničím podporovati nemohou; nobrž by dříve ode mne podpory
zapotřeby měli. O, jak krvácí srdce mé nad osudem takovým. Již po třetí na zdejších
panstvích o školu žádám a bohu žel! povždy beze vší naděje: prvně s Janzarem, který
sloužil 7 let a já 14 let, podruhé s Kosou, kde opět se vzal ohled na sirotky, což každý
citelný člověk za velmi dobrý a chvalitebný skutek uvážiti musí! – Nyní po třetí žádám, kde
osiřelá vdova s třema dítkami jest, kde opět špatná naděje. – Ovšem že mnohý pro
obdržení školy se snažiti bude, onu vdovu si za manželku vzíti; ale jistě ze všech těch by
předc z outrpnosti tolik a tak srdečným citem by se nezavázal, jako bych já učinil!
V tomto tak smutném a naděje prázdném stavu bez Jejich otcovské pomoci vidím se
od celého světa opuštěného, pročež spěchám k Nim s takovou důvěrností, jako dítko
k svému otci a důvěřuji v Boha, že má pokorná prosba cíle svého dosáhne; neboť nic ne
slušného v sobě neobsahuje. Kdybych pak žádné naděje opět neměl, pročež v nejhlubší
pokoře prosím o milostivou radu a pomoc a zvláště jakého prostředku bych se chopiti měl,
abych časem žádaného cíle dosáhnouti mohl! Konečně prosím, by ráčili mne nehodného
služebníka ve své milosti zachovati, do které se co nejponíženěji poroučím a jsem
v nejhlubší pokoře
nejponíženější služebník

Ondřej J. Pinkava,
školní pomocník ve Kbeli.
Ve Kbeli, dne 6. února 1848.

Na konec této stati podívejme se do té které chaloupky, kde vštěpovali naši
předchůdcové mládeži školní bázeň Boží a vědomosti literní. Pojďme zase do Železné! Až
do roku 1841. vyučovalo se tam ve staré škole. Byla to chaloupka, jejíž přední části
využíval obchodník a krupař. V zadní části byly dvě světnice. V jedné bydlel učitel a ve
druhé se vyučovalo; zde stálo

2

Zlatých vídeňské měny
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také lože pomocníkovo. Budova byla sešlá a děravá tak, že děrami ve stěně žáci do
sousední zahrady prolézti mohli. Na zimu se díry vymazaly hlínou, v létě byly výborným
prostředkem provětrávacím. – Teď také chápeme, proč měl Železenský kantor dle instruk
ce „malé správky na stavení dělat“. Taková byla škola v Železné až do roku 1841.
Byla li v Železné školní budova chatrná, byla v Nenačovicích ještě chatrnější. Byla to
stará pastouška a děravá tak, že se na půdu vstoupiti nikdo odvážiti nesměl.
Velice sešlá školní budova ve Družci vypadala takto: Byl to chatrný domek vedle fary.
Z předsíně vcházelo se do kuchyně klenuté, ale velmi úzké a malé; odtud šlo se na dvorek
osm kroků široký a jedenáct dlouhý; zde byl chlév na dva kusy dobytka. Mimo kuchyň byly
ve škole dvě světnice, jedna, ve které kantor bydlel, a druhá, ve které vyučoval. Později se
odtud učitel vystěhoval. Jedna světnice měla dvě okna a druhá byla tak malá, že se do ní
vešly stěží tři lavice; p. farář tam dal kamna ze svého čeledníku. Z nábytku zaznamenáno
v 1. třídě 6 lavic, které prý r. 1836. nebyly k potřebě, ale po pěti letech byly přece
opraveny a v dobrý stav uvedeny, mimo to byly zde 3 židle pro nejmenší dítky, dále tabule
s podstavcem, stolek z měkkého dřeva se židlí a rozvrh hodin v rámci. Ve 2. třídě byly
3 lavice, tabule, stolek a židle, kteréž poslední dva kusy nábytku si p. učitel daroval sám.
To bylo vše. Dětí bylo v obou třídách 128, a to 65 hochů a 63 děvčat. Počítejte, kolik dětí
do jedné lavice? –

F. Melichar
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Místní dějiny školství obecného.
–––
Kladensko.
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Kladno.
Uprostřed rozsáhlých lesů na opukové vysočině středočeské rozkládala se ve středo
věku osada Kladno, sídlo zemanů Kladenských.
Hájek z Libočan ve své kronice vypravuje o osadě této již v 9. století; byť zpráva tato
lichou byla, jest zajisté dle jména osady i vladyk tu bydlících Kladno původu dávného.
Poslední potomek této větve pánův z Kladna zemřel r. 1543. a odkázal rozsáhlé stat
ky své synovci Oldřichovi Žďárskému ze Žďáru, pánu na Měcholupech a Červ. Oujezdci.
Noví tito držitelé sídlili na Kladně a všemožně o rozkvět jeho pečovali.
Největším dobrodincem Kladna byl pak Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru se svou man
želkou Sibylou Hradišťskou z Hořovic (1578–1615).
Této děkuje Kladno za založení školy.
Nezachovala se původní památná listina zakládací; jest však zachován inventář věcí
zádušních z r. 1598. a v něm zapsáno:
„Leta P. 1598, měsíce listopadu obnovena registra školní, totiž co k vychování
kantora v místě Kladně jakých věcí přináleží a přísluší, též co při škole zůstává, tak jakž od
Urozeného, Statečného rytíře pana Ctibora Tiburcího Žďárského ze Žďáru a na Kladně
a tolikéž od Její Milosti Urozené paní Si
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byly Žďárské z Hořovic a paní manželky Jeho milosti léta Páně 1588. nařízeno a udáno
jest.“
Z toho zřejmo, že paní Sibyla v r. 1588. nadání kantorovi zřídila, a poněvadž tu
i o škole zmínka se činí, bylo zajisté povinností kantora dítky vyučovati. Za tuto práci
dostalo se mu později dalších nadání, neboť přísně od roku 1600. rozeznává inventář, co
„kantorovi“ a co „správci školy“ náleží.
Nadání bylo následující:
„Předkem Jeho Milosť pan Tiburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně jedno sto ovec a tři
krávy, a její milost Urozená paní Sibyla Žďárská z Hořovic a paní manželka jeho milosti
páně též 10 krav pod jistý plat pro nadání k památce odevzdati ráčila a ta nadání zůstávati
a nehynouti má tak jako by zádušní bylo. Co pak se ovčího dobytka týče, z něhož rovně
jako hovězího plat vycházeti má, totiž deset ovec za jednu krávu se počítá a z jedné každé
krávy dává se platu ročního jednu kopu míšenskou.* A takoví platové na dva termíny po
třiceti groších míš. jedna polovice při sv. Jiří, druhá při sv. Havle vycházeti mají.
A kdoby koliv takový dobytek buď hovězí nebo ovčí sobě pronajatý měl, povinen
bude takovým platem při každém termínu každému budoucímu kantorovi, jakž nahoře
doloženo, od sebe odvésti a dáti. Též také co z města a z vesnic jeden každý soused
náležející, jakž vyměřeno a nařízeno jest, snopného i na chléb dávati mají v knize
poznamenaných gruntů, jakž jest poznamenáno, vždy upomínati jednoho každého věděti
bude. Ano se dobytka buď hovězího nebo ovčího dotýče, kde ten kterého roku a u koho
v nájmu zůstává, to kantor ve svých registrech poznamenáno má. A při odstoupení jinému
takový rejstřík pořádný od sebe povinen odvésti bude.“
Krávy a ovce odevzdány byly gruntovníkům na panství, kteří o ně žádali, a to kanto
rovi oznámeno. Odvedl li některý hospodář kus u něho se nacházející, obdržel ho jiný. –
Pro jistotu zanášeno bylo to vše do register purkrechtních.
Snopné, které v inventáři podrobně zapsáno, odváděno dle velikosti hospodářství
12–1 snop, na chléb pak dávali hospodáři po 4–12, řemeslníci po 1–4 groších.
––––––––––
*

Kopa míšenská obnášela 60 grošů, a dle nynějších peněz obnášela r. 1600 asi 2 zl. r. č.
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Z Kladna, kde tehdy bylo 21 rolníků a 5 řemeslníků, obnášelo snopné 59 snopů, na
chléb 95 gr., z Motyčína od šesti poddaných 28 snopů a 24 gr., z Újezdce dva poddaní
12 snopů a 16 gr., z Kročehlav od sedmi 53 snopy a 44 groše. Činil tedy úhrnný příjem
kantorův z dobytka 23 kopy, snopného 10 mandel 3 snopy a na chléb 2 kopy 59 gr. míš.
Dále psáno:
„Též také od Jeho milosti pana Ctibora Žďárského ze Žďáru a na Kladně k dědičnému
užívání každému budoucímu kantorovi Kladenskému jeden kus dědiny mezi lesy, jdouce
k Dobré proti poli Marjany Krčmářky z Dobré, na níž se žita na zimu míry Pražské při
nejmenším do čtyř strychů osíti může, a k tomu zahrádku pod Břežnou, v níž se vaření
dobře k zrostu daří.“
Toť původní nadání kantora Kladenského, t. j. pole, peníze na chléb, snopné a peníze
z krav a ovcí.
V další době nezapomínáno kantora, jak z následujícího vidno:
„Přilepšení kantorovi“.
„Leta Páně 1598. již docházejícího, ten čtvrtek po Početí Blahoslavené Panny Marie
(10. prosince) Její Milosť Urozená paní Sibyla Žďárská z Hořovic jednomu každému
nynějšímu i budoucímu kantorovi Kladenskému pro budoucí a věčnou památku šaty ložní
k dědičnému jich užívání odevzdati a odkázati ráčila, jako: peřinu spodní s povlakem,
polštář s povlakem, podušku s povlakem, prostěradlo a svrchní peřinu s povlakem.“
K tomu dodáno: „Každý kantor Kladenský při svém odstoupení nadepsaných šatů ložních
i s povlaky zase tak, jak jsou mu odevzdány byly, beze všech nedostatků a umenšení
postoupiti, a jestli že by toho co potrháno a potřebováno bylo, aneb jakou škodu vzalo, to
on na svůj náklad opraviti dáti a prve nežli by odstoupil, ze všeho práv býti povinen bude.“
Povinnosti kantorovy.
„A tak každý kantor budoucí povinen jest – mimo obyčejnou službu na kůru v kostele
– učiti dvé neb tré pacholat J. M. pánu tomuto i budoucím potomkům jeho bez úplatku
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každého roku. Víceji mimo nahoře jmenovaných tří pacholat každého roku povinen bude
kantor dvé pacholat, kteréž by se mu od vrchnosti dali, v zpívání utvrzovati beze všeho
úplatku.“
Slovo „škola“ zaznělo prvně v nadání z r. 1600., kterým zlepšeny příjmy kantorovy.
Od roku toho činí se rozdíl mezi kantorem, t. j. ředitelem kůru, a správcem školy, čili
rektorem školy.
„Leta Páně 1600, v pondělí po sv. Jiří, rytíři Božím, urozený a statečný rytíř Ctibor
Tiburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně, J. M. C. rada a hejtman Menšího města Pražského
naříditi, ustanoviti a věčné nadání učiniti ráčil, aby každé suché dni o jeden věrtel* piva
bílého nežli obyčejně v pivovaře Kladenském se přibíralo, a tak každého roku čtyři věrtele
piva bílého z téhož pivovaru, a jeden věrtel piva starého k užitku a k dobrému školy
a špitálu Kladenského neb lidí v nich přebývajících vystaveno, a to k dobrému nadepsané
školy a špitálu obracováno aby bylo, a na každý ten věrtel piva bílého má se sladu přibrati
půldruhého věrtele a to počnouc od nejprvé příštích suchých dnů na časy budoucí a věčné,
aby beze všeho přerušení vycházelo, a každý pán a držitel statku a zámku Kladenského
nad tím ruku ochrannou držeti aby byl povinen.“
Tím dostalo se škole a špitálům t. budovám 18 věder 20 mázů bílého a 4 vědra
25 mázů starého ječného piva. Z obnosu za pivo toto udržovány obě budovy, zbytek pak
ukládán v zámku „k dobru školy a špitálu“; roku 1609. bylo uloženo již 200 kop, as deset
let později 314 kop míšen., ač mládenec školní z těchto peněz ročně 6 kop dostával.
„L. P. 1602. při času sv. Jiří, rytíře Božího, z nařízení urozeného a statečného rytíře
pana Ctibora Tiburcího Jan Prantl, pacholek ovčácký, dal ovec patnácte ke škole Kladenské
k dobrému a užívání rektorovi téže školy nynějšímu i budoucímu za pokutu pro zbití
a zranění Honzy, pacholka ovčáckého ze dvora Doberského, od kteréhožto zbití se světa
sešel, a ty ovce jsou odvedeny knězi Tomáši, na ten čas faráři Kladenskému,
––––––––––
*

Pivo vařilo se dvojí: bílé ze pšenice, hořké z ječmene. Věrtel piva obnášel 4 vědra 25 mázů.
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z nichžto on, i kdožby je koliv potom měl, plat správci školy Kladenské, totižto do roka
jednu kopu třiceti grošů míšenských dávati mají na časy budoucí věčně.“
„L. P. 1607. jest vyzdviženo z truhlice sirotčí kročehlavské spravedlnosti Káči, dceři
Šmařiny, náležité od ní za příčinou jejího zlého chováni 10 kop míš. a za ně koupeny dvě
krávy k dobrému a k užívání kantorovi a správci školy Kladenské, aby z nich jemu každo
ročně plat stálý, totižto z každé po jedné kopě míšenské vycházel na časy budoucí věčné.“
Tak pečovala vrchnost o dobro kantora i správce školy, by se mohl náležitě věnovati
úkolu svému.
Neobyčejným důkazem lásky a péče o školu jest další nadání pro „mládence školní
ho“, rektorovi ku pomoci ustanoveného.
Nadání mládence školního a jeho povinnosti.
„L. P. 1602 v pondělí po památce sv. Tomáše, apoštola Páně (23. prosince) urozený
a statečný rytíř pan Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně, J. M. C. rada a hejtman
Menšího města Pražského a urozená Paní Sibyla Žďárská z Hořovic, vlastní manželé,
jsouce žádostivi čest a chválu Boží rozšiřovati vedle své nejvyšší možnosti s dobrým
rozmyslem a bedlivým uvážením nížepsané nařízení učiniti ráčili:
Aby kantor a správce školy Kladenské nynější i budoucí byl povinen chovati mládence
dobrého, pobožného a ctnostného, kterýžby muziku znal a dobře zpívati uměl.
Ten aby dobře, pokorně a poctivě se chovajíc v chrámu Páně Božím vedle kantora
a jiných zpíváním sloužiti, tolikéž i ve škole u vyučování a zavozování dítek k čtení, psaní,
muzice a zpívání nápomocen byl.
Na vychování pak takového mládence J. M. pan Ctibor Tiburcí ze Žďaru spolu s paní
manželkou svou kantorovi nížepsanou pomoc naříditi, ustanoviti a jako na věčnost tomuto
kantorovi i potomním, aby se od pána a držitele zámku a statku Kladenského a kolatora
fary Kladenské nynějšího i budoucího na časy potomní věčně každého roku odvozovala
a ze zámku Kladna vycházela, odevzdati ráčili, totižto:
Žita strychy 4, hrachu 1 věrtel, krup 1 věrtel, krupice čtvrtce 2, řípy strych 1, mrkve
strych 1, soli čtvrtci 1, másla
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žejdlíků 10, sýra za kopu míšenskou 1, a to na 4 termíny a kvartály rozděleno každé suché
dni těch věcí čtvrtý díl do školy odvozován byl.
Dále každého téhodne na maso 4 gr. míš. a služby roční témuž mládenci 6 kop,
kteréžto peníze jíti mají z těch důchodů, kteréž J. M. Pán r. 1600. k špitálu a ke škole
naříditi ráčil, kdež se každé suché dni 1 věrtel piva bílého a jednou v rok věrtel starého
z pivovaru Kladenského k dobrému školy a špitálu vystavuje a prodává; ostatek pak těch
důchodů na oprávky často psané školy a špitálu, neb chudým lidem v něm zůstávajícím,
zůstati a obracováno býti má. Při tom také každé várky soudek ve dvé konve piva řídkého
a k výročním slavnostem společného kantorovi a tomu mládenci z pivovaru aby dáváno
bylo. Nicméně každého roku dříví jeden provazec* do školy dávati buď při panském, kde
se pro kuchyni mejtiti dá, neb v jiných místech příhodných, aby sobě odvésti dáti mohl,
vykazovati se má.“
Avšak při tom tato znamenitá výminka se činí, „aby kantor takového mládence sobě
objednal a choval, který by se dobře hodil a J. M. panu kolátorovi a faráři líbil. Pakli by
žádného nechoval neb nehodného, na kterém by J. M. Pán neb farář obvyknouti moci
neráčil, tehdy J. M. Pán sobě i dědicům svým budoucím statku Kladenského držitelům té
moci pozůstaviti ráčí, aby mohli s takovým nadáním a důchody předepsanými činiti o nich
jinačí nařízení podle líbezné vůle své a to tolikrát, kolikrát by se v tom neřád nacházel.
Však pan farář tento neb budoucí, aby v tom dobrý pořádek náležitě zachován byl, bedlivý
pozor dáti, to opatrovati a v tom ve všem J. M. Panem kolátorem se říditi a spravovati jest
povinen.“
V letech následujících pamatováno na zlepšení nadace pro mládence školního, jak
z dalšího vysvítá:
„L. P. 1604. Jíra pacholek ovčácký na Kladně za jistými příčinami pět ovec dojných
k užívání mládenci kantorovému odvedl, kteréžto p. Jan Čížek z města Kladna k sobě přijal
a z nich platu z každé po 60 gr. míš. každého roku dávati se svolil.“
„L. P. 1605. jakož jest nějaký pacholek ovčácký některým lidem ze vsi Hořejšího
Přítočna z gruntů kladenských
––––––––––
*

As 3 ½ sáhů.
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sběhší po sobě tu sedm ovec dojných zanechal, kterýžto ovčí dobytek J. M. urozený
a statečný p. Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru mládenci kantorovému k dobrému odevzdati
ráčí a ten za Janem, kovářem a Pavlem Knězovic ve vsi Hořejším Přitočně až posavad
pozůstávají.“
„L. P. 1605. jakož jest Václav Dvořák ze vsi Hřebče, jsouc rychtářem v krčmě své
mnohé neřády přehlídal, a šenkýři svému dovoloval, aby od mládeže obilí a jiné věci
rodičům kradmo přijímal; pro takový výstupek za pokutu patnácte ovec dojných mládenci
kantorovému k dobrému a k užívání dáti a odvésti má. Pakli by jich neodvedl, tehdy aby
z nich každého roku půl druhé kopy míš. dávati a platiti byl povinen dotud, pokudž by těch
ovec od sebe neodvedl.“
„L. P. 1605. času zimního Prokop Sládek na Kasparově v Kladně, že jest maršal
v lesích nade vsí Německou Lhotou za Mičanovou loukou mezi grunty Buštěhradskými
a Kladenskými sťal a domů odvezl, pět ovec pokuty J. M. Pánu dáti měl, kteréžto ovce
mládenci kantorovému k dobrému snažení jeho jsou obráceny, aby mu je ihned týž Prokop
odvésti, anebo z nich plat z každé ovce každého roku po 4 bílých dávati povinen byl.“
Při zlepšení kantorovi a správci školy Kladenské r. 1607. pamatováno na mládence
následujícím:
„Při tom také jedna kráva též Katči z gruntu Václava Šmáry náležitá za příčinou
svrchu psanou (viz str. 6) jest k dobrému a užívání mládenci kantorovému, aby mu z ní
platu ročního po 1 kopě míš. vycházelo, obrácena.“
„L. P. 1612. spadly jsou na J. M. Pána odúmrtím po Janovi Lybkovi z Kyšic dvě krávy,
kteréž J. M. Pán k dědičnému a věčnému užíváni ke škole Kladenské na pomoc vychováni
mládence kantorového jest dáti ráčil.“
Veškeren dobytek kantora a správce školy, jakož i mládence rozdělen mezi poddané,
kteří oň žádali, o čemž veden inventář. Tento zachoval se z r. 1609.; dle něho měl tehdy
kantor na vychování mládence mimo vařivo a pivo z každé várky na penězích 6 kop a z do
bytka 4 k. 12 grošů míš.
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Původní škola Kladenská.
Z „inventáře školy Kladenské“ z r. 1609. dovídáme se následující:
1. Škola byla budova jednopatrová, v přízemí byly místnosti hospodářské, t. j. chlév,
sklep čili vrchní komora, snad i kuchyň a komora pro mládence.“Jdouce ale z pavlače do
svrchní síně, jsou dvéře dobré. Ze síně do komory jdouce jsou dvéře dobré s panty, háky,
skobou a řetízkem. Jdouce do světnice (školní) jsou dvéře s panty, háky, zámkem západi
tým, klíčem, se dvěma rukovětmi a s kličkou.
2. V té světnici školní nábytek:
Štok dlouhý, za kterým pacholata sedají, jest jeden, stůl jeden, lavice čtyry, stolice
dlouhé 3, tabule velká na stěně jedna, okna dvě, kamna a v nich hrnec měděný.
3. Jdouce ze světnice do komory, jsou dvéře dobré se zámkem západitýrn s klíčem,
panty, háky, kličkou a rukovětí. V té komoře lože pod nebesy jedno, okno jedno.
Budovu tuto vystavil zakladatel školy p. Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně
na pozemku mezi farou, která dříve stávala v těch místech, kde nyní vjezd do farní budovy
jest, a vrchnostenským fumberkem, nynějším hotelem „U města Kladna“.
Budova čelem obrácena byla do náměstí, ostatní stavení táhlo se do vnitř dvorka,
z něhož po schodech dřevěných stoupalo se do svrchní síně.
Budova školní a farní souvisely a mezi střechami byl dřevěný žlab, jímž voda dešťová
se do náměstí vylévala. V hořejší části budovy byla školní světnice o dvou oknech – jedno
na náměstí a jedno do dvorka školního – a za touto světnice kantorova s jedním oknem na
náměstí.
Prvotní vyučování.
Z počátku vyučoval kantor čili ředitel kůru nejvíce 6 chlapců – 3 si sám vybral
a 3 ustanovila vrchnost – výhradně zpěvu, jehož k službám Božím bylo třeba.
Však zpěvu bylo těžko učiti bez znalosti čtení a psaní a tak počal kantor dítky těmto
předmětům též vyučovati, načež po 12 letech přidán mu mládenec ku podpoře.
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Pokud počtu žactva se týče, těžko jej určiti; nezachovaloť se žádných zápisů.
Rozvoj školy Kladenské přerušen náhle r. 1620., kdy polští kozáci císaři Ferdinandovi
na pomoc poslaní, Kladna se zmocnili. Více jak polovice domů byla spálena, zámek
vydrancován a obyvatelstvo částečně se rozuteklo z osady. Škola sice neshořela, ale
nedochovalo se o ní, jakož i o kantorovi žádných zpráv.
Teprve r. 1652. činí se zmínka o kantorovi Kladenském, který s pacholaty
a kostelníkem provázel faráře Kladenského do Unhoště k slavnosti Božího Těla.
Roku 1660. na kůru Kladenském zřízeny nákladem Františka Adama hrab. ze Žďáru
nové varhany a ustanoven jím varhaník. Tak byl vedle kantora, který měl na starosti zpěv
a vyučování dětí, též varhaník. Však již po osmi letech obě funkce spojeny v jedné osobě.
Původní nadání kantorovo a učitelovo i pro mládence zašla a opatřeno nové pro
kantora a varhaníka.
Dle „Knihy školy Kladenské, v kteréžto se najdou Registra školní, případnosti
a důchodové k ní přináležející, obnovena a založena leta Páně 1675. dne 4. měsíce ledna,“
jež v archivu farním se nachází, vytknuta následující nadání:
1. Budova školní: Jdouce do školy, jsou vrata a v nich dvířka s panty, háky a ryklíč
kem; dvoreček malý, na kterémž jsou vedle zdi panské hospody po pravé straně chlívky
svinské roubené dva, při nich dvířka s panty, háky a se skobami dvěma. Vedle těch chlívků
jest zahrádka, v nížto jsou stromečky švestkové.
Do síně vejdouce jsou jedny dvéře s panty, háky a zámkem; v té síni pec pro pečení
chleba.
Odtud sednice, kde se děti učí. Do té sednice dvéře s panty, háky a skobou; lavice
všudy okolo, a tabule dlouhá jedna. Též tabule velká, na které noty psané bývají pro děti,
které se muzice cvičí. Stolice dlouhá jedna, a okna sklenná sprostá tři. Kamna sprosty
jedny. V té světnici jest komůrka malá, do které jsou dvéře s panty, háky a s zámkem,
a okno sprosté sklenné. Podle té komory jest komora slepá, při níž dvéře s panty, háky
a ryklem.
Zase do síně vyjdouce jest komora bez dveří, a vedle té jest komora větší s dveřmi,
háky a ryklem; a ještě podle té
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komory pod samými schody jest zase komora s dveřmi, panty a háky.
Nahoru jdouce, jsou schody dřevěné se zábradlím, podlaha pak lepená.
Po levé straně jest komora, při které jsou dvéře s panty, háky a skobou. Táž komora
tmavá s dveřmi, panty, háky a skobou. V té komoře schody, po nichž se jde pod krovy.
Střecha šindelem pobitá a pod ní podlahy na lepenici jsou kladeny.
Odtud sejdouce, jest sednice hořejší jedna; při ní dvéře, panty, háky a ryklíkem;
kamna sprostá, lavice tři, okna na rynk sprostá sklenná dvě a jedno k hospodě panské,
v kterémž jsou pruty železné zasekávané. V té světnici po levé straně jest komůrka a do ní
dvéře s panty, háky a vobrtlíčkem; v té komůrce okno sklenné sprosté, v kterémž jsou
pruty železné zasekávané. Vedle té komůrky jest jiná slepá komora a do ní dvéře s panty,
háky a ryklíčkem.
Porovnáme li budovu tuto s dřívější, seznáme, že stála na témž místě, ale místností –
ovšem malých – měla více. Byla tedy snad stavbou rozšířena, aby varhaník tam bydleti
mohl, a pavlač odstraněna?
2. Nadání školské: Za dvojí Requiem v každém témdni, kteréžto se za duši slavné
paměti J. M. P. P. Frant. Adama, S. Ř. Ř. hraběte ze Žďáru slouží a kantor při něm buď
figuraliter neb choraliter musicírovati povinen jest, dává se jemu z důchodu kladenského
1 zl. rýnský.*
Item pro téhož kantora lepší vyživení dán jest na budoucí časy kus pole za
smečenským mýtem, Jak se jde na Dobrou pod 4 strychy.
ltem v Tuchorazích** kousek pod 1 věrtel.
ltem v týchž Tuchorazích pod sádky panskými louka jedna.
Zahrádka za pazdernou, co se jde do Břežny, jedna.
Od obce Kladenské: Od cvičení dítek chudých dává se jemu 10 zl. Od zpívání pašije
v neděli květnou 1 zl. 10 kr.
3. Obligací nebo povinnosť kantora kladenského:
––––––––––
*
**

Roku 1637. zavedeny zlaté rýnské; 1 zlatý rýnský platil nynějších 87 ½ kr.
Tuchoraze slula pole od důlu Průhon k hřbitovu novému.
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1. Povinen jest kantor nebo Rector školy tento i budoucí dítky ve víře sv. křesťanské
katolické v literním umění a v dobrých, ctnostných mravech cvičiti. ltem čísti, psáti,
počítati, a ty, které hlas mají, anebo musice jsou schopny, buďto vocalně neb
instrumentalně učiti.
2. Každou neději a svátek, dříve nežli se lidé do kostela sejdou, z kancionálu českého
času přiměřené písně spolu s literaty intonirovati a zpívati.
3. Každý den všední, kdykoliv se mše sv. slouží, s dítkami pár a pár do kostela jíti
a tam figuraliter při varhanách musicirovati.
4. Partes netoliko staré k záduší přináležející od zkázy a škody šetřiti, ale i ještě
mnohé k nim, aby jich tudy k záduší přibývalo, připisovati.
5. lnstrumenta zádušní a breviáře žádnému bez vědomí p. faráře nepůjčovati ani
žádnou škodu na nich nechat dělati.
6. Luka, pole, dům, anebo grunty školské bez vědomí p. faráře lidem nepronajímati
ani na nich škodu dělat nechati; kdyby se pak škoda nějaká buď na škole neb gruntech
školských dělala, tuť ihned beze všeho odkladu ouředníkům chrámu Páně to oznámiti, aby
se věc taková spravila dříve, nežli by větší zkáza následovala.
7. Na processí, pohřby s dítkami choditi, při nich pobožně dle nařízení církve sv.
zpívati, od zápisů, funusů, kopulací a křtin mírně v placení s lidmi nakládati.
8. Do hospody k hraní a pití pro uvarování zlého pohoršení nechoditi, do věcí jemu
nepatřících se nemíchati, mnohem méněji různice handle a sváry s někým začínati.
9. Dříve nežli by odstoupiti chtěl, půl leta před tím resignirovati, aby se mohla škola
jiným Rectorem opatřiti, a při odstoupení dle inventáře u přítomnosti úředníka chrámu
Páně aneb kostelníků všechno to, k čemu přistoupil a co na partes zlepšil, odvésti.
10. Bez vědomí p. faráře ať jest dosti blízko přes pole nechoditi tak, aby dítky
darebně lusum nemívaly, a tudy těkati, hráti, na škole se jezditi, aneb zaháleti se ne
naučily.
11. V postě otázky z katechismu po páru dítkám pro každou neděli dříve nežli p. farář
katechismus dělati začne, jakož i lístky pro neděli květnou a na den Božího Těla dávati,
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v postě každý den na Salve v kostele s dítkami se modliti, aneb písně církevní je cvičiti.
12. Naposledy to činiti, tak se chovati a tak žíti povinen bude, aby netoliko vrchnosti
duchovní, ale i světské, netoliko lidem, ale i Pánu Bohu mohl se zalíbiti.“
Registra školní.
Tímto míní se „nadání školy Kladenské, v kterémžto se najdou Registra, případnosti
a důchodové ke škole přináležející obnoveny a založeny L. P. 1675. dne 4. dubna.“
Obsahují však pouze poznamenání posnopného, jež nížepsaní poddaní povinni byli dáti
kantorovi v žitě.
a) Z Kladna: Franc Ponte 3 snopy, Jan Hlaváček 3, Jan Braunsperger 3, Pavel Hubr 2,
Dorota Jelínková 4, Magdalena Křečanka 4, Žofie Olivová 2, Jan Syřiště 4, Jakub
Javůrek 3, Václav Fejfar 3, Magdalena Kočová 3, Martin Syřiště 5, Václav Brouček 3, Matěj
Kapalín 3, Kristian Tobiaš a Alžběta Tenková po 1, Matěj Valcha 3, Vojtěch Votýsek 3 a Jan
Procházka 4, úhrnem 3 mand. 12 snopů.
b) Z Motyčína: Česák 6, pan hrabě Smečenský 3, Trnka 4, Uhlíř 3, Havránek 4, Adam
Springler 3 a Sedlák 6, úhrnem 1 mand. 14 snopů.
c) Z Oujezdce: Beránek 9 snopů.
d) Z Kročehlav: od milostivé vrchnosti 25, Václav Žambera 8, vdova Hrnčířka 8,
Voseváček 8, krčmář a ovčák po 4, úhrnem 3 mand. 12 snopů.“
Obdržeti měl tedy každoročně 10 mand. 2 snopy.
Tato jediná dávka zbyla z původního nadání z r. 1598. a ještě zmenšená o 5 snopů.
O dalších osudech školy Kladenské nevíme ničeho, ano listin se nezachovalo, a pouze
z farních matrik, do nichž zapisovali obyčejně učitelé, vypsal zemřelý farář P. Jos. Mottl
jména těch, kteří mládež vzdělávali a službu varhanickou i kantorskou zastávali (viz
seznam učitelstva).
O nich můžeme tolik pověděti, že vždy psávali se „kantor a varhaník“ až do r. 1788.,
kdy Mikuláš Dobiašovský po prvé psal se „školní učitel.“
Teprve fassovní listina ze dne 13. března 1781. vypravuje nám o poměru školy kla
denské následující:
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Učitelem byl Tomáš Dobiašovský, 64 roky starý, z městyse Kladna ustanoven byl
r. 1748, měl vysvědčení ze školy od sv. Jindřicha z Nového města Pražského, a nebyl ještě
od školní komisse potvrzen. Ke škole náleželo tehdy 96 dětí, školu navštěvovalo pouze
28 chlapců a 12 děvčat, z nichž bezplatně vyučováno 20, začež nedostával učitel ničeho.
Roční příjem na penězích byl 87 zl. 17 ¼ kr. a v naturaliich 14 zl. 16 ¾ kr., úhrnem 98 zl.
34 kr.
Příjmy:
1. z fundace Žďárských
2. od kostela
3. od vrchnosti ročně a) na penězích
b) za patoky a frisbier
5 věder á 6 kr.
c) z polí a luk 4 str.
2 věrt. á 1 zl. 30 kr.
4. z obcí
a) z obecní pokladny Kladenské
b) roční desátek z obcí na penězích
z Kladna 3 mand.
11 sn., mandel á 1
věrtel á 1 zl. 30 kr.
z Motyčína
z Kročehlav v zrně
z Oujezda
c) od všech občanů na Řehoře vajec
3 kopy á 30 kr.
5. ze školní neb solní kasy
6. sobotales
7. vedlejší příjmy ze štoly
Suma příjmů v penězích
v naturáliích

52 zl.
–
–
–

30 kr.

6 zl. 45 kr.
10 zl.
1 zl. 17 ¼ kr.

2 zl. 15 kr.
3 zl. 16 kr.

–
–
9
12
84
14
98

90 kr.
zl.
zl.
zl. 17 ¼ kr.
zl. 16 ¾ kr.
zl. 34 kr.

Pod tímto výkazem příjmů jest následující poznámka:
Nota: Poněvadž tento učitel špatně od kostelní práce placen jest a skutečně
v chudobě žije, takže sotva svůj denní chléb uhájí, a zdejší poddaní ve špatném stavu se
nacházejí, že mu z jejich ničeho přidati nemohou a raději své dítky bez učení nechají, prosí
duchovní správce a úřad z těchto odůvodnění jménem učitele sl. školní komissi, by k tomu
přihlédla

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 10
Kolektiv (1898): Dějiny školství okresu Kladenského

52

– 46 –
a učiteli roční přídavek milostivě určila, by mládež pilněji k chození do školy přidržena být
mohla.*
Tato fassovní listina sestavena byla nejspíše na základě dne 6. prosince 1774
vydaného „Politického zřízení škol“ a ukazuje zřejmě poměry školy i učitele.
Dále dovídáme se z téže listiny, že otci u vyučování pomáhal jeho 22letý syn Mikuláš
Dobiašovský, který navštěvoval normální školu v Praze a r. 1788. stal se učitelem v Kladně
a první psal se „učitel školní“.
V době učitelování Tobiaše Dobiašovského vzrostla školní osada značně jednak
stavbou nových domků na předměstích Kladna, tak v nynější Dlouhé třídě, Pražské a Štul
cově ulici a v t. zv. Bukovce, kde vrchnost r. 1769. osm domků vystavěti dovolila, jednak
založením Rozdělova a Štěpánova.
Již r. 1763. za opata Bedřicha Grundmanna založen na záp. Kladna pro vzdálené
polnosti dvůr zvaný „nový“ neb dle názvu lesů „Veteřov“. Po 20 letech opat Štěpán
Rautenstrauch rozdělil část pozemků mezi poddané, kteří si tu osadu založili a Rozdělov
nazvali.
Týž opat v r. 1783. založil nyn. osadu Štěpánov na půdě dvora Kročehlavského.
Rozmnožením obyvatelstva přibylo i dítek, a tak stará budova školní od vrchnosti
Břevnovské r. 1705. s farou a kostelem za 300 kop. míš. koupená více nestačila. Poněvadž
pak i fara byla již chatrna, počala vrchnost po 19. stol. jednati o novou stavbu.
Dřevěné stavení farní stávalo tam, kde jsou nyní vrata do farního dvora, délkou do
dvora farního. Školní budova hraničila se dvorem fary asi tam, kde jsou nyní dvéře do fary,
a odtud dále v témž směru až k farní stodole. Za budovou školní byl dvorek, dále plotem
ohraničená zahrádka na zeleninu, a za touto až ku hradební zdi ovocná zahrádka
s 19 stromky.
Dle vůle vrchnosti spojeny obě budovy v celek, tak jak dosud farní budova stojí.
Plán na stavbu zednickou sdělal a stavbu provedl Josef
––––––––––
*

V Čechách nařízena nucená docházka školní; rodiče nedbalí platili dvojnásobné školné, neb musili
nějakou veřejnou práci zdarma konati, neb jim byla podpora odňata.
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Mašek, mistr zednický z Břevnova; práci tesařskou dle svého plánu provedl Vojtěch
Meisner z Kladna.
V únoru r. 1804. přestěhoval se učitel do vrátnice a farář do zámku, a třída umístěna
ve světnici proti vrátnici. Na to rozbourány obě budovy a dne 22. června t. r. počala
stavba; v témž roce udělán přízemek a sklepy.
Druhého roku, t. j. 1805., pro válku francouzskou a vojsko, které tu leželo, zdrželo se
pokračování ve stavbě až do června; zlý host – hlad – velice stěžoval stavbu, takže
správce, Josef Lehman, chtěl li, aby lidé pracovali, musil do vozu zapřáhnouti, chleba mezi
vojskem kupovati, na Kladno přivézti a lidem rozdati neb rozprodati.
Tak pracováno až do 2. září a dosažena rovnost zdí, načež dána střecha z prejzů.
R. 1806. opět mnoho vojska procházelo městečkem, a tak počata další práce až
15. června, načež do 26. července byla fara hotova. Škola dodělána až v r. 1807. a počalo
se v ní učiti v r. 1808.
Celkový náklad, nepočítaje material, jejž vrchnost sama měla, činil 11 097 zl. 12 kr.
Škole přidělena levá část budovy; v přízemí do náměstí byla školní světnice se dvěma
okny a za ní směrem do dvora malá síň a malá komůrka; nad světnici školní měl učitel dva
pokojíky, a nad síní kuchyňku. Vchod do školy byl z náměstí mezi čís. 4. a školou. Ku škole
pak přidělen malý, zdí ohrazený dvorek, v němž postavena byla stáj a kůlna.
V takto nově zřízené budově školní vyučoval František Breišl přes 120 dítek; když syn
jeho Josef Celestin odbyl r. 1808. v Praze normálku a pobyl 1 ½ roku v kondici v Budíně,
pomáhal pak otci svému od r. 1810. až do r. 1816., načež další tři léta sám vyučoval za
něho.
V r. 1815. navštěvovalo školu již 179 dítek, ty nemohly se v jedné místnosti směst
nati. Tu pomáhal opět otec synovi tak, že jeden svůj pokojík uspořádal na třídu, a tam
40–50 dítek vyučoval.
Konečně postoupil stařičký otec školu synovi, a ten dekretem ze dne 6. května 1819
č. 1226 ustanoven samostatným učitelem kladenským.
Fasse jeho byla dne 2. října 1819 následovně určena:
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1. Školní plat školních děti: chlapců 94, děvčat 85, úhrnem
z nich chudých od školného osvobozených
z ostatních neplatilo školné (poněvadž z té rodiny
chodilo více jak dvě dítek do školy)
Platilo tedy školné dětí
2. Příjmy z realit:
a) z polí č. k 503 a 531 ve výměře 2 j. 683 5/6 sáhů čtver.
b) z louky č. k. 502 ve výměře 837 2/6 sáhů čtver.
c) desátek obilní: z Kladna 3 mand. 10 snopů,
á mandel 2 věrtele = 1 str. 3 věrt. 1 ½ čtvrtce;
z obcí 2 str. 3 čtvrt, dle víd. míry 6 měřic
¾ čtvrt. a dle tržní ceny z r. 1785. za měřici
1 zl. 13 kr. v. č.
od rolníků desátek dávajících tak zv.“Hühner
gröschl“ roč.
3. Z nadání Žďárského za 104 mše sv. s choralní hudbou
4. Od vrchnosti: 60 mázů piva á 4 kr. k. č.
na vytápění učebny 2 sáhy dříví a 6 kop otýpek
5. Z domů:* novoroční groš od vrchnosti
novoroční groš od 246 poddaných á 3 kr.

179
18
1
160
14 43 ¼
1 34

7 21 ½
1
24
52
4
–
–
12
12

15 .
53 ¾

40
18
58

6. Ze štoly: od pohřbů 9 zl. 26 kr. zápisné od křtu
a oddavek 3 zl.
7. Od obcí: starodávný poplatek obce Kladenské za
vyučování chudých 10 zl., celoroční školné od
21 dítek po 4 zl., 77 po 2 zl. 30 kr, 38 po 1 zl.
30 kr., 23 po 1 zl. v. č. 357 zl.
Summa příjmů

367
473 17 ¾

Z těchto příjmů jest následující vydání:
a) Na čištění školní světnice
b) Za topení v 7 zimních měsících á 1 zl. 30 kr.
c) Na potřeby školní ročně
d) Ze stodoly od mlácení obilí
Summa vydání
Zbývá tudíž čistý příjem

20
10
3
5
38
434

12 26

30
15
45
32

––––––––––
*

Domovní příspěvek č. novoroční groš dostával učitel dle dvor. dekr. ze dne 21. října 1785 i za zruše
nou koledu, a to z každého domu 3 kr.
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V letech následujících počet dítek znenáhla stoupal, i pomáhal otec, pokud síly
stačily, ještě jako kmet 70letý synovi vyučovati; konečně musil přestati, a tu Jos. C. Breišl
nalezl pomocníky v kandidátech učitelství. Ti přicházeli k němu co k dobrému učiteli,
a u něho učili se vyučovati, načež po obdržení vysvědčení od vikariatního úřadu odcházeli
do normálky neb ihned na některou školu za pomocníky.
Z kandidátů, kteří u Breišla se vzdělávali, známi jsou: Jan Srp, který 17. srpna 1821
odešel, dále Ant. Goth, Karel Hubr a Václ. Dvořák.
Takovým způsobem pomáhal si Breišl, on sám nemohl 192 dítek ani ve třídě
směstnati, ani vyučovati.
Zda jednáno bylo o druhou třídu, nemožno pověděti.
Obrat nastal teprve v r. 1821. Tehdy odbývala se visitace školní 26. října. Do třídy
přišlo 192 dítek ze 207 zapsaných. Nutnost druhé třídy uznána všeobecně; když pak při
hostině o tom mluveno, nabídl tehdejší farář P. Kašpar Weininger jednu místnost farní
v přízemí, se školou sousedící, ku zřízení druhé třídy. Nabídka tato s díky přijata, a tehdejší
vikář slánský a děkan smečenský P. Matiáš Šimák, muž to o školství dbalý a zasloužilý,
slíbil u patronatu vymoci dotaci, což pak tehdejší správce Vincenc Matějka přislíbil
podporovati.
Když opat Placidus Beneš určil dávku naturální, sepsán při vrchním úřadě Kladen
ském dne 22. února následující protokol:
„Poněvadž počet dítek obnáší 207, měli by býti ustanoveni dva pomocníci, a škola
o dvě třídy rozšířena; jedná se však pouze o dotaci pro jednoho pomocníka v obnosu
120 zl. v. č.
Učitel dle předložené fasse ničeho dáti nemůže, pročež svoláni konšelé a rychtáři
a usneseno:
1. a) Vrchnost Kladenská na důkaz lásky ku svým poddaným přispěje 40 zl. v. č.
v naturaliích, t. 1 str. pšenice (12 zl.), 2 str. žita (18 zl.), 1 str. ječmene (6 zl.) a ½. str.
hrachu (4 zl.).
b) Obec Kladenská ročně 40 zl. v. č.
c) Přiškolené obce: Motyčín, Újezd, Kročehlavy, Štěpánov a Rozdělov též 40 zl. v. č.
2. Kde má obec své jmění, dá příspěvek z obecního, kde ne, tedy usedlí přispějí dle
svého majetku.
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3. Toto ustanovení o dotaci má dotud trvati, pokud jiných příjmů k uhražení dotace
nebude, neb dokud by zákonná změna nenastala.
4. Tento příspěvek bude se učiteli platiti od 1. října 1822 půlletně napřed.
5. Když dotace takto ustanovená schválena bude, zavazuje se učitel Kladenský školní
vyučování dle zákonných předpisů obstarati a ustanovenému pomocníkovi 60 zl. v. č. dáti,
a za druhých 60 zl. v. č. jemu stravu a prádlo dávati.“
Protokol ten zaslán krajskému úřadu s prosbou, by dotace doporučena byla vys. c. k.
guberniu ku schválení.
K žádosti krajsk. úřadu zaslána byla též 28. května 1822 fasse učitelova, v níž čistý
příjem obnášel 236 zl. 58 ¾ kr. k. č.
V době prázdnin r. 1822. probourány dvéře ze školní světnice do farního pokoje
a zřízena druhá třída, ve které dnem 1. října 1822. otec Breišlův vyučovati počal, poněvadž
dotace pro pomocníka dosud schválena nebyla.
Když však stařičký učitel více učiti nemohl, byl v r. 1823. ustanoven pomocník, které
ho učitel po čtyři leta ze svého živiti musil, ano se jednání o dotaci protáhlo až do r. 1827.
Kterak obtížné bylo jednání ono, stůjž zde průběh jeho, pokud z listin tu a tam
nalezených znám jest.
Krajský úřad vrátil zaslaný protokol o dotaci s tím doložením, že táž dle „Politického
zřízení škol“ v konvenční měně určena být musí.
Sepsán tedy dne 22. února 1823. následující protokol:
„Na Kladně zapsáno 207 dítek a ustanoven pouze 1 učitel; jest tedy dle zák. nařízení
nutno jednoho pomocníka ustanoviti.
Na to tázán učitel, za jaký peníz nejlevnější pomocníka vydržovati chce. Týž vyjádřil
se: Ač dle šk. zřízení congrua pro pomocníka na trivialní škole na 70 zl. k č. pevně
stanovena jest, nemohu přece celý obnos žádati, poněvadž větším počtem žactva i příjmy
mé se zvětšily, a jsem spokojen, jestli obdržím 48 zl. k. č.“
Po tomto vyjádření změněna dotace z r. 1822. ve zl. k. č. t. 48 zl. a 1. března 1823.
zaslán krajskému úřadu se žádostí, by vyslechnuti byli cizí poddaní z obcí přiškolených.
Byl totiž příspěvek z obcí přiškolených rozvržen již 6. února 1823 tak, že gruntovník,
mající 60 korců polí, měl platiti ročně 25, 45korcový 20, 30korcový 15, 15korcový 10
a domkář 6 kr. stř.
Přiškolení cizí poddaní byli: Jan Hora a Matěj Landa z Újezda, poddaní nejvyššího
purkrabství, Jan Vinš a Václav Vinš, poddaní panství Buštěhradského, a konečně z Motyčí
na Matěj Lukáš, poddaný Smečenský.
Tito vyslechnuti byli 2. května t. r. a zavázali se příspěvek na ně připadající platiti.
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Dne 18. října 1828. přípisem č. 7 343. žádal krajský úřad pevný závazek od vrchnos
ti, obcí i učitele, že slíbený příspěvek dávati budou dále, předložení fasse učitelovy ve třech
opisech farářem stvrzených, soupis školních dětí a opisy všech protokolů o stanovení
dotace jednajících. Ve fassi učitelově musí být poznamenáno, že učitel povinen bude
pomocníka za onen příspěvek vydržovati. Pokud pak se týče obcí, jež příspěvek ze jmění
obecního platiti budou, má se předložiti výtah účtů obecních a zjednati k vydání onomu
povolení zemského úřadu.
Vrchní úřad dle žádosti vše potřebné opatřil a dne 2. ledna 1824. krajskému úřadu
předložil.
Nejdůležitější byla ovšem fasse učitelova, kterou tuto kladu krátce:
Příjmy: A) 1. z polí 14 zl. 43 kr. k. č.; 2. z luk zl. 34 kr. k. č.; 3. desátek od vrchnosti
i poddaných 7 zl. 21 ½ kr. v. č.; 4. „Hühnelgeld“ dříve „Brodgeld“ zvaný od občanů
desátek dávajících 1 zl. 18 ¾ kr. v. č.
B) Nadace Žďárská z r. 1670. za chorální mše 52 zl. v. č.
C) Vrchnost dává na topení dvou světnic 10 sáhů dříví a učitel 60 mázů piva á 4 kr. =
4 zl. k. č.
D) Obce: a) stará dávka obce Kladenské 10 zl. v. č.; b) ze štoly příjem roční 9 zl.
26 kr. v. č.; c) školné za 164 dětí, z nichž pouze 143 do školy chodí a platí 4 po 8, 21 po 6,
38 po 4, 41 po 3 a 44 po 2 kr., tedy týdně 8 zl. 41 kr. v. č., celoročně 399 zl. 26 kr. v. č.
(školné velice nesprávně je placeno); d) novoroční groš 12 zl. 15 kr. v. č., z čehož učitel
sotva 1/8 obdrží; e) na Zelený čtvrtek obdrží učitel od rolníků vejce v neurčitém počtu.
Summa příjmů: 465 zl. 39 ¾ kr. v. č. a 47 zl. 4 kr. k. č.
Vydání za čištění topení a psací potřeby ročně 36 zl. k. č.
Zbývá tedy čistý příjem: 465 zl. 39 3/4 kr. v. č. a 11 zl. 4 ¾ kr. k. č.
E) Příspěvek na pomocníka: vrchnost 16 zl., Kladno 16 zl., Motyčín 4 zl. 18 kr. Újezd
2 zl. 43 kr., Kročehlavy 3 zl. 43 kr., Štěpánov 2 zl. 36 kr. a Rozdělov 2 zl. 40 kr., úhrnem
48 zl. k. č.
Činí tudíž celý příjem: 465 zl. 39 ¾ kr. v. č. a 59 zl. 4 ¾ kr. k. č. Zároveň zaslán a ku
schválení doporučen protokol o vyjádření zástupců obce Kladna sepsaný. Týž zní:
„Poněvadž městečko Kladno jen málo gruntovníky, většinou pouze řemeslníky a dělníky
obydleno jest, kteří by dle rozvržení na ně připadající poplatek těžko zapraviti mohli, bylo
v uvážení toho, by učitel nesprávným odváděním zkrácen nebyl a škola zkázu nebrala, za
nutné uznáno, příspěvek dotační z obecních příjmů platiti, což tím spíše možno, an obec
vedle ostatních vydání i tento výdej dáti může.
Krajský úřad zaslal pak vše vys. gubernialnímu úřadu ku schválení.
Z dalšího jednání známa jest odpověď vrchního úřadu ze dne 24. října 1824.
k přípisu krajského úřadu ze dne 15. října 1824., č. 3 486. Zní následovně:
a) Učitel zavázal se přiloženým protokolem pomocníkovi stravu a prádlo dávati za
70 zl. v. č. a zbytek 50 zl. v. č. jemu vyplatiti.
b) Obec Kladenská zavázala se dávati 16 zl. k. č. z obecních důchodů, o čemž před
ložen byl ku schválení protokol již v lednu t. r.
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c) V čase, kdy dotace byla ujednána, byla cena obilí taková, že skutečně ony
naturální dávky patrona měly cenu 16 zl. k. č., a není velkého rozdílu mezi cenou nynější,
a vrchnost zavázala se v ony dávky dávati, tedy v letech neúrody a drahoty, doufá tedy, že
dosti učinila, an více dáti nemůže.
d) Pokud výnosu školního platu se týče, budou dožádané protokoly sepsány
a předloženy. Z těch jest zřejmo, že školní plat v r 1819. obnášel 357 zl. v. č., 1824.
368 zl. v. č. a dle opravy v roce 1825. 429 zl. 10 kr. v. č., tedy o 122 zl. 10 kr. v. č. více.
Tento přebytek dá učitel co příspěvek na pomocníka.
e) Zřízena jest již druhá světnice v přízemí fary od první pouze zdí oddělena. Obě
světnice vytápěny jsou jedněmi kamny; na topení dá vrchnost 9 sáhů a sáh na topení
k opakovacím hodinám, s čímž učitel souhlasí.
Vys. gubernium vrátilo 24. října veškeré protokoly, o čemž krajský úřad přípisem ze
dne 25. listopadu r. 1824. čís. 9 486. následující sdělení učinil:
Dle protokolu ze dne 22. února 1823. zavázal se učitel z přebytku školního platu
a z dotace peněžní i naturální per 48 zl. k. č. živiti pomocníka. Tímto závazkem byl by
pomocník hříčkou páně učitelovou a musí proto učitel, bude li ustanovení pomocníka
povoleno, kromě stravy a prádla, jež nejvýš na 70–80 zl. počítati možno, přebytek
pomocníkovi čtvrtletně hotově doplatiti.
Pokud příspěvku obce se týče, musí zástupci obce souhlasiti, proti příspěvkům
ostatních obci, poněvadž jednotlivci dobrovolně se v ně uvolili, nenamítá zemský úřad
ničeho. Příspěvek vrchnosti možno nejvýše na 8 zl. k. č. počítati. Byl by tedy v případu, že
obci Kladenskou navržený příspěvek povolen bude, nedostatek 20 zl. v. č., po případě
60 zl. v. č. Proto ku získání přehledu, zda by tento nedostatek ze školního platu hraditi se
mohl, budiž předložena fasse učitelova z doby ustanovení a seznam školních dítek
s týdenním školním platem.
Pokud topení se týče, buď ujednáno vše pro případ, že by 10 sáhů dříví nestačilo.
Vzalo budiž na vědomí, nezaopatří li se dotace z domácích pramenů, že nelze
z normálního fondu ničeho dáti, nýbrž musí býti zavedeno polodenní vyučování.
Toto nařízení vys. gubernialního úřadu sděleno bylo komisi dne 24. prosince
a zároveň sepsán s učitelem nový protokol, dle něhož zavázal se znovu dáti pomocníkovi
stravu a prádlo za 70 zl. v. č. a zbytek 50 zl. v. č. jemu čtvrtletně dopláceti. Zároveň
připojil prosbu, by jednání bylo urychleno, an pro množství dítek již po 4 roky pomocníka
z vlastních příjmů vydržovati musí.
V dalším jednání zaslal krajský úřad přípis ze dne 13. ledna 1825 č. 10 942., jehož
obsah neznám.
Když krajský úřad sdělil, že 10 sáhů dříví nestačí na vytápění dvou místnosti, sepsán
9. února 1825. opět s učitelem protokol, kde učitel vyjádřil se, že obě místnosti vytápějí se
jedněmi kamny a dle dvouleté zku
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šenosti potvrzuje, že palivo úplně dostačí, a jen pro případ, že by každá třída měla svá
kamna, bude zákonitý požadavek chtíti.
Veškeré spisy zaslány byly krajskému úřadu k dalšímu jednání; soupis vykazoval
243 zapsaných dítek.
Krajský úřad sdělal návrh na upravení poměru školy Kladenské a zaslal jej vys.
guberniu, které dne 15. října 1825. opět vše vrátilo s následujícím nařízením:
a) Návrh na ustanovení jednoho pomocníka při 243 dětech a celodenním vyučování
nedostačuje, pročež dle § 18. školního zřízení musí býti ustanoveni dva.
b) Místní úřad má s pomocí všech pramenů, k čemuž i přírůstek školního platu od
posledního ustanovení učitele přibrati nutno, dotaci pro dva pomocníky stanoviti a
c) v případě, že dotaci nebude možno dáti, nezbývá nic jiného, leč polodenní
vyučování zavésti.
Přípisem ze dne 7. listopadu 1825. č. 9 398. sdělil to krajský úřad vrchnímu úřadu
s vybídnutím, by vzat byl zřetel na zřízení třetí místnosti školní s bytem pro druhého
pomocníka.
Dne 10. prosince 1825. svoláni účastníci na vrchní úřad a rokováno o dotaci pro
druhého pomocníka a uznáno: 1. že osadníci více dáti nemohou, ani sotva sami živobytí
uhájí; 2. úřad se přesvědčil, že pouze obec Kladenská má obecní majetek, ale odepřela
veškerý další příspěvek, an platí učiteli 10 zl. a na pomocníka 16 zl. k. č.; 3. školní plat činí
nyní od 164 dětí 196 zl. 13 ½ kr. k. č., a při ustanovení učitele 142 zl. 48 kr. k. č., jest
tudíž přebytek 53 zl. 25 kr. k. č., z něhož učitel na čištění, topení a psací potřeby dává
36 zl. Poněvadž pak zavázal se pomocníka za 48 zl. k. č. vydržovati, ač 70 zl. k. č.
pomocník dostati má, dodává učitel ze svého 22 zl. k. č., čímž dosazuje ještě ze svého
služného 4 zl. 34 ½ kr. k. č.
Na to sepsána odpověď následující:
ad a) Jest pravda, že při 243 dětech mají býti dva pomocníci, leč dle místních poměrů
počet tento nikdy do školy nepřijde, neboť: 1. mnozí rodiče jsou tak chudí, že dětem
potřebný oděv v zimě opatřiti nemohou, a proto děti do školy neposýlají; 2. mezi dětmi
chudých rodičů z nedostatku náležité potravy a oděvu bývá mnoho nemocí zvláště v zimě;
3. letního času upotřebí rodiče dítek k pracím polním. Z toho zřejmo a zkušeností seznáno,
že nejméně 60 žáků buď vůbec nechodí, neb nedbale školu navštěvují, tak že nejvýš
180 dětí ve škole bývá, a pro ty dostačí dvě světnice s dvěma silami učitelskými,
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ad b) Dotace pro druhého pomocníka nemůže být stanovena, a ni vrchnost, ni obec,
ničeho dáti nemohou.
ad c) Z důvodů výše položených nebude tedy nikterak nutno polodenní vyučování
zavésti.
Protokol tento zaslán byl 23. prosince 1825 krajskému úřadu s prosbou, by návrh na
jednoho pomocníka ku schválení byl doporučen, což také krajský úřad učinil a vys. guber
niu předložil.
Z dalšího jednání známa jest odpověď vrchního úřadu ze dne 8. března 1826 ku
přípisu krajsk. úřadu ze dne 3. března 1826 č. 11 251, kde vrchnost odmítá všeliký
příspěvek na druhého pomocníka dáti.
Tak protáhlo se vyjednávání až do 23. března 1827, kdy konečně přípisem č. 2 422
krajský úřad sdělil následující:
Ustanovení jednoho pomocníka při škole Kladenské jest vys. gub. nařízením ze dne
12. března 1827 č. 9 159 povoleno, an při takovém počtu žactva jest to nejvýš nutno,
školní světnice zřízena a dotace z domácích pramenů sestavena. K dotaci této přispějí:
vrchnost naturáliemi v ceně 16 zl. k. č., Kladno 16 zl. k. č., přiškolené obce 16 zl. k. č.
a učitel z přebytku školního platu per 53 zl. 25 ½ kr. k. č. dá 22 zl. k. č., takže pomocník
obdrží 70 zl. k. č.
Ustanovení druhého pomocníka není možné, an dotace z domácích pramenů
nemohla být stanovena, z normálního fondu nemůže být dána, a tak, nenaleznou li dítky
v obou světnicích dosti místa, zavedeno buď polodenní vyučování.
Na topení musí vrchnost dávati ne 10, nýbrž 12 sáhů dříví pro denní vyučování,
a 1 sáh pro opakovací.
Vrchní úřad dle tohoto nařízení sestaviž fassi učitelovu a spolu se soupisem dítek
náležitě stvrzeným zašli ji do 15. dubna krajskému úřadu.
Tak po pětiletém vyjednávání povoleno ustanovení pomocníka a poměry školy
Kladenské urovnány na čas. Nejhůře při tom ovšem bylo učiteli, an již 4 léta pomocníka ze
svých příjmů vydržoval, a konečně i 22 zl. k. č. ze školního platu oželeti musil.
Z celého jednání toho seznáváme, jak zdlouhavá byla cesta, když o rozšíření školy se
jednalo, a jak úřady hleděly, by pomocník nezávisel na libovůli páně učitelově.
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Ač na ten čas největší nouzi bylo odpomoženo, jednalo se přece o rozšíření školní
budovy neb o stavbu nové; jednání toto dospělo tam, že i o náklad bylo jednáno,
a 31. prosince 1828 vybídnut byl farář, by udal, mnoho li by záduš na stavbu přispěti
mohla. Však tu jednání v brzku uvázlo, an nikdo nechtěl ničím přispěti.
V dalších létech počet dítek vzrůstal, a učitel musil si opět vypomáhati praktikantem
školním, neboť konečně r. 1835, při 201 dětech byl poukázán vzíti si druhého pomocníka.
Týž ustanoven byl následujícím přípisem vikariatního úřadu ze dne 1. března 1836:
„Poněvadž při Kladenské škole, která 281 školních dětí má, vyučování školní pouze dvěma
silami nedostatečně udíleno býti může, a přiškolené osady se s polodenním vyučováním
spokojiti nechtějí, nahlédl vikariatní dozorčí úřad k řádnému vedení školství učitele Jos. C.
Breišla poukázati, by druhého pomocníka si obstaral.
Poněvadž týž učitel v naději, že osadníci přiškolení správným odváděním dlužných
i běžných částek peněžních nebudou jej zkracovati, nýbrž tím více jemu přáti, projevil
souhlas o výživu druhého pomocníka se starati, byl tento v osobě Václava Dvořáka, který
již od 1. ledna 1835 tuto pomocnou službu zastává, v první třídě ustanoven.
Domnívám se, že on školní mládež pilně vyučovati, mravně žiti a svých nadřízených
vždy poslouchati bude.“
Z roku 1835. známa jest i fasse učitelova; příjem činil 319 zl. 4 kr. k. č. a po mnohém
škrtání pana faráře vydání 99 zl. 18 kr. k. č. (učitel počítal 183 zl. 3 ¼ kr. k. č.), tak že
čistý příjem byl 219 zl. 45 ¾ kr. k. č. (dle učitele 135 zl. 18 ½ kr.).
K této fassi, v níž učitel u vydání kladl i vydržování druhého pomocníka, odpověděl
krajský úřad dne 26. července 1837 následovně: „Pokud vydržování druhého pomocníka
učitelem se týče, nemožno na tohoto ze školních příjmů zásadně nic odraženo býti,
poněvadž při škole Kladenské pouze dvě třídy jsou, a jest li děti školu navštěvující v obou
třídách málo místa mají, budiž dle vys. gub. nařiz. ze dne 12. března 1827 polodenní
vyučování zavedeno.“
Z tohoto přípisu, jakož z toho, že nikde není zmínky o třídě třetí, jest zřejmo, že
vlastně druhý pomocník vyučoval za učitele a škola na dále zůstala pouze dvojtřídní.
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V tomto roce počal tehdejší farář jednati o zřízení školní knihovny, kteráž by mládež
k větší píli pobídla a škole odrostlé od návštěv tanečních síní odvrátila. Pro myšlenku tuto
získal dva theology z Kladna, t. Josefa Breišla a Václava Štulce. Těmto podařilo se v Praze
mnohé peněžní dary a knihy vyprositi, v Kladně pak sebráno mezi školním žactvem 2 zl.
24 kr. k. č., učitel daroval „Přítele mládeže“ a j. knihy, a tak 6. ledna 1837 byla knihovna
251 svazků čítající odpoledne otevřena, a lidu i žactvu knihy půjčovány. V roce 1848. bylo
v knihovně 314 svazků. O dalších osudech knihovny této známo pouze tolik, že ještě
v r. 1894. půjčovány z ní na faře knihy dětem.
Světnice školy Kladenské prohlížel dne 28. července 1840 krajský fysikus, načež
podal krajskému úřadu následující zprávu o nich:
Jedna třída jest pro 163, druhá nejvýše pro 63 žáky, a tak při 314 žácích pro 145
není místa, an dle § 356. a 365. polit zříz. škol má míti učitel nejvíce 80–120 žáků. Jsou
tedy místnosti velmi malé a měla by býti zřízena třída třetí.
Druhá světnice školní, v r. 1822. ve faře zřízena, sousedí kuchyní farní a horko
proniká zdí; proto nařízeno, kamna od této zdi odstraniti.
Není zákonem dovoleno, by děti jedné třídy procházely třídou a teprve do své třídy
vešly, což zde se děje.“
Zda hleděno dle zprávy této zlu odpomoci, neznámo.
Počet žactva do této doby vzrostl na 319, a tak farář sám žádal 6. února 1841
vikariatní úřad o třetí třídu, a nastínil plán na rozšíření budovy školní.
V témž roce přestal učitel Brejšl vyučovati pro své stáří, a platil si pomocníka druhé
ho, na kterého žádné dotace nedostával.
Vikariátní úřad žádal rozšíření školy; krajský úřad 30. října 1845, kdy zapsáno bylo ve
školy 332 dětí, žádal vrchní úřad o přestavbu školy. Patronát žádal o odklad, an v r. 1842.
přestavoval kostel nákladem 4 tisíc zlatých k. č., v témž roce byla neúroda, a s volbou
nového opata spojeno bylo značné vydání tax volebních.
Stavba odložena, a škola zůstala na dále dvojtřídní. Zajímavým úkazem pro dobu
tehdejší jest zřízení mateřské školky

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 10
Kolektiv (1898): Dějiny školství okresu Kladenského

63

– 57 –
přičiněním tehdejšího faráře a vikáře Kašpara Ličky. Dne 14. dubna 1847 oznamoval týž
krajskému úřadu den a program otevření. Škola mateřská byla pak umístěna v jedné
světnici v domě stávajícím tam, kde nyní nová radnice se staví. Ošetřovatelkou ustanovena
byla stará žena. V bouřném roce 1848. školka tato zašla.
*
Rychlý vzrůst počtu žactva na Kladně souvisel s nalezením uhlí na stráních údolí
rapického koncem 18. století. Rapic tehdy ještě nebylo, a tak usazovali se horníci
v osadách okolních, zvláště v blízkém Kladně.
Vrchnost Kladenská a více než 30 osob a několik společností o závod hledali uhlí
v krajině okolo Kladna.
Sám farář Kašpar Valentin Weininger uchvácen touto horečkou hledal a nalezl první
v r. 1828. uhlí na půdě Kladenské. V r. 1842. počal vys. c. k. erár hledati uhlí; v témž roce
přibylo na Kladno z Příbrami 12 horníků, kteří na několika místech s různým výsledkem
pracovali.
Kromě těchto zasluhuje zmínky Jan Wania, který v roku 1846. pro Novotného a Vítka
kutati počal východně Kladna v blízkosti kutiště Jana Jirátka, zedníka z Buštěhradu.
Horníci c. k. eráru nalezli u Motyčína v hloubce 14 sáhů 5 stop dne 22. dubna 1846.
uhelnou sluj v síle 6 stop. Tím byly naděje ostatních posíleny, a konečně podařilo se
Waniovi v kutišti Jirátkově koncem listopadu tak dlouho hledané uhlí nalézti.
Nalezením těchto vrstev uhelných nabylo Kladnu pevného podkladu dalšího rychlého
rozvoje. „Se všech stran hrnuli se sem horníci a dělníci, domek za domkem se stavěl, ulice
za ulicí přibývala, a děti školní přeplňovaly dvě třídy tak, že naprosto nestačily počet ten
pojmouti; ale pomoci nebylo žádné, a všecko dopisováni nevedlo k ničemu. Sobotales arci
rostl spolu, ale k „dobrému p. učitele,“ praví zemřelý farář Mottl. A tak lopotili se dva
pomocnici; v prvé třídě se 200, v druhé se 113 dětmi, ač třída prvá byla jen 25 ½ stopy
dlouhá, 20 ½ stopy široká a 9 ¼ stopy vysoká, druhá pak pouze 21 stopu dlouhá, 16 stop
šir. a 9 ¼ stopy vys.
Veškera snaha farního úřadu zarážela se v jednání o dotaci pro druhého pomocníka
a o příspěvek na stavbu školy.
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Zatím však přišel rok 1848. a s ním i převraty ve správě. Slovo konstituce a svoboda
rozléhalo se po všech koutech vlasti, lid jásal nad zrušením roboty, obce staraly se o volby
zastupitelstva, vrchnostenské úřady, vidouce krátkou svoji činnost, nestaraly se více
o potřeby školy, úřady pak podkrajské měly v přechodní době plno práce se zařizováním
a vyřizováním nutných věcí běžných a tak škola zůstala na čas sirotkem.
Jest neuvěřitelno, a přece pravda, že v roce 1851. bylo v prvé třídě 319, v druhé pak
101 dítě. A byly by snad poměry tyto i dále trvaly, kdyby byl nezakročil sám kardinál
a arcibiskup Pražský.
Týž odbýval na Kladně dne 27. dubna 1852. generální visitaci a zkoušku školní. Sotva
přestoupil práh školní světnice, nemohl dále, bylať třída naplněna do posledního místa
žactvem a některými rodiči.
Hned obrátil se ku provázejícím jej hodnostářům a vyzýval je, by tomuto zlu odpo
mohli.
Trvalo to pak ještě děle jak 1 ½ roku, než sešla se komise, která jednati počala
o upravení školy a zřízení školního fondu, jakož i dotace pro druhého pomocníka.
V sezení dne 4. listopadu 1853. usneseno konečně:
1. Zříditi 5 tříd (bylo tehdy 562 dětí) a vystavěti šestitřídní budovu školní s byty pro
učitele i pomocníky, dále zříditi místní školní fond a dáti jej do správy městu a faráři. Do
fondu měl býti vzat předem sobotales, jenž 1028 zl. 31 kr. k. č. vynášel, pak vše, co dosud
k vydržování učitelstva se dávalo, neb budoucně ještě dá a vykáže.
Z fondu toho určeno vypláceti následující platy:
a) učiteli dle fasse co užíval s přilepšením, t. j. 108 zl. 57 ¾ kr. a 191 zl. 2 ½ kr.
k. č., celkem ročně 300 zl. stř.;
b) dvěma starším podučitelům po 150 zl. stř., dvěma mladším po 130 zl. stř., úhrnem
560 zl. stř.;
c) učiteli v uvážení jeho zásluh a stáří dán osobní podučitel s platem 130 zl. stř.
d) za čištění tříd učiteli 60 zl. stř.;
e) zbytek sobotalesu měl býti uložen a koncem roku státní účtárně řádný účet
celoroční předložen ku schválení.
Usnesení toto předložil c. k. podkrajský úřad Smíchovský dne 1. ledna 1854. vys.
c. k. místodržitelství, a toto dne 10.
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dubna 1855. vše schválilo a nové fasse pro učitele školy Kladenské vyhotoviti přikázalo.
Před tímto schválením počal dle vys. ministerského vynesení ze dne 8. dubna 1854.
a dle vys. místodržitelského nařízení ze dne 28. května 1854. obecní úřad Kladenský školní
plat vybírati a z něho pak učitelům plat vypláceti.
2. Při téže komisi jednáno dále o místnost, palivo a nářadí pro třetí třídu. Ujednáno
pak: najmouti taneční síň s pokojíkem v hostinci Jos. Procházky č. 54., nájem platiti bude
horní společnost Klein, Lána a Novotný; zároveň dá společnost potřebné uhlí a patron dříví
na vytápění.
Ředitel hor J. Wania, vždy obětavý podporovatel školy, dal udělati lavice, a tak dnem
9. února 1853. rozděleny dítky do tří tříd.
Jaká však to byla pomoc, když v každé třídě bylo ještě ku dvěma stům dětí?
3. Další jednání komise týkalo se stavby školní budovy. Jednání to protáhlo se až do
prosince 1853., kdy v sezení dne 12. prosince usneseno vystavěti na bývalém hřbitově
u kaple sv. Floriana šestitřídní budovu nákladem 11 394 zl. 42 ½ kr. stříbra.
Nastaly však neshody, any jednotlivé strany nemohly se o rozdělení nákladu
shodnouti. Zástupci horních společností navrhovali rozdělení dle výše daní, čímž by byl vys.
c. k. erár nepřispěl ničím, an ještě uhlí odkryté neměl; zástupci patronátu žádali, by školu
vystavěl ten, kdo je příčinou rozmnožení obyvatelstva a tím i počtu dítek, a to ovšem byly
horní společnosti. Konečně usnesla se komise rozvrhnouti náklad na základě ministerského
nařízení ze dne 22. května 1849. na všechny poplatníky s tou výminkou, že majitelé hor
a nově založených huti značnější částkou přispějí.
Zástupce vrchnosti vzdával se patronátu nové školy a za příspěvek na novou školu
žádal co náhradu starou budovu školní na rozšíření fary, a zároveň za ponechání místa
mezi školou a kaplí, by obě budovy dosti světla měly.
Farář i patron naléhali na bezodkladné početí stavby, by nemusil se platit drahý
nájem; tu však odklad způsoben tím, že zástupce vys. c. k. eráru musil si dříve vyžádati
schválení c. k. ministerstva ku placení příspěvku.
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Proti tomuto usnesení podal učitel Jos. Breišl dne 1. února r. 1854. ohražení, žádaje
ku škole zahrádku, o kterou při stavbě fary v roce 1804. přišel, pak dvorek s chlévem
a stodůlkou. K tomu připojil, aby se jemu, an vyvazením posnopného r. 1851* újmy utrpěl
a podučitelům, které za 120 zl. živiti nemůže, větší částka peněžitá ročně přidala.
Jednání o stavbu školy vleklo se dále a počet dítek rostl vůčihledě, any stavbou huti
v r. 1854. a rozvojem uhelen nové proudy lidu přicházely na Kladno a do přiškolených
osad hledat obživy; a tak učitelé s největší obtíží ve třech třídách 633 dítek směstnali.
––––––––––
*

Vyvazení naturálních dávek bylo následovně provedeno:
Kladno: č. d. 1. velkostatek:
a) 1 ½ vědra neb 60 měr piva (za dříve dávané pivo řídké);
b) pšenice 1 str., žita 3 str., ječmene 1 str., hrachu ½ str. v ustanovené stálé ceně 16 zl. stř.
Z 22 domů s poli: 3 mandele 11 snopů žita a týchž čísel 20 ¼ kr. (peníze tyto dávány jménem
dřívějšího „chleba“.)
Pod jménem zeleného čtvrtku dávali od starodávna gruntovníci každoročně několik vajec, což se
nyní špatně odvádí.
Též „nového roku“ po 3 kr. z každého čísla domu dle nejvyššího patentu místo bývalé koledy
odváděno po mnoho let u městského představenstva školnímu učiteli, což nyní dávati nechtějí.
Motyčín: z 12 gruntů 15 čtvrtec žita (z prvnějších dávek žita ve snopech a z těchže 40 ½ kr.
Zelený čtvrtek a nový rok viz výše Kladno.
Újezd: ze 2 gruntů 4 čtvrtcí žita a dle starého nadání též krčmy má se dávati 5 snopů žita, což se
neodvádí.
Kročehlavy: ze 7 gruntů 1 str. žita a 18 kr.
Celkem tedy 3 mand. 11 snopů žita, 1 str. 19 čtvrtec žita a 78 ¾ kr.
Na vydržování škol. pomocníka dle vys. gub. nařízení ze dne 12. března r. 1827 č. 9519. přispívaly
mimo vrchnost Kladenskou dle usedlostí jednoho každého z Motyčína 4 zl. 18 kr. stř., Újezda 2 zl.
43 kr., Kročehlav 3 zl 43 kr., Štěpánova 2 zl. 36 kr. a Rozdělova 2 zl. 40 kr. stř., což se nyní neděje.
Výkupné po srážce 1/3 na daně určeno:
Výkupný plat roční od r. 1852,
Výkupní jistina:
1. Kladno: velkostatek
16 zl.
9 kr. stř.
323 zl. stř.
obec
4
4 1/3
94
35 kr. stř
2. Újezd
–
39 1/3
13
10
3. Kročehlavy
2
14 ¼
14
45
4. Motyčín
2
18 ¾
46
15
Úhrnem
26 zl.
5 ¼ kr. stř.
621 zl. 15 kr. stř.
Výkupná jistina uložena pak byla v r. 1852. u patronátu.
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A přece hotovili učitelé o prázdninách r. 1854. první pomůcky učebné.
Když v únoru r. 1855. učitelé za první čtvrtletí dostávali služné ze školního fondu,
zdráhali se je přijati, neboť rozmnožením obyvatelstva a značným výdělkem tříd
pracujících zvýšila se i cena potravin tak, že učitel žádal na pomocnících za stravu ročně
130 zl. stř., t. j. celé služné, kdežto dříve měli stravu a prádlo a ještě ročně 30 zl. stř.
obdrželi.
Dalším důvodem byl značný přebytek školného, který již v prvém roce 400 zl. ob
nášel.
Poněvadž obec nechtě jim služné zvýšiti, podali dne 18. dubna r. 1855. prosbu k c. k.
okr. úřadu dovolávajíce se minist. nařízení ze dne 8. dubna r. 1854., dle něhož zvýšený
sobotales na všech školách k dobru učitelstva připadnouti má, na Kladně však z 1 020 zl.
stř. vyplaceno učitelům pouze 617 zl. a zbytek ponechán v pokladnici. I žádali tedy, by jim
v r. 1853. určené služné zvýšeno bylo, ani musí v I. tř. 316, ve II. 222 a ve III. 130 dítek
vyučovati.
C. k. okr. úřad nevyhověl prosbě této, za to však obec sama, když podučitelé mladší
chtěli raději odejíti jinam, než zde za 130 zl. sloužiti, byla přinucena všem podučitelům –
po 150 zl. stř. dáti, načež učitel poskytoval jim stravu za 100 zl. stříbra. V příštích letech
rozdělila pak obec vždy přebytek školného mezi učitelstvo, čímž finanční otázka byla
urovnána.
Počátkem školního roku 1855–6 zapsáno bylo 662 dítek, počet ten nikterak nebylo
možno ani směstnati v dosavadních třídách a proto ujednáno otevříti třídu IV.
Obec najala místnost v hostinci č. 4. u „Horlivých“, v I. poschodí ve dvoře, a když
nalezen konečně podučitel, o něž tehdy byla nouze, umístněna tu v prosinci druhá třída.
Přeplnění tříd nebylo tím odstraněno, ano jen v I. třídě ze 450 zbylo ještě 250 dětí,
Tu nedovedeme si dnes ani představiti, jaké to bylo vyučování.
Jednáním o stavbu nové budovy zapomínáno opravy budovy staré i na úpravu tříd,
kde nebylo ni židle ni stolku pro učitele.
Konečně pomohli si učitelé sami uspořádáním koncertní zábavy v zámku v listopadu
v r. 1855. Z čistého užitku koupeny 4 stolky, 4 židle a Fričovo velké museum pro školu.
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Ve školním roce 1856–57 vzrostl počet dětí na 766; obec najala opět taneční síň
s pokojíkem v domě čís. 4. a tam otevřena třída pátá.
Jednání o stavbu pokročilo již, neboť 18. září 1856 c. k. místodržitelství sdělilo
vikariátnímu úřadu, že projekt na sedmitřídní budovu s byty rozpočten jest na 21. 807 zl.
k. č.
Tu zase obce zalekly se tak značného nákladu a žádaly, by majitelé hor a hutí byli
přinuceni vystaviti budovu s malým příspěvkem obcí.
Jednání nevedlo k cíli, ani když rozkaz svůj c. k. místodržitelství dne 7. července 1857
opakovalo.
Poměry školní zhoršily se ještě více, když ve šk. r. 1857. až 1858. zapsáno bylo
850 dětí. Obec nemohla nikde místnost novou najmouti; čekala tedy, až na místě vyhořelé
stodoly proti kapli sv. Floriana vystaví měšťan Vogel dům. To když se stalo, otevřena
v I. poschodí v roce 1859–60 třída šestá; škola měla tehdy 971 dětí.
Za těchto poměrů dojednáno konečně stavěti školu novou a státní společnost, která
hory do své správy převzala, složila již v r. 1858. na ni připadající příspěvek v obnosu
1800 zl. stříbra.
Leč z neznámých důvodů stavba opět odložena; obnos 4800 zl. uložil tehdejší c. k.
okres. hejtman Smíchovský baron Malovec a když peníze na stavbu vydány v roce 1863.
založil z úroků těch nadaci „Malovcovskou“, z níž úroky měl dostati každoročně ten učitel
školy Kladenské, který na škole opakovací nejlepších výsledků dosáhl. Udělování přirčeno
místnímu faráři.
Odkladem stavby trpělo učitelstvo i žactvo; zvláště tomuto hrozila morální zkáza
dalším pobytem ve třídách v hostincích najatých. Konečně docílilo učitelstvo toho, že dána
byla tu výpověď a najmuty místnosti pro tři třídy a byty v domě Jana Meisnera proti kapli
sv. Floriana v r. 1860. a zároveň zřízena sedmá třída při 1 107 žácích v domě Voglově.
V témž roce rozděleno dle přání učitelstva žactvo dle pohlaví, takže pouze první třída
zůstala smíšenou.
Rozmnožením tříd nastala nová svízel; přibyloť hodin náboženských. Farář s kapla
nem nemohli při značné práci úřední veškeré hodiny vyučovati, dovolávání se druhého
kaplana bylo marné, a tak muselo často vypomáhati učitelstvo.
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K důraznému rozkazu úřednímu rozhodnuto konečně r. 1861. stavěti budovu deseti
třídní s byty pro učitele i podučitele.
Dle plánů c. k. zem. inženýra určen rozpočet a stavba ve veřejné dražbě zadána Jos.
Langrovi, staviteli z Unhoště, za 34 tisíc.
Na jaře r. 1862. položeny základy; stavba v příštím roce dokončena a dne 12. října
slavnostně vysvěcena. Jest to nynější tak zvaná stará škola. Rozpočet značně se zvýšil,
neboť musila obec zaplatiti 56 tisíc.
V r. 1863. počal tehdejší farář, nynější kanovník p. Jan Bernard, vyjednávati o oddě
lení tříd dívčích, a zároveň navrhoval, by škola dívčí odevzdána byla jeptiškám z řádu
„Kongregace chudých školských sester de Notre Dame“ z mateřince Horažďovického.
Učitel p. Josef Breišl vzdal se protokolárně dívčích tříd, načež podána žádost k c. k.
místodržitelství, které vys. vynesením ze dne 18. srpna 1864. č. 48 012. ku rozdělení školy
svolilo.
Správa dívčí školy odevzdána dne 11. října 1863. ctihodné sestře M. Karlíkové co
vrchní učitelce, a též v ostatních třídách počaly vyučovati školské sestry. Služné určeno jim
takové, jako silám mužským, t. j. vrchní učitelce 300 zl., ostatním po 200 zl. stř.
Škole dívčí dána v přízemí nové budovy jedna učebna pro nejmenší dítky,
a 4 místnosti ve II. poschodí.
Poněvadž všecky třídy byly přeplněny, otevřena při obou školách poboční třída, zvaná
„půl první“, do které dány dítky, jež teprve do školy počaly chodit, a v níž zůstaly tak
dlouho, až se hláskovati naučily, načež postoupily do třídy první.
Zřízení toto se neosvědčilo, a proto v příštím roce školním zrušena „půl první“
a zřízena postupná pátá třída; veškeré třídy, ač 200 žáků pojmouti mohly, byly přeplněny.
V r. 1866. za příčinou války prusko rakouské skončen školní rok dnem 30. června.
V těchto poměrech při stálém stoupání počtu žactva setrvaly školy Kladenské až do
vydání základních zákonů školních dne 25. května 1868. a 14. května 1869., dle něhož
zemský zákon ze dne 19. února r. 1870. dnem 1. září r. 1870. vešel v platnost.
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Učitelstvo s radostí uvítalo nový zákon, ano tím vymaněno z rukou obecních školních
výborů, kterým tak zv. konkurenčním zákonem zemským příslušelo starati se o potřeby
školy a dosazovati učitele. Však odporem občanstva přinuceno učitelstvo klásti odpor,
který zřejmým byl při volbách znalců školství do c. k. okresních školních rad.
Odpor občanstva Kladenského ukončen byl již v r. 1870., když dne 8. března vložena
vojenská exekuce do města; školní výbor však soupis žactva neprovedl, školní plat odepsal
pak jen těm, kteří se o to přihlásili; tím vzrostl dluh, který později obec přece zaplatiti
musila.
Poslední služné od obcí dostali učitelé za měsíc říjen r. 1870., načež po dlouhou dobu
nedostávali ničeho, ana pokladna c. k. okr. šk. rady byla prázdna.
Poslední rozpočet obecního školního výboru na r. 1871. měl býti projednán v sezení
obecního zastupitelstva dne 16. března r. 1871. Ku projednání však nedošlo; předseda
krátce pravil, že „odpadne, když slavná vláda řízení školy převzala.“
*
Jakmile nové zákony vešly v platnost, dotazovala se c. k. okr. šk. rada Smíchovská
přípisem ze dne 16. ledna r. 1871 č. 424. městské rady Kladenské, přeje li si měšťanské
školy.
Kladno mělo tehdy již přes deset tisíc obyvatelů, a bylo po Smíchově největším
v okresu; kromě toho bylo již školních dětí 2 339, tak že zřízení měšťanské školy jevilo se
nejvýš nutné. Obci pak naskytovala se tu výhoda, že s budovou nebude míti žádného
vydání, any dle tehdejšího zákona veškeré budovy školní stavěl okres školní.
Městská rada Kladenská odložila však přípis, nedavši žádné odpovědi.
Tak zůstalo po 1 ½ roku, až c. k. okr. šk. inspektor prof. Jos. Baudyš navštívil školy
Kladenské; setkav se s farářem P. Josefem Mottlem, který vždy rozvoj školství vřele
podporoval, stěžoval si na jednání městské rady. Hned spěchal farář na radnici, vyhledal
přípis, vysvětlil důležitost školy měšťanské a žádal brzké svolání městské rady. Táž sešla
se dne 19. června r. 1872. a usnesla se předložiti jej obecnímu zastupitelstvu, které pak
v sezení dne 21. června t. r. se zřízením školy měšťanské souhlasilo.
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K žádosti obecního zastupitelstva ze dne 31. července 1872 odpověděla c. k. okr. šk.
rada přípisem ze dne 24. září 1872 č. 1 541, v němž pravila, že nelze přání onomu více
vyhověti, an měšťanská škola chlapecká dána byla do Unhoště, že však v sezení dne
13. září t. r. uznala za dobré, zřídit na Kladně měšťanskou školu dívčí, poněvadž tam
mnoho zámožných a vznešených rodin přebývá.
Tak neopatrným jednáním uklouzlo Kladnu to, čeho později s velikým úsilím se
domáhalo, a konečně se značným nákladem zřídilo.
Obecní zastupitelstvo usneslo se pak v sezení dne 18. listopadu 1872 ucházeti se
o zřízení průmyslové školy chlapecké a návrh na zřízení měšťanské školy dívčí nezamítati,
příspěvek na její zřízení poskytnouti, leč na výši obnosu se nevázati.
Na radu páně farářovu usnesla se pak městská rada dne 22. listopadu t. r. navrhnou
ti obecnímu zastupitelstvu zřízení městského okresu školního s tím doložením, že město si
potom zřídí nižší reálku a vyšší dívčí školu samo. Obecní zastupitelstvo dva dny později
návrh přijalo a hned zaslána žádost k c. k. zemské šk. radě.
Dne 15. prosince t. r. vyzvána obec podati výkaz jmění, a zároveň mělo býti připo
jeno vyjádření, zda sama měšťanskou školu zříditi chce, an dle zákona škola taková
v městském okrese školním býti musí.
Obecní zastupitelstvo se souhlasem obcí přiškolených usneslo se dne 8. ledna 1873
vyhověti všemu s tou podmínkou, že v přiškolených obcích žádné školy stavěti nebude,
a realku neb měšťanskou školu časem zřídí.
Výkaz jmění podaný vykazoval hlavně příjem ze školného a tak c. k. zemská šk. rada
dne 9. prosince r. 1874. nesvolila k zřízení městského okresu školního, poněvadž výkaz
jmění není jasný, a zároveň upozornila místní šk. radu, že mnohé obce práva toho již se
vzdaly pro značný náklad.
Jednáním tímto přišlo pak Kladno opět o zřízení měšťanské školy dívčí a obec dále
o zřízení městského okresu školního se neucházela.
Dne 26. ledna 1873 vyzvána obecní zastupitelstva voliti 7 členů místní šk. rady.
Tehdy byl v platnosti zákon ze dne 8. února 1869, dle
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něhož členové místní šk. rady volili ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Volba vykonána dne 7. března t. r. a výsledek oznámen c. k. okr. šk. radě, načež tato
dne 14. února t. r. vybídla členy ku volbě funkcionářů.
Místní šk. rada učinila tak dne 3. května 1873; ale tu byl již v platnosti zákon ze dne
24. února 1873, který stanovil starostu obce předsedou, a náměstka jeho místopředsedou
místní šk. rady.
Výsledek volby oznámen 8. května t. r., načež již 13. května zrušilo c. k. okr. hejt
manství volbu onu, aniž by určilo, kterak dále jednati se má.
Tím povstal zmatek, jenž teprve po roce byl upraven, a tak 7. června 1874 počala
místní šk. rada úřadovati.
Táž dne 17. června t r. žádala o zřízení osmitřídních škol, načež dne 2. července t. r.
nařídila c. k. okr. šk. rada stavbu dvou osmitřídních budov.
Místní šk. rada usnesla se zříditi 6 nových tříd přístavbou, a hned počala stavba,
která dne 4. října t. r. byla posvěcena. Náklad obnášel zl. 11 471,83.
Dle vynesení c. k zemské šk. rady ze dne 7. října t. r. měly býti počátkem šk. roku
otevřeny pobočky při prvních a druhých třídách obou škol.
V té době byla o síly učitelské nouze, a tak teprve 1. ledna 1875 byly otevřeny obě
pobočky dívčí a jedna chlapecká; druhá chlapecká až 1. dubna t. r.
Dne 3. listopadu 1874 zjištěna byla na Kladně židovsko německá škola pokoutní se
dvěma učiteli; vynesením c. k. zemské šk. rady ze dna 29. prosince t. r. č. 27 303 dovole
na byla tato soukromá škola israelská s vyučovacím jazykem německým.
K vyzvání c. k. zemské šk. rady ze dne 7. října 1874 žádala místní šk. rada v sezení
dne 31. ledna 1875 o zřízení dvou osmitřídních škol měšťanských se dvěma katechety,
načež c. k. okr. šk. rada v sezení dne 31. května 1875 navrhla zřízení dvou osmitřídních
škol měšťanských se dvěma katechety a dvou obecných škol pětitřídních. Hned pak
vyzvána obec, by vystavěla potřebné budovy; ve vyzvání onom zároveň žádáno, by
budovy školní se nehromadily, nýbrž na vhodném místě obvodu obce umístily.
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Poněvadž od r. 1872 užitek nadace Malovcovské nikomu nemohl být udělen, vyzvala
c. k. okr. šk. rada dne 16. srpna 1875 místní šk. radu, by vzala v úvahu zřízení večerní
pokračovací školy průmyslové. K tomu odpověděla místní šk. rada dne 10. prosince t. r.,
by se zřízení školy té odložilo dle přání učitelstva, které prací v přeplněných třídách je
přetíženo, a za večerní vyučování pouze skromné odměny by dostávalo; zároveň
navrhovala z nadání toho plynoucí užitky dáti na plat dvou katechetů.
Počátkem šk. roku 1875/6. povoleno otevření jedné pobočky chlapecké a jedné dívčí.
Za tím účelem o prázdninách vystavěna jedna třída ve dvoře školy a předěláním příček
získána další místnost, a tak 1. ledna 1876 otevřeny pobočky při třetích třídách.
Jaké poměry ještě tehdy na Kladně byly, svědčí nejlépe počet žactva; byloť v osmi
třídách 1 225 chlapců a v osmi třídách 1 135 děvčat. Dle toho připadalo na jednu třídu
chlapčí 153, na jednu třídu dívčí 142 děti, ač zákon nejvýše 80 dětí dovoloval.
V následující době zdrženo upravení školství Kladenského žádostí obce Motyčínské
a Kročehlavské o umístění jedné pobočky v každé obci.
Okresní šk. rada 26. ledna 1876 k žádosti výše jmenovaných obcí svolila, a navrhla
místní šk. radě zřízení po jedné pobočce v každé výše jmenované obcí. Zároveň vyslovila
souhlas, by 4 třídy příští měšťanské školy umístěny byly dle návrhu místní šk. rady
v panském ovčínu č. 722 ve sv. Janské ulici.
Místní šk. rada dne 20. února t. r. odepřela zřízení poboček v Motyčíně a Kroče
hlavech z důvodů finančních, načež podalo obecní zastupitelstvo Motyčínské žádost, by
jednalo se o spojení Motyčína, Vinařic a Hnidous v jednu obec, a Kladno aby tam postavilo
školu filiální.
Zřízení dvou měšťanských škol v Kladně bylo opět c. k. zemskou šk. radou dne
31. března 1876 zamítnuto, a pouze povoleno otevření dvou poboček dnem 1. ledna 1877.
Rovněž žádost obce Motyčínské zamítnuta.
Jak již dříve připomenuto, nemohlo místní duchovenstvo vyučovati náboženství ve
všech třídách. Již r. 1860. žádáno
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o ustanovení katechety, dále 13. srpna a v listopadu t. r., ale neustaven žádný. Teprvé
k žádosti místní šk. rady, která nabídla plat katechetům, povoleno ustanovení dvou kate
chetů s roční remunerací3 500 zl. za 16 hodin týdenního vyučováni, načež 1. ledna 1877
nastoupili.
Místní šk. rada v sezení dne 13. května 1876 trpce naříkala na rozhodnutí c. k.
zemské šk. rady ze dne 31. března t. r. v příčině odkladu zřízení měšťanských škol a do
volávala se jich znovu následujícími slovy: „Místní šk. rada nechce poukazovat k jiným
menším obcím v Čechách, jež se měšťanských škol domohly bez obětí, věru však neví,
proč by Kladno toho nebylo hodno, ježto v celé zemi dle počtu obyvatelstva sedmé až
osmé místo zaujímá,* na vys. sněmu za důležité uznáno jest, že mu i zvláštní poslanec
navržen, nyní okresní soud z nejvyšších míst se mu uděluje; a jen ve školství pozadu má
zůstati. Místní šk. rada jest ochotna a projevila již svou ochotu, všemožné jednání, šetření
a vysvětlení podstoupiti, ano žádá výslovně, by se i velesl. c. k. zemská šk. rada osobami
ze svého středu o celém stavu školství přesvědčila, a zvláště v zimních měsících do našich
škol vstoupila, by na své oči shledala, co se již tolikrát a tak zevrubně písemně podalo,
a má za to, že by to v celých Čechách neshledala, co tu shledá!“ Hned pak podána nová
žádost o zřízení škol měšťanských.
Pro nové pobočky přichystány přestavbou místnosti, a v nich dnem 1. ledna 1877
otevřeny: druhá pobočka při třídě prvé a pobočka při třídě čtvrté, čímž měla každá škola
10 tříd.
Když zamítnuta byla žádost o zřízení filiální školy pro Motyčín, Vinařice a Hnidousy,
podána 27. ledna 1877 nová žádost o zřízení filiální školy pro Motyčín, Hnidousy a kolonii
důlu Kübeck; tato v sezení místní šk. rady dne 16. února t. r., v sezení okresní šk. rady
8. března t. r. rovněž zamítnuta.
An počet žactva rostl vůčihledně a zřízení měšťanských škol bylo v brzku k očekávání,
počalo počátkem r. 1877. jednání o novou budovu školní. Obec a společnosti podaly proti
stavbě protest, o němž 12. února 1877 jednáno v místní šk. radě.
Tehdejší farář P. J. Mottl, který veškeré jednání o měšťanské školy s velkou horlivostí
podporoval, obhajoval jednání
––––––––––
*

Kladno mělo tehdy přes 15 tisíc obyvatel.

3

Správně renumerací
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místní šk. rady a končil svou řeč: „Na vás jest nyní, byste napravili, co bylo r. 1871.
podáváno, ale odmítnuto, na vás jest, byste potomkům ukázali, že jste se o jich lepší
vzdělání měšťanskými školami postarali. Volte tedy co chcete. Místní šk. rada nebude míti
z toho odpovídání ani před Bohem, ani před lidmi, ona bude ospravedlněna.“
Po jednání tomto usnesla se místní šk. rada o stavbě nové školy za kaplí sv. Floriana.
Rozpočet činil 66 776 zl. 95 kr. a škola zadána za 58 257 zl. 71 kr. Za pozemek dáno
2 311 zl. 21 kr.
Dne 9. června položen základní kámen, do něhož vloženy stručné dějiny školství
a budovy, seznam dítek školních s udáním jména a bydliště a podpisem třídních učitelů.
O tři dny později navštívil školy Kladenské c. k. zemský šk. inspektor p. J. Gall,
a osobně o stavu školství se přesvědčil.
16. července dostavil se na Kladno c. k. okr, hejtman s c. k. okr. šk. inspektorem
a příští den shromáždění zástupci obcí a místní šk. rady usnesli se jednohlasně dosíci
v brzku zřízení měšťanských škol.
Naléhavé žádosti této vyhověla c. k. zemská šk. rada vynesením ze dne 3. října 1877
č. 14 775 a školství Kladenské následovně upravila:
1. dnem 1. ledna 1878 otevře se měšťanská chlapecká a dívčí škola a to třídy šesté
s připojenými obecnými pěti třídami s pobočkou při třídě prvé;
2. zároveň zřídí se pětitřídní škola obecná chlapecká a pětitřídní obecná škola dívčí
s pobočkami při třídě druhé;
3. ustanoveni budou dva katecheti na školách měšťanských;
4. Kdyby se měšťanské školy týmž dnem otevříti nemohly, otevrou se pobočky I.c
a II.c ob. škol.
Tak školství Kladenskému položen základ k dalšímu rozvoji, a obec po několikaletém
obtížném jednání docílila toho, čeho r. 1871. v krátké době bez veškerých oběti – an okres
stavěl tehdy budovy školní svým nákladem – mohla dosáhnouti.
Radostně uvítala dne 20. října t. r. zprávu tuto místní šk. rada, občanstvo i učitelstvo,
a s toužebností hleděno vstříc ukončení stavby nové budovy.
Poněvadž žactva značně přibylo a třídy byly přeplněny,
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otevřeny: 3. března 1878 I.c chlap. a 1. dubna II.c chlap., I.c a II.c dívčí.
Dne 2. května 1877 otevřeny šesté třídy škol měšťanských a dne 5. května vysvěce
na dohotovená budova školní, t. nynější dívčí škola.
Žactvo rozděleno bylo učitelstvem do jednotlivých tříd a dne 6. května přesídlily dívky
do nové budovy, chlapci pak zůstali ve staré škole.
Obecná dívčí oddělena ihned od měšťanské, chlapecká obecná zůstala až do 1. ledna
1879 s měšťanskou spojena.
Každá měšťanská měla třídy: 1ab, 2, 3, 4, 5, VI.,* obecná; 1, 2ab, 3, 4, 5.
Jednotlivci i korporace všemožně podporovaly značnými dary rozmnožení pomůcek
učebných i knihoven.
Neustále rostoucím počtem žactva rozmnožován i počet tříd, tak že neminulo po celé
desítiletí jediného roku, by nepřibylo poboček.
Již dne 1. září 1878 otevřena 3b obec. chlap. a 1. pros. t. r. 3b obec. dívčí dle
vynesení c. k. zemské šk. rady ze dne 29. dubna 1878 č. 2 318.
Dne 1. září 1879 ustanoven správce obec. šk. chlapecké, a tak oddělena od měšťan
ské chlapecké.
Vynesením c. k zemské šk. rady ze dne 30. října 1879 č. 24 755 povoleno otevření
šesti poboček; však dle návrhu místní šk. rady ze dne 17. listopadu otevřeny 1. prosince
t. r. pouze 1b měšť. chlap., 1b měšť. dívčí, a 1. ledna 1880 4b měšť. chlap. a 1c obec.
dívčí, ačkoli ve dvou třídách chlapeckých a ve třech třídách dívčích bylo po 110 dětech.
Dne 1. září 1880 dle vynesení c. k. zemské šk. rady ze dne 3. července 1880 č. 9 681
otevřeny 1c a 2c obec. chlap., v nichž však pro přestavbu tříd až do 1. října vyučováno
polodenně, 5b měšť. chlap., 2b a 4b měšť. dívčí.
Tímto počtem tříd, t. 36, naplněny dosavadní dvě budovy školní tak, že místní šk.
rada nucena byla jednati o stavbu nové budovy školní. Koupen tedy bývalý panský ovčín
v ulici Svatojanské a zde dle plánu p. Josefa Hraběte, stavitele z Kladna, projektována
nová budova.
––––––––––
*

Římskými číslicemi označeny třídy škol měšťanských.
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Stavba rozpočtena na 82 862 zl. a zadána dne 15. června 1881 p. Jos. Bossnerovi,
staviteli z Vamberka.
V době tohoto jednání podalo obecní zastupitelství Kročehlavské žádost, by vzhledem
ku značnému počtu dítek tamních zřízeny byly v obci té pobočky škol Kladenských pro
mládež 6–8letou.
C. k. okresní šk. rada přípisem ze dne 20. května 1881 č. 3 937 oznámila místní šk.
radě žádost tuto a zároveň sdělila, že by této výhody přála i obcím Motyčínu a Rozdělovu.
Dále poukázala na výhody zdravotní žactva a zlepšení návštěvy školní v čase zimním,
a žádala vyjádření místní šk. rady a soupis dítek 6–8letých z oněch obcí.
Místní šk. rada žádost tuto zamítla jednak z poměrů školních, jednak pro nepatrný
počet žactva.
K docílení zákonitého počtu žactva ve třídách svolila c. k. zemská šk. rada vynesením
ze dne 27. června 1881 č. 14 203 k otevření 11 poboček. A tak dne 1. září t. r. otevřeny:
1c, 2b, 3b měšť. chlap., 4b, 3c obec. chlap., 3b, 5b měšť. dívčí, 2c, 3c, 4b obec. dívčí,
1. října Vl. b měšť. chlap.
Měšťanská šk. chlap. měla 15, dívčí 13, obecná chlapecká 12, dívčí 12 úhrnem tříd.
Stavba nové budovy školní koncem srpna skončena a dne 17. října posvěcena, načež
umístěna tu měšt. chlap. a některé třídy obec. chlap.
Rozpočet na stavbu překročen značně, neboť veškerý náklad obnášel 120 078 zl.
79 kr.
Vzhledem ku značnému počtu tříd škol obecných – 20 tříd se 26 pobočkami – a ku
stále vzrůstajícímu počtu žactva vyzvala c. k. okr. šk. rada přípisem ze dne 11. ledna
r. 1882. č. 8640. ai 1881. místní šk. radu, aby sdělila, bude li v brzku postaráno o veškeré
potřeby nových dvou samostatných škol pětitřídních obecných, jichž zřízení nutně třeba;
zároveň táže se, nebylo li by lépe zříditi ihned čtyři nové samostatné pětitřídní školy
obecné.
Jednání toto ukončeno vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 22. září 1882.
č. 23 280., jimž svoleno, by z některých dosavadních poboček všech škol Kladenských
zřízeny byly dvě nové samostatné pětitřídní školy obecné, t. j. jedna chlapecká a jedna
dívčí.
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Počátkem školního roku 1883–84 otevřeny následující pobočky: 2c, 3c měšť. chlap.,
4c, 5b obec, chlap., 1c, Vl. b měšť. dívčí, čímž bylo úhrnem 31 tříd chlap. a 27 dívčích.
Obětavost místní šk. rady uznala c. k. šk. rada a vyslovila jí dne 25. října 1883
pochvalné uznání „za hojně osvědčenou upřímnou snahu o zvelebení školství vůbec
a zejména za kromobyčejné oběti vystavěním řádných budov školních.“
Rostoucím stále počtem obyvatelstva v místě i v okolních obcích zdražovány jak
potraviny, tak i byty. Žádalo tudíž učitelstvo místní šk. radu o drahotní přídavek. Táž
uznávajíc namáhavou práci učitelstva za neustálého přeplnění tříd, jakož i poměry drahotní
poskytla dne 8. listopadu 1883 a poskytuje i na dále každoročně učitelům a světským
učitelkám přídavku drahotního.
Na základě zákona ze dne 2. května 1883 nařídila c. k okr. šk. rada dne 21. prosince
t. r., by odděleny byly obecné školy od měšťanských; pokud však zůstanou přiděleny
správou řiditelům škol měšťanských, mají míti název „obecná i měšťanská.“
Dne 1. ledna 1884 nastala změna v úpravě škol Kladenských vynesením c. k. okresní
šk. rady ze dne 29. pros. 1883 č. 6 544. Bylyť týmž dnem zřízeny II. obec. chlap.
a II. obecná škola dívčí.
Dosavadní školy koncem prosince r. 1883. měly následující třídy:
Chlapecké:
Měšťanská i obecná: 1abc, 2abc, 3abc, 4ab, 5ab, I.ab, II., III.
Obecná: 1abc, 2abc, 3abc, 4abc, 5. a 6.
Dívčí:
Měšťanská i obecná: 1abc, 2ab, 3ab, 4ab, 5ab, I.ab, II., III.
Obecná: 1abc, 2abc, 3. abc, 4ab, 5.
Školy obecné měly: chlapecké 10 tříd s 17 pobočkami, dívčí 10 tříd se 13 pobočkami,
– zajisté byla to zvláštnost v celých Čechách.
II. obec. chlap. postoupeny od měšť. i obec. 1c, 2a, 4ab, 5b, od I. obec. chlap.: 1c,
2c, 3ab, 4c, celkem 9 tříd.
Měšť. obec, vyměnila s I. obec. chlap. 3c za 4a.
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II. obec. dívčí od měšť. i obec. 1c, 2b, 3b, 4b, 5b, od I. obec, dívčí 1c, 2c, 3c, celkem
8 tříd.
Dle tohoto byl stav škol následující:
Chlapecké:
Měšť. i obec.: 1ab, 2ab, 3ab, 4, 5, l. ab, ll., III. = 12 tříd
I. obecná: 1ab, 2ab, 3ab, 4ab, 5ab

= 10 tříd

II. obecná; 1ab, 2ab, 3ab, 4ab, 5

= 9 tříd

Dívčí:
Měšť. i obec.: 1ab, 2, 3, 4, 5, I.ab, II., III.

= 10 tříd.

I. obecná: 1ab, 2ab, 3ab, 4ab, 5

= 9 tříd

II. obecná: 1ab, 2ab, 3ab, 4, 5

= 8 tříd

V úpravě této setrvalo školství Kladenské až do r. 1897.
V srpnu 1884 podalo obecní zastupitelstvo Kročehlavské žádost o zřízení expositury
3. tříd v obci Kročehlavské pro žáky mladší, což však místní šk. radou zamítnuto.
Dne 1. září 1884 svoleno vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 29. června 1884
č. 15 787 k otevření poboček:
I.c měšť. chlap., 5b II. obec. chlap., 2b obec. i měšť. chlap., 4b II. obec. dívčí,
a vynesením ze dne 28. června 1885 č. 19 766 otevřeny dne 1. září 1885 ll. b měšť. chlap.
a dívčí, a dne 1. ledna 1886 4b obec. i měšt‘. chlap., 3b obec. i měšť. dívčí.
V měsíci říjnu 1885 odstěhovaly se školní sestry do své budovy klášterní z dívčí školy,
načež místní šk. rada zřídila z bytu onoho 5 učeben a 2 kabinety.
V témž roce podala obec Dubí, přiškolená do Rapic, žádost o zřízení samostatné
školy, k níž měla být připojena i ku Kladnu přiškolená obec Újezd pod Kladnem. Místní šk.
rada proti odškolení obce této ničeho nenamítala. Když však obec Dubí shodla se s obcí
Rapickou o vystavění nové budovy, zůstal Újezd nadále ku Kladnu přiškolen.
Dne 1. září 1886 otevřena pobočka I.c měšť. dívčí dle vynesení c. k. zemské šk. rady
ze dne 28. června 1885 č. 19 766.
Ač měšťanská škola dívčí již před 8 lety byla otevřena a na obecných školách dívčích
ručním pracím se vyučovalo, zůstávaly žákyně měšťanské školy bez tohoto vyučování.
Teprve dne 1. ledna 1887 dle vynesení c. k. zemské šk. rady ze dne 24. června 1886
č. 11 506 počalo se na měšť. dívčí vyučovati ženským ručním pracím.
V dalších dvou létech t. j. 1887–1889 zůstal počet tříd
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nezměněn, an nepatrný přírůstek v počtu žactva nalezl místa v dosavadních třídách.
Přípisem c. k. okresní šk. rady ze dne 16. srpna 1888 č. 2 091. vyzvána místní šk.
rada, by pojednala o oddělení obecné školy chlap. od měšťanské, ana již 9 tříd čítá.
Odloučení toto doporučovala z důvodu, že při měšť. škole vzhledem ku značnému počtu
mládeže by bylo třeba zříditi další místa učitelská, čehož však dle rozhodnutí c. k. zemské
školní rady ze dne 4. května 1888 č. 12 796 dotud docíliti nelze, dokud školy tyto sloučeny
jsou.
Trvalo to však skoro 9 let, než oddělení školy obecné bylo uskutečněno.
Mnoho žáků měšť. školy zdejší odcházelo do škol středních, při čemž nemalé obtíže
činila jim frančina; proto žádala místní šk. rada, by dáno bylo svolení k vyučování tomuto
jazyku. Žádosti bylo vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 13. října 1888 č. 35 287
vyhověno, a tak dnem 1. ledna 1897 počalo vyučování frančině na měšť. chlapecké ve
dvou odděleních po 3 hodinách týdně.
Tím zvýšena cena školy té a již v nejbližším šk. roce vzrostl počet žactva tak, že dne
1. prosince 1889 dle vynesení c. k. okresní šk. rady ze dne 28. listopadu 1889 otevřeny
pobočky I. d a II.c.
V následujících létech přibývalo zvláště žáků z okolí, takže nutno bylo zříditi další
pobočky. To stalo se dle vynesení c. k. zemské šk. rady ze dne 13. října 1891 č. 24 876,
jímž povoleno otevření pobočky I. e a III.b od 1. listopadu téhož roku.
O prázdninách r. 1891. podala místní šk. rada žádost o zřízení šesté třídy – tedy
proměnění pětitřídní školy v šestitřídní – při II. obec. škole dívčí s tím odůvodněním, aby
žákyně starší 12 let mohly dostati úlevu v docházce školní, any na měšť. škole úlevy
nedostávají.
Vynesením zemské šk. rady ze dne 26. října 1891 č. 23 498 povoleno zřízení
šestitřídní obecně školy dívčí. Třída šestá pak dne 1. listopadu byla otevřena.
Zřízením této školy ubylo žákyň škole měšťanské, při které dne 1. září 1892 otevřena
II.c dle vynesení c. k. zemské rady ze dne 14. listopadu 1891 č. 27 778, čímž škola tato
má 7 tříd i s pobočkami.
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Tímto rokem naplněny veškeré místnosti budov školních a vzhledem k počtu žactva,
jehož každoročně skoro 200 přibývalo, stávalo se vystavění nové budovy školní nezbyt
ností.
Tu však podalo obecní zastupitelství Kročehlavské r. 1895. žádost o zřízení samostat
ných škol, čímž vystavění nové budovy a otevření nových poboček odročeno až do vyřízení
této žádosti (viz Kročehlavy).
V roce 1896 ukončeno jednání o oddělení obecné školy chlap. od měšťanské
vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 4. března 1896 č. 41 142 ai 1895, jímž škola tato
oddělena co III. obecná chlapecká dnem 1. září téhož roku.
Vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 21. srpna 1897 povoleno za souhlasu
zemského výboru odškolení celé politické obce Kročehlavské a zřízení samostatných obec
ných škol chlapeckých i dívčích.
Na školách Kladenských v témž roce přeplněno bylo 7 tříd chlapeckých a 11 dívčích;
poměry tyto zhoršily se ještě více v posledním školním roce, jak přehledná tabulka
ukazuje.
Přehled škol a žactva v školním roce 1897–98.
Školy chlapecké.
Škola
měšťanská

sil

Ia

Ib

Ic

Id

Ie

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIb

Úhrn
žáků

14

73

73

74

72

77

86

87

85

92

63

752

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

I. obecná

11

87

89

76

75

76

74

70

69

69

63

748

II. obecná

11

86

87

78

75

72

77

63

66

74

70

749

III. obecná

11

86

85

77

77

74

72

66

74

77

–

688

Školy dívčí.
Škola
měšťanská

sil

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

III

Úhrn
žáků

14

72

73

71

68

67

67

61

479

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

obecná
s měšť.
spojená

9

84

82

85

84

86

88

90

–

83

–

682

I. obecná

12

84

84

70

78

84

84

89

92

79

83

827

II. obecná

13

83

83

80

77

84

79

87

87

84

82

912
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Péče o chudou mládež
Ku konci budiž mi dovoleno zmíniti se krátce o těch, kteří snažili se zmírněním
chudoby dítek povznésti návštěvu školy a tím i vzdělání žactva.
Jak v předu uvedeno, již r. 1675. dávala obec Kladenská z obecních příjmů ročně
10 zl. učiteli za vyučování oněch dítek, jichž rodiče sobotales zaplatiti nemohli.
Od r. 1819. snahou tehdejšího faráře a příznivce mládeže Kašpara Valentina
Weiningera konány sbírky peněžité v kostele i mezi občany k podpoře chudých žáků.
Sbírky tyto trvaly i za jeho nástupce až do r. 1852. V době následující i jednotlivé
společnosti podělovaly chudé dítky, jakž děje se dodnes.
V roce 1881. založen „Krejcarový spolek ku podpoře chudé mládeže škol českých“
(člen přispívá ročně 52 kr.), který oblekem a obuví chudou mládež všech škol až do
r. 1889. poděloval. Od roku tohoto žactvo škol měšťanských nedostává více šatstva, nýbrž
škole dáván jest značný příspěvek peněžitý na zakupování potřeb pro chudé žactvo.
Od počátku až do r. 1895. vydal spolek 15 741 zl. 58 kr.
Byli však i jednotlivci, kteří ve svých odkazech pamatovali školní mládeže.
Prvním a zajisté v tu dobu vzácným úzkazem jest nadání školní zřízené poslední vůli
ze dne 12. prosince 1819 tehdejším správcem panství Josefem Matějkou v obnosu 100 zl.
víd. měny, by z úroků této jistiny potřebné knihy a papíry pro chudé děti Kladenské
triviální školy zaopatřovány byly.
O nadaci bar. Malovce již zpředu jest vyloženo; zbývá pouze dodati, že konečně –
ano opakovací vyučování novými zákony přestalo – určena ku podpoře chudé mládeže.
Základní jistina s připočtením úroků od r. 1871. obnáší 3 152 zl. 51 kr.
V roce 1884. zemřelý farář Josef Mottl pamatoval ve své závěti následujícími dvěma
odkazy chudé mládeže škol Kladenských:
„1. Školám Kladenským jak dívčím, tak i chlapeckým odkazuji 350 zl., a to tak, aby se
z úroků toho kapitálu každého roku potřebné školní knihy, zvláště katechismy koupily
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a tyto dle dobrozdání velebných pp. kaplanů Kladenských darovaly.
2. Z úroků dalších 350 zl. budiž každého roku chudý, ale velmi pilný mravný žák,
střídavě jednou z dívčí, podruhé chlapecké školy podělen, a to tak, aby z těch peněz
zaplacen byl školní plat a za zbytek, aby se mu slušný šat koupil. Podělování toto
ponechává se opět velebným pánům kaplanům Kladenským.“
Zvláštní zmínky zasluhují: Záložna Kladenská, kteráž z ročního výtěžku až i 200 zl.
věnuje školám Kladenským, a místní školní rada, která v posledních létech více jak 700 zl.
přispívá na zakoupení potřeb pro chudé žactvo.
V posledních měsících r. 1896. uskutečněn snahou jednotlivců další lidumilný úkol,
t. j. stravování chudé mládeže školní v době zimních měsíců.
Místní školní rada svým nákladem zřídila v nové škole kuchyň a dary jednotlivců
i korporací sebrán potřebný obnos; ač udílení polévky v poledne počalo teprve v lednu,
rozdáno do konce měsíce března žactvu českých i německé školy 26 748 porcí.
Nechť tyto lidumilné snahy jednotlivců i korporaci i v další době trvají a hojných
následníků naleznou!

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 10
Kolektiv (1898): Dějiny školství okresu Kladenského

84

– 78 –
Rozvoj českých škol Kladenských.
Rok

Škol

Tříd

1781
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

1

1

Úhrn
tříd
1

1

2

2

1

3

3

1

4

4

chlapců
?
94
91
89
101
96
108
110
114
126
134
119
122
114
114
110
115
135
139
141
132
140
128
132
136
137
152
148
155
154
150
163
148
155
162
158
162
216
226
282
309
314

Žactva
děvčat
?
85
85
85
82
83
83
97
97
103
109
124
116
118
130
127
136
138
129
131
134
141
142
149
142
138
162
156
164
161
169
169
163
159
157
164
173
205
198
280
324
348

úhrn
96
179
176
174
183
179
191
207
211
229
243
243
238
232
244
237
251
273
268
272
266
281
270
281
281
275
314
304
319
315
319
332
311
313
319
322
335
421
424
562
633
662

Na
1 třídu
96
179
176
174
183
179
191
207
105
115
121
121
119
116
122
118
125
137
134
136
133
140
90
94
93
92
105
101
106
105
106
111
104
104
106
107
112
140
141
187
204
165

Poznámka

od 1. 10. 1821 II. tř.

od 1. 3. 1836 III. tř.

od 1. 12. 1854 IV. tř.
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Rok

Škol

5

Úhrn
tříd
5

6
7

6
7

Tříd

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

ch
1

d
1

1

2

2

d
5

10

Na
1 třídu
153
170
173
162
150

355
399
419
469
518

411
451
447
502
522

766
850
866
971
1040

564
582

543
558

1107
1140

609
724
855
833
898
960
1 030
1 119
1 133
1 295
1 222
1 228

562
724
823
857
879
964
1 070
1 071
1 206
1 358
1 327
1 390

1171
1448
1678
1740
1774
1924
2 010
2 190
2 339
2 653
2 549
2 678

158
163
chl. dív.
122 112
145 145
171 165
167 171
180 176
192 193
206 214
224 214
227 241
259 271
244 265
258 280

1
1
1
1

2
2
2
2

360
648
816
826

175
165
142
112

162
166
139
105

7
8
10
13

7
8
10
13

14
16
20
26

1
1
1
1

1879
1880
1881

15
18
21

15
18
20

30
36
41

1 724
1 842
1 815

1 543
1 734
1 798

3 267
3 576
3 613

115
103
86

103
96
90

1882
1883
1884

21
27
31

20
25
27

41
52
58

1 854
1 892
2 218

1 907
1 972
2 037

3 761
3 954
4 255

88
70
72

95
79
75

1885
1886
1887

33
35
35

30
33
34

63
68
69

2 249
2 345
2 286

2 085
2 217
2 284

4 334
4 562
4 570

68
67
65

72
67
67

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

35
35
37
37
39
39
39
39
39
39

34
34
34
34
35
36
36
36
36
36

69
69
71
71
74
75
75
72
75
75

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

584
691
768
882
931
035
063
276
507
656

65
68
65
67
64
65
64
67
71
73

68
68
69
70
69
70
71
73
76
77

39

36

75

2 937

5 837

75

80

1898

1

ch
5

Žactva

3

4

3

3

225
317
423
464

281
381
405
497
500
522
503
621
750
860

135
331
393
362

303
310
363
385
431
513
560
655
757
796

2 900

Poznámka

I. tř. smíšená, 3 tř. chlap.
a 3 dívčí.

Oddělena škola chlap.
od dívčí.

Dovolena soukromá
žid. německá škola.

Otevř. měšť. chl. a dív.
a zříz. ob. chl. a dív.
Ot. ob. šk. něm. o 2 tř.
Ot. 3. tř. při něm. šk.
Otevřena pobočka 3. třídy
školy něm.

Zřízeny I.a II. obec. chlap.
i dívčí.

Otevřena c. k. všeob. škola
řemeslnická.

Zřízena III. obec. šk.
chlapecká.
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Učitelstvo českých obecných a měšťanských škol na Kladně.
1. Na školách smíšených či chlapeckých.
Bohumil Antoš 1869. N. Bělohlávek 1848, Frant. Beneš 1. 9. 1892 až dosud. Josef
Beneš 19. 8. 1859 dosud, od 1. 9. 1879 řídící uč., Frant. Blahník 1. 9. 1897, †14. 10. 1898.
Jos. Blažek 1. 3. 1878–31. 8. 1882. lgnac Bohdanecký 1. 9. 1883–31. 12. 1886. Josef
Bradáč 1. 9. 1897 dosud. Frant. Breišl 1791–1819. Jos. Breišl od r. 1808 po otci, říd. uč.
6. 9. 1819, †3. 4. 1868. Václav Broj 1. 3. 1878–28. 2. 1892, J. Čapek 1. 9. 1872. Václav
Časta 1. 9. 1890–1. 9. 1896. Kar. Čermák 1. 9. 1885 dosud. Jan L. Černý, zást. řed. m. š.
1. 9. 1888 dosud. Jos. Černý 1. 9. 1883–1. 12. 1885. Frant. Červenka 17. 8. 1860, od 1. 1.
1884 říd. uč. II. ob. šk. do 28. 2. 1892. Leop. Čihák 1851–1860. Václ. Čížek 1851–1860.
Mik. Dobiášovský 1788–1791, Tom. Dobiášovský 1747–1787. Jan Drda 1860 až 1. 10.
1863. Karel Dušek 1. 5. 1878–28. 2. 1879 a 1. 9. 1887 dosud. Jaroslav Dvořák 1. 9. 1896
dosud. Václ. Dvořák, pomoc. 1. 1. 1836. Václ. Dvořák 1. 9. 1889–28. 2. 1891; 1. 9. 1893
dosud. Václ. Forst 1. 11. 1891–28. 2. 1893. Lud. Förstrová 10. 12. 1893–15. 7. 1894.
Karel Frýba 1. 9. 1889–31. 8. 1889. František Fuchs 1. 9. 1888–31. 8. 1891. Jan Gora
1859–1860. Ant. Goth, pomoc. Josef Brejšla. Petr Gubiš 1. 9. 1886 dosud. Josef Hálek
8. 8. 1853 až 23. 8. 1888. Josef Hásek 1. 9. 1869–28. 2. 1875. Jan Hašek 15. 9. 1882
dosud. Jan Hirnšat 11. 1. 1887–31. 3. 1887. Štěpán Holas 23. 4. 1888–15. 7. 1888. Josef
Holubec 1. 3. 1886–31. 8. 1889. Jan Hospocký 29. 9. 1885–30. 9. 1886; 1. 12. 1889 až
31. 8. 1892. Karel Hubr, pomoc. u Jos. Brejšla. Jan Hurka 1. 9. 1860 až 15. 7. 1861. Jos.
Hustotes 1. 10. 1880–30. 7. 1881. Rud. Hutterer 1. 1. 1880 až 31. 8. 1880. Bož. Chvojko
vá 8. 3. 1898 dosud. N. Ibl asi 1842–45. Jos. Jankovec 1. 11. 1891 dosud. Bedř. Javůrek
1. 1. 1887 dosud. Čeněk Jelínek 1. 9. 1880–31. 8. 1881; 1. 3. 1889 dosud. Vojtěch Jerman
1. 9. 1883 dosud. Jan Jílek 1. 3. 1887–31. 8. 1893. Frant. Jiránek 1. 1. 1886–31. 8. 1886.
Antonín Jirotka 1. 10. 1884 dosud. Václ. Kalista 1. 10. 1848–1. 8. 1849. Jos. Kantor 1. 4.
1875 dosud. Frant. Karlík 1. 1. 1877, †19. 3. 1896. Karel Kesl 1. 3. 1892 až 30. 9. 1894.
Ant. Kincl 1. 9. 1886–31. 8. 1897. Adolf Kindl 1. 9. 1879, od 1. 9. 1883 zást. řed. m. š. do
30. 11. 1886. František Kneidl 1. 1. 1875?. Alois Kordule 25. 2. 1833–1. 9. 1834. Václ.
Kozák 1. 3. 1893–31. 8. 1894; 1. 3. 1895–1. 11. 1895. Jan Kozel 1. 9. 1882–30. 9. 1884.
Ant. Kratochvíl 1. 9. 1877 dosud. Em. Krotil 1. 9. 1882–28. 2. 1886. Kar. Kříček 1853–
15. 8. 1857. Ignác Kubát 1. 9. 1897 dosud. Leonhard Kubát 21. 6. 1865–1. 9. 1877. Václ.
Kukla, říd. uč. III. ob. chl. 1. 9. 1896 dosud. Jan Lašek 1. 9. 1884–20. 2. 1886. Bohum.
Laube 1. 9. 1883–28. 2. 1888; 10. 11. 1888 dosud. Bohumil Leederer 1. 10. 1894
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dosud. Lud. Melchar 1. 9. 1877–31. 8. 1878. Božena Mikolášková 14. 3. do 17. 7. 1894.
Juliana Mlynářová 1. 9. 1881–31. 7. 1882. Ferdin. Motejlek 1. 9. 1882 dosud. Jan Mottl
1855–57. Jan Mrazík 1. 3. 1877–31. 8. 1897. Frant. Náprstek 1. 9. 1896–15. 7. 1897.
Frant. Neliba 14. 8. 1865–1. 10. 1869. Josef K. Nejedlý 1. 3. 1879–31. 8. 1890, 1. 3.
1891–31. 10. 1895. Jos. Neumann 1. 3. 1888 dosud. Emma Neumannová 8. 11. 1893–
31. 1. 1894; 14. 1. –31. 8. 1896. Jan Novotný 1. 9. 1878 dosud. Anna Páčalová 1. 1. –
31. 8. 1892. Pátek před r. 1848. Josef Paur, říd. II. ob. chl. 1. 3. 1893 dosud. Václav
Pecina 1. 3. 1875. Frant. Pokorný 1856–1859. Jos. Pokorný 1. 9. 1877 do 31. 8. 1880.
Frant. Procházka 1. 3. 1879–31. 8. 1887. Ant. Ptáček 1. 9. 1862 do 31. 7. 1865, potom
redaktor „Svobod. Obč.“ ve Slaném. Karel Ptáček 1. 12. 1879–31. 8. 1885. Aug. Pták
1. 11. 1891–28. 2. 1893. Jos. Racek 1. 3. 1879. Otak. Reisner 1. 9. –31. 12. 1879. Jos.
Rosický 1. 3. –31. 12. 1885. Václ. Růžek 1. 9. 1890–1. 11. 1895. Josef Saska 1. 9. 1880–
31. 12. 1885, 1. 9. 1897 dosud. Frant. Sequens 1. 11. 1895–31. 8. 1896, 1. 9. 1897
dosud. Theodor Sixta 1. 9. 1878–28. 2. 1879. Ant. Sládeček 16. 9. 1882–29. 2. 1885, 7. 9.
1885 dosud. Václav Sladký 1. 9. 1896 dosud. Tom. Sloup 1. 9. 1880 dosud. Antonín
Söhnler, řed. m. š. chl. 27. 2. 1878–31. 8. 1883. Jan Srp 17. 9. 1820–17. 8. 1821. pom.
Frant. Staněk 1. 1. 1886 dosud. Václav Stefan 1. 9. 1878–28. 2. 1879, 1. 9. 1880–28. 2.
1889, 1. 1. 1890 dosud. Josef Stříbrný 30. 3. 1841–1854. Adolf Studený 1. 1. 1876–1. 10.
1877. Bohusl. Studnička 1. 9. 1882 dosud. Frant. Svoboda 1856–1863. Ladislav Sýkora
1. 9. 1894–28. 2. 1895; 1. 11. 1895 dosud. Josef Šedivý 1. 3. 1895–31. 8. 1897. Adolf
Schön 1. 1. 1875–28. 2. 1877. Frt. Škorpil 1. 12. 1885–24. 10. 1897. Herm. Schmídlová
1. 9. 1894–28. 2. 1895. Špaňhel 1843–48. Karel Springler 1. 9. 1879 dosud. Václav Šteffel
1. 11. 1895 dosud. Ant. Schubert 1. 10. 1881, od 1. 12. 1886 zast. řed. m. š. chl., †27. 3.
1888. Václav Taibl 1. 9. 1884 dosud. Karel Váša 15. 2. 1863 až 31. 7. 1865. Karel Veselský
5. 9. 1893 dosud. Ad. Vlačiha 1. 9. 1888 do 31. 8. 1896. Norb. Vorlíček 1. 9. 1882–10. 11.
1888. Fr. Vošník 1. 9. 1892–20. 5. 1893. Ant. Votruba 1. 9. 1882–28. 2. 1889. Vyšín 1822,
první pomocník. Zahrádka před r. 1848. Ign. Zázvorka 1. 10. 1883 dosud. Frt. Zeman
1860–15. 2. 1862. Vil. Zvonař 25. 10. 1897 dosud. Josef Železný 1. 3. 1886 dosud.
2. Na školách dívčích.
Viléma Bečvářová 1. 9. 1897 dosud. Marie Böhmová 1. 9. 1879 až 31. 8. 1880.
M. Damascena Breiová 1. 1. 1895 dosud. Frant. Bukvicová 1. 10. 1886–31. 8. 1889.
M. Alkantara Cirklová 1. 3. 1887 dosud. M. J. Nepomucena Dolistová 1. 1. 1876 dosud.
M. Česlava Dudová 1. 9. 1880
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až 1. 10. 1894 (†28. 3. 1897). Marie Dvořáková, industr. 1. 1. 1897 dosud. Frant. Famle
rová 12. 9. 1882 dosud. M. Adolfina Fryntová 1. 9. 1882 dosud. M. Ermina Halmová 1. 11.
1889 dosud. M. Salesie Havlíková 4. 9. 1895 dosud. Sabina Heybergerová 1. 9. 1880
dosud, Marie Hlavínová 1. 9. 1878 dosud. Mirosl. Hofrichtrová 1. 1. 1880–30. 9. 1886,
M. Jarolíma Holečková 1. 12. 1891–31. 7. 1894. M. Chrysostoma Hrachovcová 1. 3. 1885,
†6. 3. 1898. Anna Chvojková 1. 9. 1897 dosud. M. Perpetua Jančíková 18. 8. 1864 dosud.
M. Cherubína Jandová 1. 11. 1891 dosud, M. Ambrožka Jindřichová 1. 9. 1881 dosud.
M. Vojtěcha Karlíková 18. 8. 1864, †30. 6. 1876. M. Eufemie Kondrhelová, industr. ?. 9.
1895 dosud. M. Josefa Kitzbergerová 1. 3. 1886 dosud. Berta Knížková 1. 3. 1886 dosud.
Marie Kopecká 12. 9. 1882 dosud. M. Kassiana Kopová 5. 3. 1894 až 15. 7. 1894.
M. Eugenie Kořánová 1. 9. 1892 dosud. M. Polykarpa Barb. Kořánová 1. 9. 1883 dosud.
M. Dolorosa Koutková 4. 9. 1890 dosud. M. Pavla Křiváncová 1. 9. 1870 dosud. M. Jolenta
Kubková 6. 12. 1885 dosud. Frant. Láblerová 1. 3. 1883–31. 8. 1896. Teresie Láblerová
1. 1. 1883 dosud. M. Fahiola Langová 15. 3. 1894 dosud. M. Pia Linhartová 1. 9. 1897
dosud. M. Víta Maršíková industr. 26. 1. 1872. M. Teresie Menclová 1. 1. 1877, od 15. 8.
1891 zást. řed., od 1. 9. 1894 řed. měšt. dívčí šk. dosud. M. Hermenegilda Mervartová
1. 1. 1884, †1. 9. 1888. Eliška Messanová 1. 9. 1882–31. 8. 1897. Juliana Mlynářová
1. 12. 1879–31. 8. 1881, 1. 8. 1882–31. 12. 1896. M. lnocencie Moravcová 18. 8. 1864, od
7. 7. 1876 říd. uč. I. ob. šk. dív. dosud. M. Eudoxie Nachtmannová 28. 4. 1895 dosud.
M. Florencie Najsarová, industr. 12. 12. 1891 dosud. M. Soteris Najsarová, industr. 1. 1.
1897 dosud. Emma Neumannová 1. 2. 1894–31. 8. 1895. Antonie Nocárová 1. 9. 1896–
31. 8. 1897. M. Emanuela Nováková 1. 1. 1877 až 29. 2. 1896. Anna Páčálová 1. 9. 1893–
31. 1. 1894. Marie Pavlíčková 1. 9. 1884 až 31. 5. 1888. M. Bohusl. Pavlíková 1. 3. 1888
dosud. Marie Pešková industr. 1. 1. 1888 dosud. Josefa Michaela Petráková 1. 9. 1878–
25. 2. 1879. Cecilie Pisaříková 12. 9. 1882 dosud. Antonie Pokorná 1. 9. 1879–28. 2. 1885.
M. Zikmunda Pokorná 18. 8. 1864, †1871. M. Jaromíra Posltová 1. 9. 1894 dosud. Marie
Poslušná 9. 9. 1885–21. 9. 1886. Marie Poupová 1. 9. 1878–1. 8. 1879. Josefa Pražáková
1. 5. –1. 8. 1871. M. Kamilla Pražáková 1. 1. 1877 dosud. M. Rycharda Přibylová 20. 4. –
14. 6. 1896. Klára Růžková 25. 9. 1885–31. 8. 1889. M. Melanie Říhánková 1. 1. 1875
dosud. Johanna Sekerková 25. 9. 1879–1. 1. 1883. M. Stanislava Slavětínská 1. 1. 1875
dosud. M. Fia Smolíková, řed. měšť. dív. šk. 1. 5. 1878–1. 3. 1893 (†21. 6. 1893). Marie
Stříbrná 1. 9. 1889, †4. 1. 1894. Frant. Suchá 18. 9. 1888 dosud. Anna Schöblová 1. 9.
1886–31. 10. 1889. M. Cloverie Šedivcová
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1. 4. 1878 dosud. Viléma Škardová 1. 9. –31. 12. 1883. M. Fortunata Šturmová, industr.
14. 1. 1887–12. 12. 1891. Karla Švihlová 1. 10. 1886 dosud. Frant. Tatarová 1. 9. 1880–
31. 8. 1882. Marie Trčková 25. 10. 1878–1. 8. 1879. M. Jaroslava Vanišová 1. 10. 1885
dosud. Helena Vaňorková 1. 9. 1879 až 1. 10. 1885. M. Rafaela Vaváková 18. 8. 1864–
1. 9. 1868. M. Filipa Vobořilová 1. 9. 1868, od 1. 1. 1884 říd. II. ob. šk. dív. dosud. Anna
Volcová 1. 4. 1878–1. 8. 1879. Marie Zemanová, industr. 14. 1. –31. 12. 1887.
Katechetové na chlapeckých školách.
P. Josef Bednář 1. 9. 1895–31. 8. 1897. Frant Bíca 1. 3. 1890–31. 12. 1892. Jan Bučil
1. 9. 1892–31. 8. 1895. Eman Cívka 8. 9. 1884–31. 8. 1885. Fr. Černý 1. 9. 1893–31. 8.
1895. Jarosl. Černý 1. 9. 1891–31. 8. 1893. Jan Dušek 1. 9. 1887 až 31. 12. 1888. Otakar
Hyneš 1. 9. 1887–31. 12. 1888 Gabriel Jarma 1. 9. 1894 až 31. 8. 1895. Josef Jonák 1. 9.
1897 dosud, Josef Kohout 1. 9. 1897 dosud. Frant. Kotalík 5. 9. 1885–31. 8. 1886. Josef
Kuklich 1. 9. 1888–31. 8. 1889. Frt. Rupert Loskot 1. 1. 1877–31. 10. 1886, Frant. Loukota
1. 9. 1895–31. 8. 1897. Josef Manna 1. 11. 1880–31. 7. 1881. Bedřich Mašek 1. 11. 1882–
31. 8. 1884. Jos. Matoušek 1. 9. 1889–31. 8. 1891. Josef Nejdl 1. 9. 1885–31. 8. 1886.
Vojt. Pekař 1. 2. –31. 8. 1879. Ant. Penc 1. 9. 1897 dosud. Ant. Prokoš 4. 9. 1885–31. 8.
1887. Václ. Růžicka 1. 9. 1897 dosud. Vojt. Řeřicha 1. 9. 1895–31. 8. 1897. Jarosl.
Sedláček 1. 9. 1881–31. 10. 1882. Frant. Soukup 23. 11. 1883–8. 9. 1884. Jarosl. Spal
1. 9. –31. 12. 1891. Frant. Stibůrek 1. 1. –31. 8. 1889. Eman. Stránský 1. 9. 1886–31. 8.
1887. Otakar Studnička 1. 9. 1895–31. 8. 1897. Josef Suchý 1. 1. –31. 8. 1893. Josef
Syrový 1. 10. 1879–31. 8. 1882. Václav Šindler 1. 9. 1888 do 31. 8. 1889. Frant.
Švimberský 1. 9. 1893–31. 8. 1895. Václ. Tíkal 1. 9. 1889 do 31. 8. 1891. Jiří Vaněk 1. 9.
1886–31. 8. 1888. Frt. Vaško 1. 9. 1882–23. 11. 1883. Václ. Železný 1. 1. –31. 8. 1892.
Katechetové na dívčích školách.
P. Frant. Bečvář 5. 9. 1882–31. 8. 1884. Josef Bednář 1. 9. 1897 dosud. Antonín
Benda 1. 9. 1892–31. 8. 1893. Ant. Citta 1. 9. 1883–31. 8. 1886. Frant. Kotalík 1. 9.
1886–31. 8. 1887. Jan Královec 1. 9. 1885 dosud. Jos. Krchov 1. 9. 1895–31. 8. 1896. Jos.
Kuklich 1. 9. 1887–31. 8. 1888. Frant. Rup. Loskot 1. 1. 1877–31. 10. 1888. Jan Minařík
1. 9. 1893–31. 8. 1895, 1. 9. 1896 dotud. Vojtěch Pekař 1. 9. 1878–31. 1. 1879, 1. 9.
1879–31. 8. 1883. Ant. Penc 1. 9. 1889–31. 8. 1897. Jiří Vaněk 1. 9. 1888–28. 2. 1890.
Václav Vítek 1. 9. 1891–31. 8. 1892.
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Německá škola obecná.
Vys. vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 1. září r. 1879. povoleno, aby na
Kladně zřízena byla dvoutřídní obecná škola s vyučovacím jazykem německým. Téhož roku
byla škola tato otevřena a následujícího roku o třetí třídu rozšířena. Tato třetí třída byla
dne 1. ledna r. 1887. dle pohlaví rozdělena a vynesením c. k. zemské školní rady ze dne
10. července 1896. č. 19 439. na čtyrtřídní školu upravena.
První dvě třídy nově zřízené školy umístěny byly škol. roku 1879–1879 v budově
nynější I. obecné školy chlapecké. Od r. 1878. vyučovalo se v bývalé hutské nemocnici na
dolejším konci Hutské ulice; třetí třída zatím umístěna v domě č. 387. naproti dotčené
nemocnici. Roku 1880. zakoupen pro trojtřídní školu dům Josefa Šandy v Malé lipové ulici;
zde však mohly býti umístěny pouze dvě třídy a byt pro řídicího učitele; dvě třídy zůstaly
ve staré hutské nemocnici. Dne 1. října r. 1881. počato bylo přístavbou, v níž pak byly
umístěny čtyry třídy; v budově druhdy Šandově zůstal byt řídicího učitele, jedné světnice
užívalo se pro tělocvik a druhé na ukládání učebných pomůcek. Roku 1887. postoupila
německá místní školní rada městskému zastupitelstvu pozemek parc. č. 1152 I i s dřívěj
ším domem Šandovským; za to zvýšil se přízemní domek o jedno patro nákladem obce,
čímž povstala nynější školní budova, ve které se nalézají 4 třídy a byt řídíc. učitele
o 2 pokojích s kuchyní.
Seznam učitelstva:
Holfeld Jindřich, říd. uč. 1878, †1894. Josef Tutte 1878 až 1881. Zdeněk Vosyka
1878 dosud. Frant. Pelzová 1880–94. Karel Sichtenecker, říd. uč. 1881 dosud. Viléma
Philippová 8. 3. do 31. 8. 1894. Berta Vuchova 1. 9. 1894 dosud. Karel Volfsberger 1894
dosud.

Ženským ručním pracím vyučuje se na základě vys. vynesení ze dne 14. srpna 1878
č. 17 793. Vyučovaly: Marie Holfeldová 1878–93, Aloisie Handlová od r. 1893 dosud.
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Počet dětí:
Roku

1879 127.

Roku 1886 164.

Roku

1880 219.

1887 215.

1893 287

1881 243.

1888 247.

1894 280.

1882 209.

1889 252.

1895 305.

1883 188.

1890 270.

1896 315.

1884 132.

1891 257.

1897 318.

1885 159.

Roku 1892 292.

1898 313.
Dle zprávy šk. F. M.

Buštěhrad.
Na počátku 14. století byla v Buštěhradě* fara; byla li tu v té či v následující době
kantorie, neznámo. Fara v kterés době zašla a osada přidělena byla k faře Lidické, kamž
po r. 1624. i dítky do školy chodily. Poněvadž do téže školy celkem z 18 osad docházely,
byla škola záhy žactvem přeplněna.
I najmuli občané Buštěhradští ve srozumění s vikariatním úřadem a učitelem lidickým
v roce 1690. světnici pro cvičení v domku č. 144.
Učitel lidický posýlal sem pomocníka, jemuž určena polovice sobotalesu od dítek
školu zdejší navštěvujících. Ku škole přiděleny: Buštěhrad se samotami, rapický dvůr, Dříň,
Dubí a koncem 18. století rapické kolonie a uhelny. Zda li i dítky ze Stelčovsi školu tuto
navštěvovaly, nemohu tvrditi.
Sobotales vyměřen týdně za 1 dítko dle stáři 1, 2 a 3 kr. (=0,7, 1,4, 2,1 kr. r. č.)
a vybírání obstarával pomocník.
Dělení sobotalesu působilo časté mrzutosti mezi mládencem a učitelem, an mládenec
hotové placení bral co svoji polovici, a učiteli obyčejně vykazoval dluhy, jež těžce vymáhati
si musil.
––––––––––
*

Buštěhrad slul dříve pouze hrad; osada pak nazývala se Buštěves později Buckov. Teprve vynes. c. k.
ministerstva vnitra po dohodnutí s ministerstvem financí a spravedlnosti ze dne 4. října 1880. číslo
14 542. k žádosti obce ze dne 29. dubna 1879 svoleno, by městys Buckov zval se na dále Buštěhrad.
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K vytápění světnice školní v zimě nosily dítky polénka dříví do školy.
K výroční zkoušce docházelo žactvo do farní školy v Lidicích.
Prvým známým mládencem školním byl tu Jan Hoffmann, syn učitele lidického;
kromě vyučování vykonával občanstvu různě služby, by živobytí uhájil.
Nalezením uhlí v údolí rapickém na půdě panství Buštěhradského a rozvojem uhelen
přibývalo obyvatelstva a tím i dítek. – Poněvadž dosavadní místnost nestačila, najmuta
v r. 1822. větší v domě čís. 61. za roční nájem 50 zl. v. č., t. j. 20 zl. k. č.
Po dvou letech povolil patron školy, velkovévoda Toskanský Leopold II., 6000 zl. v. č.
na zbudování budovy školní; však jednáním o zřízení školy samostatné a hledáním místa
zdržela se stavba až do r. 1833.
V té době přibývalo žactva neustále, a tak v roce 1830. při 250 dětech učitel, chtěl li
nějakého výsledku se dodělati, poslal polovici dítek na pavlač, a polovici vyučoval.
V roce 1832. dáno svolení ku zřízení školy samostatné, a zároveň ustanoveno, by
učitel též mládence vydržoval. – Zvýšen tudíž školní plat na 1, 1 ½ a 2 kr. k. č. (=1 ¾,
2 5/8 a 3 ½ kr. r. č.)
Příjem ten nestačil na služné učiteli a mládenci a tak dne 6. listopadu r. 1833 zřízeno
při patronátním úřadě následující nadání:
1. Pokladna uhelen rapických dala

480 zl. k. č.

2. Obec Buštěhradská uvolila se dávati roční úrok ze

480

3. Majitel uhelen p. Václav Černý dal

200

4. Veškeří cechové řemeslničtí dali

290

Úhrnem

1 450 zl. k. č. =

1 522,5 zl. k. č.

Úroky z těchto peněz měl dostati učitel.
V téže době vrchní správce Jan Rokr určil místo ku stavbě školy u rybníka, kde dříve
bývala zahrádka panského bednáře.
Stavba počala v r. 1833.; poněvadž staveniště bylo v údolí, nebylo možno na straně
jižní a západní dokopati se pevných základů pro bahno. Konečně zaraženy do bahna
dubové a bo
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rové jehly a na to naházeno kamení a vápna, čímž získalo se pevného základu. Stavba
ukončena r. 1834. a hned otevřeny dvě třídy.
Byla to budova jednopatrová bez dvorku i zahrádky; v přízemí měl učitel byt o dvou
pokojích, s kuchyní a komorou, v poschodí byly dvě třídy.
Na základě nadání z r. 1833. sestaven v r. 1835. následující přehled příjmů učitelo
vých:
„Prameny, z kterých dotace učitelova služného spolu mládencem v obnosu 200 zl.
k. č. čerpána a na jisto postavena jest, jsou následující:
1. Školní plat za 47 týdnů po srážce nemocných a chudých od 50 dítek po 1 kr.
39,10 zl. k. č.
2. Školní plat za 47 týdnů po srážce nemocných a chudých od 50 dítek po 2 kr.
78,20
3. Úrok z peněz cechů buckovských

14,30

4.

pokladny hor rapických

24,––

5.

obce Buckovské

24,––

6. Za služby při mši sv. v kostele Rapickém navrženo

6,––

7. Užitek z rapického pole kostelního 2 měř. 2 ½ čtvrtce

4,––

8. Úrok z peněz Václava Černého
Úhrn příjmů

10,00
200 zl. k. č.

Vydání učitelovo:
Čištění místností školních
Čistý příjem učitelův

12,00
188,00 zl. k. č.

Z tohoto služného měl učitel sám se živiti, mládence platiti a vydržovati, a ku každé
slavnosti horníků rapických osm hudebníků s plechovými nástroji na své útraty obstarat!
K tomu ještě nutno poznamenati, že sobotales i úroky z nadace těžce vymáhal a posled
nější několikráte i po čtyřech letech – prý dle toho, kdy zaplaceny byly – obdržel.
Prvním učitelem byl tu ustanoven Matěj Chmel, který tu působil od r. 1827.,
a v r. 1841 byl ustanoven učitelem v Lidicích. Byl též písařem cechů rapických za roční
odměnu 300 zl. k. č.
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Počet žactva rostl, a v r. 1851., kdy 350 dítek školu navštěvovalo, počalo jednání
o rozšíření školy; nedocíleno však ničeho. Rovněž jednání o zvýšení služného učitelova
v r. 1855. bylo bezvýsledné, ba zmenšeno o výnos pole od kostela Rapického, které
postoupiti musil učiteli stelčoveskému.
Založením a osazením kolonií rapických a vzrůstem počtu obyvatelstva ve Dříni
a Dubí přibylo dítek tak, že obě třídy byly přeplněny.
Přičiněním hr. Brandisa již v r. 1852. počalo jednání o obnovení fary v Rapicích
a zřízení školy tamže. Po svolení Nejjasnějšího patrona císaře a krále Ferdinanda Dobro
tivého v r. 1854. a po dalším ujednání s úřady vystavěna v Rapicích v l. 1857–58 školní
budova.
Příjmy učitele buštěhradského obnášely v r. 1858. 736 zl. 4 kr. k. č., z čehož vydal
mládenci 150 zl. a na čištění místností 24 zl.; zbývalo mu tudíž 542 zl. 4 kr. k. č. (569 zl.
17 kr. r. č.). Na vytápění školních světnic dostával 8 sáhů dříví a 180 centů uhlí.
Do školy Rapické, jež 1. ledna 1859 byla otevřena, přikázáno 196 dítek z Rapic, Dříně
a Dubí, v Buštěhradské pak jich zbylo 161.
V prvém roce musil učitel rapický veškeré školné dáti učiteli buštěhradskému; když
pak v r. 1860. ustanoven v Rapicích podučitel, dostal učitel buštěhradský ze školného
pouze 150 zl. a podučitel rapický též 150 zl.
V témž roce dala obec zdí ohraditi místo kol školy a upraviti malý dvorek a zahrádku.
O vážnosti učitele zdejšího svědčí, že byl v r. 1860. zvolen představeným obce.
V r. 1865. pořádány učitelstvem koncerty, z jichž čistého výtěžku kupovány pomůcky
učebné.
Ač dětí školou povinných stále přibývalo a obě třídy přeplněny byly, zůstávala stále
škola o dvou třídách až do vydání nových zákonů školních.
Teprve k návrhu c. k. okresní šk. rady povolila c. k. zemská šk. rada vynesením ze
dne 17. ledna 1873 č. 120. rozšíření školy o třídu třetí a čtvrtou. Na to žádala c. k. okresní
šk. rada obec, aby vyhlédnuty byly dvě světnice pro tyty třídy
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a oznámila zároveň, že nájem z nich sama bude platit. Proč třídy otevřeny nebyly,
neznámo.
V téže době sestavena tu místní šk. rada, a hned počala jednati o rozšíření budovy
školní. Byloť tehdy již 500 dítek ve dvou třídách směstnáno.
Nejprvé žádána c. k. okresní šk. rada o vystavění nové budovy školní; táž oznámila,
že obci pouze přispěje na stavbu 2 000 zl. Obec, dovolávajíc se platného tehdy zákona,
nabídku tuto zamítla, a když c. k. okresní šk. rada více dáti nechtěla, podala stížnost k c. k.
zemské šk. radě.
Rekurs ten vyřízen až v r. 1874., kdy v platnosti byl již zákon ze dne 24. února 1873,
jímž obci přiřknuta povinnost stavěti budovy školní. Tak nedostala obec ničeho, a byla
nucena prosit o zálohu, která jí v r. 1876. v částce 2 000 zl. na 4% a roční umoření po
200 zl. poskytnuta byla c. k. okresní šk. radou.
V červenci r. 1876. počala přístavba rozpočtená na 5 200 zl. Místní šk. rada nečekala
na dokončení přístavby, nýbrž najala místnost pro třídu třetí od 1. března 1877, načež po
skončení stavby umístněna dnem 17. května t. r. v hotové budově. Tamže otevřena 1. září
t. r. třída čtvrlá.
Dne 1. ledna 1878 zavedeno vyučování ženským ručním pracím.
Neustálým přibýváním žactva povoleno vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne
20. června 1881 č. 15 031 otevření dvou poboček pro děvčata. Ve školní budově místností
nebylo a tak najmula místní školní rada dvě světnice a dne 1. ledna r. 1882 třídy otevřeny.
Vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 26. června 1884 č. 15 947. byla škola Buště
hradská od 1. ledna 1885 zřízena co škola pětitřídní s pobočkou u té třídy, v níž nejvíce
dítek bude, a zároveň povolena další pobočka od 1. ledna 1886.
Pro tuto pobočku najmuta místnost v domě č. 70., však pro nedostatek sil učitelských
teprve 1. září 1886 otevřena.
Tím vzrostl počet tříd, z nichž čtyři ve školní budově a tři v nájmu umístěny byly.
Poměry tyto nebyly ani žactvu ani obci na prospěch, a tak zaslala c. k. okresní školní rada
místní šk. radě dne 29. ledna 1889 plány na přístavbu školní budovy.
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Při komisionelním ohledáni budovy a místa uznána nemožnost přístavby, a tak usne
seno postaviti novou budovu s letním cvičištěm, školní zahradou a zkušebním polem.
Dne 3. listopadu t. r. zaslány ku schválení plány nově budovy dle návrhu c. k. inžený
ra s rozpočtem 37 987,55 zl. Plány tyto schváleny a dne 15. dubna r. 1890. zadána stavba
p. Bohumilovi Holečkovi, podnikateli staveb ve Vršovicich za 30 010,47 zl.; za staveniště
zaplaceno 2 485 zl.
Dne 30. července r. 1890. položen základní kámen, dne 26. srpna 1891 byla hotová
budova přijata a dne 6. září t. r. vysvěcena.
Tim odstraněn hlavní nedostatek školy zdejší a urovnána cesta k dalšímu rozvoji
přeplněných tříd.
Ještě v témže roce povoleno vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 31. srpna 1891
č. 4 895. a ze dne 8. pros. 1891 č. 20 854. otevření dvou nových poboček; tyto otevřeny
1. ledna r. 1892. a 1. dubna t. r.
Tak má škola Buštěhradská pět tříd se čtyřmi pobočkami při třídě I., III., IV. a V., jež
v r. 1898. navštěvuje 622 dítek.
Seznam učitelů:
Jan Hoffmann –1822. Josef Hoffmann –?. Doucha –?. Václav Franc 31. 1. 1827.
Matěj Chmel 1. 2. 1827–41. Václ. Horlivý †1842. Jan Černý 1. 2. 1842, †24. 3. 1850.
Frant. Kučera 1848 až 51. Antonín Antoš 4. 6. 1850, †30. 8. 1887. Jan Španihel 1851–
31. 12. 1858. Josef Sobotka 1. 1. 1859–31. 3. 1859. Karel Strop 1. 4. 1859–15. 7. 1860.
Václ. Krejčí 1. 9. 1860–19. 6. 1864. Bohdan Stach 1. 9. 1864–15. 7. 1865. Jan Muzikant
1. 9. 1865–30. 4. 1866. Jan Sládek 1. 5. 1866–29. 2. 1897. Ignác Hlaváček 1. 3. 1877 až
31. 12. 1878. Frant. Fulín 27. 8. 1877–31. 8. 1879. Jaroslav Šindler 1. 9. 1878; od 1. 9.
1887. říd. uč. dosud. Václav Šteffel 1. 9. 1879–31. 10. 1895. Julie Nehasilová 1. 1. 1882–
30. 12. 1883. Anna Chvojková 1. 1. 1882–31. 8. 1897. Jos. Braun, spisovatel 1. 9. 1886–
30. 9. 1887. Frant. Fuchs 1. 10. 1887–31. 8. 1888. Eduard Straka 1. 9. 1887–31. 12.
1892. Eman. Formánek 1. 9. 1888–31. 8. 1889. Vinc. Kmoch 5. 3. –15. 7. 1889. Josef
Schrötter 1. 9. 1889–31. 8. 1891. Norb. Vorlíček 1. 9. 1891–31. 8. 1893. Božena Spurná
1. 9. 1892–31. 12. 1895. Kateřina Scheidlerová 1. 9. 1892 dosud. Josef Koželoušek 1. 9.
1893 dosud. Jan Jílek 1. 9. 1893–28. 2. 1895. Antonie Nocárová 1. 12. 1893–28. 2. 1895.
Václav
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Sladký 1. 3. –31. 8. 1895. Marie Cajnerová 1. 3. 1895 dosud. Jan Štěnička 1. 9. 1895–
29. 2. 1896. Božena Dědinová 1. 9. 1895–31. 8. 1896. Marta Hovorková 1. 9. 1896–29. 2.
1896 a opět od 1. 9. 1896 dosud. Adolf Šafařík 1. 3. 1896 dosud. Jan Hospocký 1. 3. 1896
dosud. Erhart Vorál 1. 3. 1897 dosud. Johanna Maxová 1. 9. 1897 dosud.

Dříň.
Nynější osada Dříň založena byla v r. 1661. a děti navštěvovaly školu Lidickou až do
zřízení školy v Buckově, totiž do r. 1690., načež Dříň přiškolena byla k Buckovu.
Po založení školy v Rapicích v r. 1859 přikázána Dříň do Rapic.
Poměr tento trval až do r. 1871., kdy ve dvojtřídní škole Rapické bylo 373 dětí.
K návrhu c. k. okres. šk. inspektora p. Jos. Baudiše žádala místní šk. rada Rapická
o odškolení Dříně. Teprve k druhé žádosti vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne
25. června 1872 č. 8 125. povoleno zřízení samostatné obecné školy pro místní obec Dříň.
K návrhu místní šk. rady koupila c. k. okresní šk. rada hostinec od Jana Šmalce za
6 500 zl., dala vykonati potřebné opravy nákladem 380 zl. a dne 1. prosince 1872 otevře
ny dvě třídy se 170 žáky.
Žactva přibývalo a již v r. 1877. jednáno o třídu třetí. Místní šk. rada vystavěti dala
v zahrádce školní novou světnici, kde dle vynesení c. k. zemské šk. rady ze dne 3. červen
ce 1878 č. 13 609 otevřena 1. září t. r. třída třetí.
Dne 1. ledna 1879 zavedeno vyučování žensk. ručním pracím.
Poměry tyto trvaly až do r. 1886., kdy školu navštěvovalo přes 300 dítek.
K žádosti místní šk. rady povolila c. k. zemská šk. rada vynesením ze dne 23. červen
ce 1886 č. 16 339 otevření třídy čtvrté dnem 1. ledna 1887.
Ve školní budově nebylo žádné místnosti a tak najata světnice v domě č. 74.
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V době dvou let byly třídy znovu přeplněny. Když pak v září 1891 tříletý průměr
340 dětí vykazoval, vyzvala c. k. okresní šk. rada místní šk. radu v září 1891, by opatřila
místnost pro další postupnou třídu.
Místní šk. rada vzhledem k tomu, že musí buď novou budovu stavěti, neb stávající
přestavovati, žádala, by třída pátá teprve ve šk. r. 1893.–4. byla otevřena.
Tím odročené otevření dalším jednáním protáhlo se až do 1. ledna 1897, kdy dle
vynesení c. k. zemské šk. rady ze dne 23. května 1896 č. 9 974 pátá třída otevřena. –
Zvláštní místnosti pro třídu V. nebylo; vyučovalo se ve 4 místnostech – I. a II. třída
polodenně.
Místní šk. rada uznala nutnost přestavby a přístavby staré budovy, načež dle plánů
p. Václava Krotkého, architekta na Kladně, rozpočleno vydání na 12 702,73 zl. Stavba
zadána dne 16. srpna 1896 p. Jos. Rusovi ze Štěpánova za 10 543,27 zl.
Stavba počala 3. května 1897 a dokončena v říjnu, načež 16. t. m. komisí schválena
a 17. posvěcena a účelům školským odevzdána byla.
Tak upraveno školství osady této ku prospěchu žactva i učitelstva a nabylo podkladu,
na němž dále rozvíjeti se bude.
Seznam učitelů:
Frant. Jarušek 1. 12. 1872–12. 4. 1884. Gustav Guth 1872–28. 2. 1875. Josel
Pokorný 1. 3. 1875–28. 2. 1878. Adolf Schön 1. 3. –3. 8. 1878. Ignác Hlaváček 1. 9. –
1. 10. 1878; 1. 1. 1879–1. 9. 1879. Antonín Kincl 1. 9. 1878–30. 9. 1882. Jan Houštěcký
1. 10. 1878–3. 1. 1879. Frant. Fulín 1. 9. 1879, nyní říd. uč. Anna Desenská 1. 10. 1882–
31. 12. 1884. Karel Pinkas 18. 9. 1883–31. 8. 1884; 15. 9. 1886–30. 9. 1887. Pavel Řídký
1. 9. 1884–15. 9. 1886. Josef Šedivý 1. 9. 1886 do 31. 8. 1891;1. 9. 1892–30. 8. 1893.
Josef Kospert 1. 9. 1887–31. 8. 1888. Josef Kallina 1. 10. 1887–31. 8. 1892, Jan Hospocký
1. 9. 1888–31. 12. 1889; 1. 9. 1892 do 28. 2. 1896. Božena Spurná 1. 9. 1890–31. 8.
1891. Zdeněk Reichl 1. 9. 1891 do 31. 8. 1894. Bohumil Procházka 1. 9. 1891–31. 8.
1892. Karel Ptáček 1. 9. 1893 dosud. Václav Vlček 1. 9. 1894 dosud. Josefa Koppová
7. 10. –25. 11. 1894. Marta Hovorková 1. 3. –31. 8. 1896. Fridolín Janoušek 28. 4. –15. 7.
1896. Josef Novák 1. 9. 1896–31. 8. 1897. Adolf Vlačiha 1. 1. 1897 dosud. Frant. Höniger
1. 9. 1897 dosud.
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Kročehlavy.
Ve vzdálenosti čtvrt hodiny východně od Kladna nachází se již od nejstarších dob ves
Kročehlavy, náležející již před r. 1543. ku panství Kladenskému. Po založení školy v Kladně
r. 1588. přiškolena osada ku Kladnu, jak svědčí registra školy Kladenské.
V sousedství osady této na části dvora Kročehlavského založil v r. 1783. opat Štěpán
Rautenstrauch novou osadu nazvanou Štěpánov. Připojena byla ku Kročehlavům a při
školena ku Kladnu.
Malé vesničky tyto od doby nalezení uhlí a založení hutí železářských v jich sousedství
vzrůstaly velice rychle, tak že v r. 1874. měly přes dva tisíce obyvatel.
Při stálém otevírání nových a nových tříd škol Kladenských ujala se záhy v obecním
zastupitelství snaha, dosíci pro své dítky umístění několika poboček škol Kladenských,
a když marné byly všecky žádosti, žádalo o zřízení školy samostatné.
Školství Kladenské nemělo ještě náležitého upravení, když již v r. 1874. podána
žádost u umístění jedné pobočky v obci.
Po zamítnutí této žádosti žádáno v r. 1881. znovu o umístění poboček pro dítky
6–8leté. Poněvadž počet mládeže této byl příliš malý, byla žádost zamítnuta.
Po 3 létech žadáno znovu o umístění 3 poboček v obci; i to zamítnuto.
Neustálým vzrůstem počtu žactva škol Kladenských a tím i otevíráním nových tříd
jevila se v r. 1895. stavba nové budovy školní nutností.
Tu usneslo se obecní zastupitelstvo ve schůzi dne 16. ledna 1895 žádati o odškolení
a zřízení školy samostatné.
Ve schůzi dne 17. března téhož roku předloženy plány a rozpočty nové budovy školní
a většinou hlasů usneseno učiniti potřebné kroky ku zřízení školy, k čemuž zvolena školská
komise.
Dne 11. května téhož roku podána žádost k c. k. okresní šk. radě o zřízení samostat
né školy v Kročehlavech pro Kročehlavy, Štěpánov a Vejhybku (stanici Kladno) s následují
cím odůvodněním:
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1. Na Kladně vzrostl počet žactva tak, že nutno by bylo stavěti novou budovu; proto
obec raději vystaví budovu ve své obci.
2. Školní budovy Kladenské jsou dosti vzdálené; cesty, jimiž děti do školy se ubírají,
jsou povozy obecenstvem tak četně oživeny, že v každé době úraz jest možný. Kázeň dítek
po cestě k domovu i do školy není dobrá, any jsou celou cestu bez dozoru. Dítky s oděvem
chatrným v zimě do školy Kladenské buď vůbec nechodí neb velmi málo, bude li škola
doma, snadno krátkou vzdálenost přejdou a do školy v čas přijdou.
3. Finance obecní jsou v dobrém poměru platí se 30% obec. přirážka, v hasičství není
výloh k očekávání, a tak výnos pivního krejcaru a 30% ob. přirážky činí roční příjem devíti
tisíc zlatých. Z toho může obec ročně 5 tisíc dáti na stavbu školy, a tak v 15 letech bude
budova zaplacena. Na udržování budovy a na potřeby školní dostačí, ba snad ani zcela
vyčerpána nebude nynější, do Kladna v obnosu 11–14 set zlatých placená obecní školní
přirážka.
4. Pětiletý průměr žactva vykazuje 1 100 dětí; jest to beze školy zajisté jediná obec
v Čechách s tak značným počtem žactva.
5. Nebude místní nesrovnalosti, ana obec politická bude též obcí školní.
Dosavadní jednání většiny obecního zastupitelství způsobilo v občanstvu značný
rozruch a rozdělilo je ve dvě strany: jedna usilovala o školu a také již 17. března téhož
roku podala obecnímu zastupitelství petici o odškolení, druhá obávala se značného nákladu
na stavbu a udržování, a vyslovila se pro vystavění nové budovy školní na Kladně, blíže
katastralních hranic obce Štěpánova.
C. k. okresní šk. rada zaslala žádost místní šk. radě na Kladně. O žádosti pojednali
dne 26. září téhož roku zástupci místní šk. rady i obecního zastupitelství Kladenského
a vyslovili úplný souhlas se zřízením školy v Kročehlavech, ba slíbili i vrátiti obci Kroče
hlavské onen obnos, jimž přispěla na stavbu nové budovy školní v r. 1882. Pětiletý průměr
žactva v letech 1891–1895 byl: 543 chlapců a 485 děvčat, úhrnem 1028 dětí.
V sezení c. k. okresní šk. rady dne 28. prosince téhož roku návrh na odškolení jedno
hlasně přijat a k příznivému vyřízení doporučen.
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C. k. zemská šk. rada přípisem ze dne 3. března 1896 č. 2 590 žádala, by podán byl
návrh, kolikatřídní škola má býti, dále které školy Kladenské navštěvují děti z Kročehlav
a jich počet, obecní přirážky v době 5 let všech obcí přiškolených ku Kladnu a Kladna,
a konečně závazek obecního zastupitelství Kročehlavského, že bude hraditi veškerá zákoni
té vydání na školu.
Obecní zastupitelství Kročehlavské dne 28. března téhož roku přijalo závazek žádaný
a navrhlo zřízení pětitřídní školy chlapecké a pětitřídní školy dívčí s potřebnými pobočkami.
Když první usnesení okresní zastupitelství dne 5. června téhož roku schválilo, navrhla
c. k. okresní šk. rada v sezení dne 20. července téhož roku zřízení pětitřídní školy chlapec
ké se dvěma definit. pobočkami a pětitřídní dívčí s třemi definit. pobočkami od 1. září
1897.
C. k. zemská šk. rada vynesením ze dne 21. srpna 1897 č. 26 088 uznala nutnost
zřízení školy a povolila za souhlasu zemského výboru vyškolení celé politické obce Kroče
hlavské z Kladna a zřízení škol nových dle návrhu c. k. okresní školní rady.
Dne 26. září 1897 vykonána volba místní šk. rady a již dne 6. října téhož roku před
loženy ku schválení plány budovy s rozpočtem. Místo pro stavbu zakoupeno nedaleko
rybníka ve vedlejší tiché ulici.
Při komisi dne 3. listopadu téhož roku k ohledání místa vyslané vzala místní šk. rada
plány zpět s tím vyrozuměním, že vypíše na plány veřejný konkurs. Komise místo schválila
a žádala, ana budova čelem k severozápadu obrácena bude, aby třídy umístěny byly na
stranu opačnou, sluneční, a zástupce duchovního úřadu žádal, aby pamatováno bylo též
na zřízení kaple pro žactvo, poněvadž jistě na školách těch katecheta ustanoven bude.
V brzku pak vypsala místní šk. rdda konkurs na plány. Ostatní jednání jest dosud
neukončeno.
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Rapice.
Ve středověku byly Rapice farní osadou s tvrzí, dvěma dvory a statky kmetcími. Byla
li již tehdy kantorie zde zřízena, není známo.
Válečný ryk na poč. 16. stol. dolehl na kvetoucí tuto osadu plnou tíhou a rozkotal ji
do základů, tak že r. 1548. byla úplně pustá, jediné opuštěný chrám sv. Mikuláše zbyl do
dnešních časů co jediná dávnověká památka zašlé osady.
Pokus pánů z Kolovrat, ves znovu osaditi, nezdařil se, a tak zůstalo krásné údolí
rapické opuštěno až do r. 1772., kdy opět oživlo tlukotem motyk a postavami havířů
kopajících štoly k dobývání uhlí.
Když spotřeba a tím výroba uhlí stoupala, hrnuli se lidé blízka i z dáli k dolům do
práce; leč kromě několika domků důlních nebylo tu žádných obytných stavení.
Poměry tyto trvaly až do r. 1848, kdy panství Buštěhradské přešlo v majetek J. V.
císaře a krále Ferdinanda Dobrotivého.
Tehdejší nejvyšší komoří J. Veličenstva, hrabě Brandis, dal r. 1852. vymýtiti dubový
les podél cesty ku Stelčovsi vedoucí a tam vystavěno 12 domků pro havíře, zvaných
„kolonie“. Tím položen základ k obnovení zašlých Rapic.
Děti z uhelen, kolonie i dvora Rapického založeného koncem 16. stol. pány z Kolo
vrat, chodily do školy Buckovské.
Hrabě Brandis přítomen byl r. 1852. generální visitaci J. E. knížete a kardinala ze
Schwarzenberků v Lidicích, kamž přifařen byl značný počet osad a dítky ze škol celé
farnosti přijíti musily ku zkoušce.
I seznal tu nepohodlnost a obtíže osadníků i žactva a počal jednati o obnovení fary
Rapické a založení tam školy farní.
Nejvyšším rozhodnutím Nejjasnějšího patrona ze dne 31. ledna a 14. srpna r. 1854.
povoleno zřízení fary i školy farní v Rapicích.
V roce 1857. po dlouhém jednání opraven kostel, vystavěna fara a zřízen hřbitov; na
podzim toho roku počato se stavbou školy a vystavěn přízemek. Příštího roku stavba školy
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dokončena a o druhé neděli adventní vikářem Kašp. Ličkou z Kladna posvěcena.
Vznešený patron školní, který nikdy ruky pomocné neodepřel tam, kde toho třeba
bylo, neopomenul ani tentokráte nově zřízené škole prokázati dobrodiní nadáním školním
v obnosu 5 000 zl. k. č. v 5% státních úpisech; z úroků polovici obdržel učitel, z druhé
polovice kryt byl školní plat chudých dítek hornických, jichž rodiče pracovali v dolech
J. Veličenstva, a ze zbytku zakupovati se měly zábavné knihy pro mládež.
Ke škole rapické přiděleny: Rapické kolonie, uhelny a dvůr, obec Dubí a Dříň.
Prvním samostatným učitelem ustanoven byl Jan Španihel, podučitel v Buckově.
Počátkem ledna 1859 přestěhoval se do Rapic a dne 10. ledna počal vyučovati.
Příjmy jeho byly velmi skrovné, neboť školní plat musil dávati učiteli Buckovskému,
tak že jemu zbývaly pouze úroky nadace a vedlejší příjmy ze služby varhanické a soukro
mého vyučování; pravou protivou byla práce školní se 194 dětmi!, z nichž 192 do školy
chodily.
Počátkem šk. r. 1860. ulehčena práce učiteli ustanovením pomocníka – leč beze
všeho platu. A tak musil ubohý učitel, nechtěl li se tak jako dříve namáhati, podučitele ze
svých nuzných příjmů živiti až do počátku března 1860, kdy konečně patronatní komisař
upravil příjmy obou sil učitelských následovně:
Učiteli rapickému ponechán bude veškeren školní plat náležející učiteli Buckovskému
v obnosu 300 zl.; z toho zaplatí učiteli Buckovskému ročně 150 zl., a podučiteli rapickému
též 150 zl. Aby pak i učiteli zlepšeny byly příjmy, zavázal se ředitel hor Rapických p. Kar.
Hartisch dávati ročně 50 zl., a hory Robertovské ročně 40 zl. učiteli. Na vytápění místností
školních určeno ročně 7 sáhů dříví a 60 centů uhlí.
V roce 1861. dostal učitel od ředitelství hor J. Veličenstva roční příspěvek 50 zl. na
podučitele po tu dobu, pokud učiteli v Buckově dávati bude část školního platu.
V r. 1863. zvolen byl dle zákona školní výbor, jemuž přináležela hospodářská starost
o školu, čímž učitel mnohých trampot byl ušetřen.
Dle nových zákonů byl učitel nucen platiti 20% daň
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z úroků nadace od r. 1868. Tím ztenčen příjem jeho o značnou částku. Aby zbaven byl
placení oné daně, založil J. V. císař a král Ferdinand Dobrotivý r. 1868. novou nadaci
v obnosu 1 250 zl. r. č.; z úroků této jistiny placena pak výše označená daň 20%.
Počet dítek školních rostl každoročně, tak že r. 1868 bylo zapsáno již 340 žáků.
Po vydání základních zákonů školních v r. 1868. podržel Nejjasnější patron patronat
školní.
Ano v r. 1870. bylo zapsáno již 365 dětí, podána žádost o třetí třídu; poněvadž obec
ní zastupitelstvo Dříňské v téže době žádalo o zřízení školy, zůstala žádost ona nevyřízena.
Jako všude v Čechách tak i zde nastal odpor obcí proti novým zákonům školním; při
tom nejhůře vedlo se učitelům. Odporoval li zákonům, byl trestán úředně, schvaloval li
zákony, měl opět potyčky s občany.
Dnem 1. října 1870 okresní školní rady měly vypláceti učitelům služné; poněvadž
však obce odporovaly platiti přirážky školní a vybírati školní plat, nebylo v pokladnách
peněz a učitelé nedostávali ničeho. S učitelem trpěly i děti školní, neboť nedostal učitel ni
peněz na palivo, ni palivo od obce, a tak zimou se třesouce, sedaly dítky v chladných svět
nicích.
Dne 30. ledna 1871 vzdal se Nejjasnější patron školního patronatu, načež vřaděna
škola do II. třídy platu.
Však to učitelům nepomohlo, ani na služné musili čekati ještě až do 1. prosince 1871,
kdy berní úřad vše vyplatil.
Dne 2. dubna 1871 počala úřadovati místní šk. rada, a ihned vzhledem ku 373 žákům
podala žádost o zřízení školy ve Dříni.
Při komisi dne 8. května téhož roku žádaly obce rozšíření školy Rapické. Když se tak
nestalo, podána nová žádost, aby buď rozšířena byla škola Rapická, nebo zřízena nová
škola ve Dříni.
Žádosti této vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 25. června 1872 č. 8 125
vyhověno tak, že povoleno zřízení dvojtřídní školy ve Dříni. Ve škole Rapické zbylo pak
196 dětí ve dvou třídách od 1. prosince téhož roku.
V témže roce rozmnožen příjem učitelův ročním darem 50 zl. od řiditelství hor císař
ských, začež musil zdarma účinkovati při slavnostech hornických.
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Rozvojem dolů přibývalo obyvatelstva a tím i žactva tak, že ve šk. roce 1875–6 bylo
zapsáno 271 dětí; žádala tudíž místní šk. rada o otevření třídy třetí. K tomu dáno svolení
vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 6. dubna 1876 č. 3 295, třída třetí dne 1. ledna
1877 otevřena.
V budově školní nebylo však místa pro novou tuto třídu: místní šk. rada přihlížejíc
k tomu, že hory stále na západ postupují a tím lze v pozdější době očekávati zde úbytek
žactva, nechtěla přistavěti třídu novou, nýbrž najala pouze místnost v domku č. 7.
Sotva bylo žactvo rozděleno, zemřel řídicí učitel a tak bylo zavedeno polodenní
vyučování až do 20. února, kdy opět pravidelné vyučování počalo.
Nemožno tu pominouti zásluh místní šk. rady, která nehledíc na výši vydání opatřo
vala školu všemi duchu času i pokroku školskému potřebnými pomůckami, a stále o to
dbala, by škola jak zevnějškem tak vnitřkem lákavou a příjemnou dětem byla, a rodiče
jejich ku přízni vybízela.
Ve snaze této zřídila z vlastního podnětu vkusnou letní tělocvičnu a školku
stromovou.
Počátkem šk. r. 1878–9 zavedeno vyučování ženským ručním pracím.
Ve šk. roce 1880–81 byly třídy 324 dětmi přeplněny. Žádost o novou třídu podána
a již dne 16. března 1881 vynesením c. k. zemské šk. rady č. 3 363 povoleno otevření
čtvrté třídy od 1. ledna 1882.
Místní šk. rada opírajíc se o tytéž důvody jako při zřizování třídy třetí najala pouze
místnost v domku č. 6, kde již dne 10. listopadu 1881 čtvrtá třída otevřena. Bylyť tři třídy
přeplněny a tu místní šk. rada sama po dva měsíce poskytovala podučiteli měsíčního platu.
Počátkem roku 1884. vybídla c. k. okresní šk. rada místní šk. radu k jednání
o rozšíření školy o třídu pátou. Před tímto jednala o témž místní šk. rada již v sezení dne
15. prosince 1883.
Konečně usneseno dne 24. května 1884 postaviti novou budovu školní vedle školy
staré. Tomu odporovalo obecní zastupitelství Dubské a podalo dne 15. listopadu žádost
o zřízení samostatné školy pro Dubí a Újezd.
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Záležitost tato vlekla se až do r. 1889, kdy ve 4 třídách školy Rapické směstnáno bylo
431 dětí, tak že bylo nutno otevříti třídu pátou, která dle vynesení c. k. zemské šk. rady ze
dne 28. listopadu 1889 č. 33 267 dne 1. ledna 1890 v najaté místnosti v domku č. 8.
otevřena.
Otevření nové třídy bylo v brzku k očekávání, an počet žactva rostl neustále.
Poněvadž pak již tři místnosti byly najaty a žádost obce Dubí dosud vyřízena nebyla, shodli
se konečně zástupci obou obci tak, že vystaví se nová budova školní na katastralním roz
hraní.
Obecní zastupitelství Dubské vzalo žádost o školu zpět, a po schválení místa
stavebního a plánů sdělaných c. k. inžinýrem p. Ad. Novotným zadána dne 3. května 1891
stavba p. Karlu Benešovi, staviteli z Velvar za obnos 33 782 zl. s 10% slevou.
Dne 26. května téhož roku počala stavba, která v srpnu 1892 byla dokončena a 28.
t. m. posvěcena. Celkový naklad stavební obnášel 33 300 zl a za nový inventář dáno
1 441,37 zl.
Jest to jedna z nejlepších budov školních v okresu, vyhovujicí veškerým požadavkům.
V přízemí jsou 3 školní světnice, byt řídicího učitele a kabinet, v I. poschodí 5 tříd a sbo
rovna; třídy jsou 63 m2 velké a 3,8 m široké, takže pohodlně v nich 80 žáků seděti může.
Ještě před ukončením stavby bylo vynesením c. k. zemské šk. rady ze dne 6. března
1891 č. 8 739 povoleno zřízení dívčí pobočky při třídě páté, a táž dne 1. září 1892 v nové
budově školní otevřena.
Seznam učitelů:
Jan Španihel 1. 1. 1859–†16. 1. 1877. Frant. Mejtský 1860–61. Jos. Manšinger
1861–63. Karel Chmel 1863–68. František Jarušek 1868–1. 12. 1872. Jakub Bušek 1873–
74. Arnošt Teplý 1874–75. Richard Taubenek 1875–31. 8. 1876. Jan Kubĺk 1. 9. 1876,
†28. 8. 1878. Marie Krátká 20. 2. –31. 8. 1878 Karel Klement 1. 1. 1877–31. 8. 1887.
Leonhard Kubát 1. 9. 1877, nyní říd. uč. Ludvík Melchar 30. 11. 1877 do 20. 1. 1878.
Tomáš Kovářovič 1. 2. –13. 3. 1878. Františka Olivová 1. 9. 1878 do 31. 8. 1883. Jan
Slavík 1. 11. 1881–31. 8. 1882. Antonín Kobr 1. 9. 1882–23. 5. 1884. Bož. Kašková 1. 9.
1883–31. 10. 1885. Antonín Jirotka 15. 6. –12. 7. 1884. Bo
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humil Kuchař 18. 8. 1884–31. 1. 1885; 1. 9. 1887–31. 3. 1891. Bohuslav Vacek 1. 5.
1885–31. 8. 1887. Johanna Horáková 1. 5. 1885 dosud. Jos. Nigrin 1. 9. 1887–28. 2.
1889. Frant. Blahník 1. 3. 1889–31. 8. 1897. Jos. Burda 1. 1. 1890 do 31. 8. 1893. Ant.
Forejt 1. 4. 1891 dosud. Frant. Kubišta 1. 9. 1893 dosud. Oldřich Rozum 1. 9. 1892–31. 8.
1895. Václav Sladký 1. 9. 1895–31. 8. 1896. Bož. Dědinová 10. 3. 1895–15. 7. 1895. Adolf
Vlačiha 1. 9. 1896–28. 2. 1897. Jos. Linhart 1. 1. –16. 7. 1897. Frant. Bakule 1. 9. 1897
dosud. Bohusl. Šindler 1. 9. 1897 dosud.

Stelčoves.
Dějiny této v úrodném údolí ležící osady těsně spojeny jsou s dějinami sousedních
Rapic. Byla li mládež v starší době vyučována, musila zajisté docházeti do Rapic, kamž
osada byla přifařena. O tom však žádných zpráv není.
Po zajití Rapic r. 1548. přifařena Stelčoves zajisté k Buštěhradu, kde již r. 1350. fara
se připomíná.
Za války třicetileté Stelčoves zpustošena a spálena vojskem císařským co zboží pánů
Novohradských z Kolovrat, kteří se ku stavům odbojným připojili.
Po válce přifařena osada k Lidicůrn kamž děti do školy docházely.
Zda poměr tento trval i po zřízení školy v Buckově r. 1690., či chodily li děti do školy
buckovské, nelze s jistotou určiti.
Neschůdnost cesty a vzdálenost školy přiměly občany Stelčoveské žádati slanský
vikariatní úřad o zřízení školy ve Stelčovsi. Žádosti této bylo r. 1794. vyhověno, a zřízena
jedna třída. Táž zůstávala neustále jako část farní školy Lidické.
Podučitelem, vlastně pomocníkem, ustanoven Jan Hoffmann, nejspíše syn učitele
lidického.
Jaké byly příjmy jeho, neznámo; snad náležela mu část sobotalesu a o ostatní musil
se sám starati. Tomu nasvědčuje i to, že syn jeho Jan Hoffmann, který po r. 1829. po otci
školy se ujal, zabýval se vším možným, aby živobytí uhájil.
Oba tito ustanoveni byli „výpomocnými pomocníky“.
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První škola byla tam, kde je nyní č. 33., do školy chodilo as 12 dětí, jež seděly
u podlouhlého stolu na prknech, položených na třínohých židlích.
Rozvoj uhelen v údolí Rapickém měl vliv na vzrůst obyvatelstva této osady, a tak již
v r. 1829. místnost školní byla malou. Prodán tedy domek za 600 zl. a koupen mýtní erární
domek č. 43. za 787,30 zl., v němž zůstala škola až do r. 1896.
V roce 1834. zemřel Jan Hoffmann starší, načež syn jeho Jan obdržel dekret, o němž
sám takto píše:
„Veledůstojný školdozorný úřad mě Jana Hoffmanna dekretem exponýrovaným
podučitelem při c. k. komisi krajského úřadu Slanského u přítomnosti komisara Kuchynky
obecního rychtáře pana Josefa Krátkýho a dvou občanů Jana Hory a Františka Hosta
rolníků, v roce 1834. na této štaci podučitelské, která k osadě Lidické náležela, ustanovil.“
V r. 1853. ustanoven Hoffmann učitelem, a tak škola byla samostatnou.
V r. 1868. byla školní světnice malou, pročež zvětšena o 2 čtver. sáhy přístavbou.
Otevíráním nových dolů nedaleko Stelčovsi rostl počet obyvatelstva a tím přibylo tolik
dítek, že jedna třída nikterak nestačila.
K vyzvání c. k. okresní šk. rady v r. 1874. odpověděla místní šk. rada, by rozšíření
o druhou třídu bylo odročeno, ana prý obec nemá peněz na stavbu.
Když však v r. 1877. navštěvovalo školu 156 dítek, žádala místní šk. rada o druhou
třídu.
Pří komisi dne 21. října 1878 uznána budova za dostatečnou a ku zřízení druhé třídy
měla se o dva sáhy rozšířiti a poschodí vystavěti.
Přístavba odložena až na rok 1880.; po dobu přestavby najata místnost v domě
č. 54. od 1. ledna 1880.
Stařičký učitel Hoffmann nedočkal se otevření druhé třídy, an zemřel právě na počát
ku přestavby dne 23. března po 51letém působení v stáří 70 let.
Po ukončení přestavby nákladem 4 522 zl. 80 kr. otevřena 6. září 1880 druhá třída
s povolením c. k. zemské šk. rady ze dne 21. června 1880 č. 3 012. Tím usnadněna práce
učitelů jakož i lepší prospěch žactva.
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Počátkem února 1881 zavedeno vyučování ženským ručním pracím a na jaře založe
na štěpnice a zřízeno letní cvičiště.
S uznání hodnou láskou a ochotností jak místní šk. rada, jíž dostalo se dne 25. října
1883 od c. k. okresní šk. rady pochvalného uznání, tak jednotlivci všemožně pečovali
o dobro školy četnými dary.
V další době přibývalo znenáhla žactva, a třídy byly přplněny. Vyzvala tedy c. k.
okresní šk. rada dne 21. srpna 1890 místní šk. radu k jednání o zřízení třídy třetí.
Poněvadž v té době se proslýchalo, že přestane dobývání uhlí na dole „Vítovka“, čímž
očekáváno klesnutí počtu žactva, ve škole pak místnosti pro další třídu nebylo a v obci
vhodné světnice místní šk. rada nenalezla, žádala přípisem ze dne 13. září 1890 za odklad.
C. k. okresní šk. rada znovu přípisem ze dne 13. prosince 1890 žádala místnost pro
třetí třídu.
Když zastavením „Vítovky“ dne 19. ledna 1891 očekávané klesnutí počtu žactva
nenastalo, počalo další jednání, jehož výsledkem bylo vynesení c. k. zemské šk. rady ze
dne 19. května 1891 č. 11 029., jímž povoleno zřízení třídy třetí.
Místní šk. rada najala světnici v domě č. 24., kdež dne 1. září 1891 třetí třída
otevřena.
Ihned počala místní šk. rada jednati o přestavbě staré budovy školní; když však
uznala nevhodnost toho, usnesla se dne 8. března 1895 vystavěti novou budovu.
Dne 9. dubna t. r. uznáno místo za vhodné a po sdělání plánu p. Čenkem Stříbným,
stavitelem z Prahy, zadána stavba rozpočtená na 16 321 zl. p. Jos. Veselému z Hostouně
za 13 971,97 zl.
Dne 16. dubna 1896. počala stavba a již dne 8. září t. r. nová důstojná jednopatrová
budova školní vysvěcena. Náklad na stavbu i zařízení obnášel 15 tisíc zl.
Seznam učitelů:
Jan Hoffmann 1794–1829. Jan Hoffmann 1829–†23. 3. 1880. Frant. Šach 28. 3.
1880–30. 8. 1880. Josef Pokorný 1. 9. 1880–31. 3. 1891. Frant. Konrád 1. 9. 1880–31. 8.
1884. Frant. Štěchovský 1. 9. 1884–31. 8. 1886. Eduard
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Straka 1. 9. 1886–31. 8. 1887. Leop. Koubek 1. 9. 1887–31. 8. 1889. Heřman Štáf 1. 9.
1889–31. 8. 1891. Bohumil Kuchař 1. 4. 1891 dosud. Matěj Kühnel 1. 9. 1891–31. 8.
1892. Josef Kospert 1. 9. 1891–31. 8. 1892. Jan Jarý 1. 9. 1892 až 31. 8. 1895. Jan
Štěnička 1. 9. 1892–31. 8. 1893. Ant. Šimandl 1. 9. 1893–31. 8. 1897, Bohuslav Kádner
1. 9. 1895 ? František Svoboda 1. 9. 97 dosud.

Vřetovice.
Na severozápadním svahu starobylého kostelíka Vřetovického rozkládalo se
v 16. stol. kvetoucí městečko Královice s četnými statky kmetcími a dvěma dvory, které
byly skoro neustále v držení bohatých rodů Pražských.
Chrám sv. Václava byl tehdy farním; lze tudíž domnívati se, že děti z městečka byly
vyučovány ať již snad farářem či kočujícím učitelem, neboť bohaté a vzdělané měšťanstvo
hledělo zajisté ve svých sídlech vzdělání mezi poddanými šířiti. Zpráv o tom nezachovalo
se žádných.
Válkami husitskými a dalšími rozbroji zemskými utrpěly Královice tak mnoho, že
v první polovici 16. století byly co majetek pánů Novohradských z Kolovrat úplně pusté.
Zajitím Královic zmohutněla blízká, koncem 15. stol. založená osada Vřetovice
(Dřítovice, Třetovice), o jejímž školství až do druhé polovice 17. stol. není žádných zpráv.
Koncem téhož století docházely dítky do blízkých škol, buď do Kolče, buď do Nouto
nic, buď do Kovar, buď do Středokluk, aneb až do farní školy v Lidicích.
Poměr ten trval až do r. 1810., kdy prostý krejčí Kala o své újmě bez úředního
oprávnění položil základ školství Vřetovického.
Kala, usedlý ve Vřetovicich, viděl, kterak v čase zimním pro neschůdnost dalekých
cest dítky bez vyučování zůstávají; počal tudíž dobrovolně, bez vyzvání rodičů, v zimních
měsících, kdy pro sněhově vánice neb blátívé cesty dítky do školy nešly, ve své chaloupce
č. 39. vyučovati děti čtení a katechismu.
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Jaké odměny dostávalo se mu za tuto dobrovolnou snahu a práci, neznámo; nejspíše
jakous dávkou v naturaliích spláceli rodiče namáhání jeho.
Úřady působení Kalově nečinily překážek, a tak vyučoval až do své smrti r. 1816.
Působením Kalovým položen byl základ ku škole, a tak po jeho smrti přičinili se
občané vřetovští o nového učitele. Ustanovili jím Antonína Peterku, bývalého desátníka
u dělostřelectva.
Nutno tu připomenouti, že poddůstojníci dělostřelečtí v době tehdejší musili uměti
čísti, psáti a počítati.
Peterka nebyl ovšem zkoušen, ani nevyšel z normálky, ale svými vědomostmi mohl
za tehdejších poměrů zdárně působiti, jak též starší pamětníci jej chválí.
Vyučoval nejdříve v domku č. 38., později přestěhoval se do domku č. 39., a když
světnice pro žactvo byla malá, koupili obětaví občané domek číslo 16. o jedné světnici,
komoře a řezárně.
Starší pamětnici vypravují o zařízení školní světnice následovně: Ve světnici bylo
několik lavic pro děti, stolek se dvěma neb třemi židlemi, skříň a nedaleko dveří kachlová
kamna s „kavnovcem“ a plotnou, na které paní učitelová denně pro svého chotě pokrmy
připravovala, čímž byla i stálou posluchačkou jeho výkladů. Často krotila zlost svého
manžela, často však jej k většímu trestání pobízela, ano i sama bývala dětem trestajícím
ramenem s vařečkou neb pod.
O příjmech jeho dovídáme se ze zachovaného dekretu, který zní následovně:
„Njže psaný Sousedi počestne Obcy Wřetowske známo toho činjme že mi Pána
Antonjna Peterků do nassy Obcy za Učitele nassich Djtek přigjmáme; a gemu pro obživeny
každoročně 8 stry pravjme Osum Strichů twrdýho Obylj dáti se zavazujeme. Totiž 4 stry
žita, 2 stry Pssenice. 2 stry Gečmena a z každeho Djtěte, který schopný neh do Sskoly
chodit bude 1 zl prawjme Geden zlatey každoročně platit budeme a gesstě dle možnosti
přidawký dawati budeme a Geden Sáh dřjwj na dwanáct Strichů Uhlý a také kousek Pole
na Brambory dawati Se uwazugem.
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Že tomů tak gest vlastnoručně w podpysů nassima Gmeny stwrzugem.
Genž se stalo na počestne Richtě Wřetowské
dne 26 Septembru 1816
Mates Fingerhut
Richtar Řetowizky
Jakub Burger, souset
Jan Wlasak, souset“

Vidíme tu vzácný v tehdejší době příklad obětavosti a ocenění vzdělání prostými
venkovany. Kdežto jinde s největším namáháním úředním vymáhala se dotace pro učitele
neb pomocníka od patronatu i občanů, zde obec dobrovolně byť nevelkou, aspoň dle
možnosti přiměřenou, dotaci sama dávati se uvolila.
Každý dozná, že z těchto příjmů dekretem určených učitel rodinou živ býti nemohl;
proto hledal příjmy vedlejší, hrál v hostincích, při svatbách byl dohazovačem a pod.
Antonín Peterka zemřel v r. 1847. a nástupcem stal se jeho syn Josef, který přijal
školu tak, jak byla za otce.
Po šesti letech nahlédli občané i úřady nevhodnost dosavadní světnice školní, a tak
nákladem obce z komory a řezárny upravena místnost učební, bývalá učebna dána pak
učiteli za byt.
Dlouho však v nové světnici školní neučeno; spadl totiž strop, ještě na štěstí
v nepřítomnosti dítek. Tím přerušeno vyučování. Když sdělání nového stropu trvalo dlouho,
poskytl rolník Václ. Růžička ve svém stavení č. 2. jednu místnost na tak dlouho, dokud by
vše náležitě upraveno nebylo.
A bylo to skutečným dobrodiním pro dítky, ana oprava stropu trvala přes rok, tak že
i výroční zkouška v čís. 2. se odbývala.
Po udělání nového stropu vyučováno opět v č. 16.
V r. 1848. převzal J. V. císař a král Ferdinand Dobrotivý panství Buštěhradské od
Leopolda II, velkovévody Toskanského. Ihned ucházeli se občané vřetovičtí o obnovení
fary.
Konečně v r. 1858. došlo svolení ku zřízení fary. Tím počalo uvažování, kdo bude
varhaníkem. Všeobecně se soudilo, že jím bude učitel Peterka.
Týž však, ač byl dobrým hudebníkem, na varhany hráti neuměl; čím více se blížil den
nastoupení nového faráře, tím
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úzkostlivějším se stával, až konečně náhle den před příchodem farářovým (11. prosince
r. 1858.) zmizel z Vřetovic. Škola byla zamčena a pan učitel na cestě do Ameriky, „aby tam
na dále šumařil, anebo v zlatonosné Kalifornii pokladů nevídaných sobě nashromáždil,“
psáno v pamětní knize.
Za nedlouho osiřelá škola opět oživla, an tu byl ustanoven učitelem František
Vorlíček, který ještě další 4 roky v témž čísle vyučoval.
V brzku počalo jednání o stavbu nové budovy školní, ana dosavadní ni velikostí, ni
zařízením nevyhovovala.
Byla to opět štědrá ruka nezapomenutelného J. V. císaře a krále Ferdinanda Dobro
tivého; která značnou podporou stavbu školy umožnila.
V r. 1862. položen J. E. arcibiskupem Pražským základ ku stavbě a v brzku byla jed
nopatrová budova nákladem 7 000 zl. hotova.
V přízemí byl byt pro učitele o dvou pokojích, kuchyni, komoře a sklepu, v poschodí
prostranná učebna a kabinet. Kromě toho měl učitel na dvoře stodůlku, chlév, kolničku
a zahrádku 135 čtver. sáhů.
Vyučovati počalo se tu v r. 1863. Příjmy učitelovy se nezměnily.
Rozvojem uhelen přibývalo obyvatelstva a tak již v r. 1870. bylo přes 100 dítek;
počet ten znenáhla stoupal, tak že bylo nutno otevříti druhou třídu. Toho nedočkal se pan
Vorlíček, an byl dán 31. října 1880 do výslužby.
Počátkem září r. 1880. počalo vyučování ženským ručním pracím.
Ještě 2 leta namáhal se učitel v přeplněné dětmi třídě, až konečně dne 1. září 1882
otevřena druhá třída v najatě místnosti v domě č. 14.
Jednání místní školní rady o místnost pro druhou třídu skončeno usnesením, aby
v prvém poschodí z bývalé třídy a kabinetu pořídily se dvě třídy.
Přístavba tato začatá v době prázdnin r. 1884. trvala až do 1. listopadu; proto
vyučováno po dva měsíce polodenně v oné najatě místnosti, načež nastalo pravidelné
vyučování ve dvou třídách.
Postupem času přibývalo dítek tak, že vynesením c. k.
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zemské šk. rady ze dne 23. května 1896 č. 9 975 svoleno k otevření třídy třetí od 1. ledna
1897.
K získání nové místnosti pro tuto třídu postavena o prázdninách r. 1896. směrem
k severní straně nová třída nákladem 4 833,61 zl.
Jelikož přístavba byla brzy hotova, povoleno otevření třetí třídy, a tak dne 1. října
r. 1896. počalo vyučování ve třech třídách.
Seznam učitelů:
Kala, krejčí, 1810–16. Ant. Peterka 1816–47. Josef Peterka 1847–11. 12. 1858.
Frant. Vorlíček 1. 1. 1859–31. 10. 1880. Jan Siblík 1. 11. 1880–31. 8. 1881. Václav Vagner
1. 9. 188–11. 9. 1893. Jaroslav Soukup 1. 9. 1882–31. 8. 1885. Vojtěch Bobek 1. 9. 1885–
5. 1. 1887. Josef Jankovec 1. 3. 1887–31. 10. 1891. Karel Školaud 1. 11. 1891–31. 8.
1893. Jos. Burda 1. 9. 1893 dosud. Hynek Kubát 1. 9. 1893–28. 2. 1896. Josef Boudyš
1. 3. 1896 dosud. Ant Dubský 1. 10. 1896 dosud.

Fr. Škorpil.
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Unhošťsko.
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Unhošt.
Kdy první škola v Unhošti zřízena byla, dnes, po mnoha stech let, těžko říci; ale tolik
najisto říci můžeme, že škola Unhoštská patří k nejstarším školám českým; bylať zde již
r. 1379., ač městečko tehdy sotva 40 domů čítalo, a rektorem či správcem školy té byl
Petr z Mnichova Hradiště.
V diplomatáři musejním zaznamenáno jest, že Jan Šarovec ze Svarova, jáhen školy
Unhoštské, slíbil arcijahnovi, že od května do 29. června nepůjde do hospody a nebude se
opíjet pod trestem vězení jednoho měsíce.
R. 1590. odstěhoval se učitel zdejší Jan Gregora Hradecký do České Třebové
a r. 1616. dne 13. dubna ustanoven universitou pražskou za rektora do Unhoště Daniel
Sissius Kutnohorský. (Dvorský seš. 10.)
Až potud jen sporé jsou zprávy, jichž jsme se o škole a o učitelstvu Unhoštském
dopátrati mohli. Za to od r. 1623., krátce po bitvě Bělohorské, řadou skoro nepřetržitou
možno sledovati učitele zde působící a zprávy o školách zdejších.
Zmíněného r. 1623. připomíná se „vnově přijatý“ rektor Petrus. – Když vřava války
trochu se utišila a obyvatelé z lesů se navrátili, starali se otcové městečka o to, aby mládež
bez cvičení v literním umění nezůstala. Hned v úterý po sv. Havle dali zase školu upraviti,
jak jen možno bylo. Od uklizení a vymetení dali 5 gr. 1 den., zámečníkovi od udělání
železné
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kličky a rukojeti 45 gr. 1 den. hrnčíři Sirůčkovi za hliněný hrnec do kamen (místo
kamnovce) 46 gr. 1 den, a za 2 mísy, 2 džbány a konev dřevěnou 56 gr., dále koupili
o jarmarce do školy 3 rendlíky nové, 2 mísy, 3 hrnce a 4 lžíce za 36 gr. Od praní šatů
ložních dali 9 gr. – Do školy takto upravené uvedli vnově přijatého rektora s mládenečky
(žáčky) jeho a dali mu na vyživenou 30 gr. (na jak dlouho, nevím). Téhož roku dali od
udělání nového štoku a stolice do školy 1 kopu, za mísy 10 gr. 2 den.; správci školy
k umývání noh a sebe koupeny hrnce, mísy a dva střízky (škopíky) za 14 gr. a ke truhlici
jeho koupili visutý zámek za 12 gr. 4 den. Je viděti, že se o svého nového rektora starali;
ale to mi divno, k čemu potřeboval tolik hrnců a mis. Zdá se, že jak bývalo zvykem, měl
u sebe na opatrování několik těch mládenečků!
Jak dlouho konal zde povinnosti stavu svého zmíněný Petrus, nevím. – Po něm po
celou asi dobu války třicetileté neměli v Unhošti žádného řádného správce školy, nýbrž
mládeži vštěpovali první počátky literního umění písaři městští Jiří Daniel Kořenický a Jan
Jiří Pirén (po česku Hruška), až asi do r. 1657.
Téhož roku působil zde Josef Maršálek, rodák Unhošťský. Měl zde po otci svém
Pavlovi, pekaři, stateček. Po smrti otce svého osiřel se svou sestrou Alžbětou a nad
statečkem i svršky jeho za poručníky ustanoveni byli Jiří Zelenka a Jan Točnický; co bylo
na penězích, to dáno do truhlice (pokladny) sirotčí. Když pak Maršálek seznámil se se
„začátky literního umění“, šel mezi poctivé lidi se živit. R. 1653. byl kantorem v městečku
Bavorově, odkud se dostal do svého rodiště.
Od r. 1668 28. 6. –1671 působil zde Tomáš Berounský, kantor et organista. Po něm
Svašek a potom až do r. 1575, Karel Markovský. Téhož roku posláno pro kantora do
Žebráka; pro kterého, nevím. R. 1681. v sobotu po sv. Jakubě přistěhoval se sem Adam st.
Arietini, organista a kantor z Nov. Strašecí. Jemu vypomáhal syn jeho rovněž Adam. Od
r. 1684 až 1686 4. 2. pracoval zde Bartoloměj Trouba (Trauba) a po něm Adam Frant. Žák
(Žiak). Týž žádal, aby mu šenk na obecní hospodě po Krištofovi Bartošovském byl pře
nechán; stal li se tedy také krčmářem, nevím. Měl zde svůj grunt a zasedal jako konšel
v radě. R. 1720. žádal, poněvadž již od dva
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ceti let deputát kantorovský zadržalý má, aby mu byl vydán, s čímž poodloženo do dalšího
vyšetření. – Jako druhý učitel či spolukantor působil zde okolo r. 1700. Ant. V. Kratochvíle
a po něm až do roku 1708. Vorel. Po tom přijat byl 17. 8. 1708. Frant. Pachman „na
probu“ za varhaníka.
R. 1709. dne 27. srpna přijat byl pod dekretem za kantora Vojtěch Trouba ml.,
o jehož musikální horlivosti jinde již hovořeno bylo. Po něm dlouhá léta, od r. 1758. až do
1800. působil v Unhošti Frant. Holeček. Dvorním dekretem ze dne 27. listopadu 1785
zrušeno bylo koledování a učiteli mělo se od patronátního úřadu dostati náhrady. Když se
o ní učitel Holeček ucházel u křižovníků s červenou hvězdou, odbyl jej pan prior, že prý
dostal od řádu 3 str. polí. Leč Holeček vysvětlil věc tak, že pole ta byla mu dána při dražbě
na vydržování jednoho pomocníka a nikoli jako náhrada za zrušené koledování; proto prý
měšťané od dražby toho pole upustili. Týž dostal dekretem magistrátním ze dne 4. srpna
1789 čtvrtletní výpověď. Poněvadž ale ve výpovědi nebyly udány příčiny jeho propuštění
a dle vys. nařízení ze dne 25. července 1776 nesměli definitivně ustanovení učitelé jako
čeládka býti propuštěni, oznámeno městskému úřadu školnímu ze Slaného, že 13. srpna
dostaví se do Unhoště komisař, aby vyšetřil, proč učitel, který již 32 roky úřad učitelský
zastává, propuštěn býti má. – Mezi tím, co Unhošťští proti němu měli, bylo i to, že neuměl
německy, jakož jsme již dříve pověděli.
Frant. Holeček měl dva syny: Antonína a Františka. Starší Antonín pomáhal otci
svému jeden rok a jeden měsíc. V době Napoleonských válek dal se ke sboru
dobrovolných myslivců a když přišel z vojny, obdržel místo pomocníka v Berouně na
základě vysvědčení Unhošťského magistrálu ze dne 7. prosince 1796. – Mladší Holečkův
syn František byl až do konce r. 1796 učitelem v Hořelici. Odtud byl pro nějaký přestupek
propuštěn, ale dovoleno krajským úřadem, aby u svého otce v Unhošti vypomáhal. Když
r. 1804. o jiné místo ucházeti se chtěl, dáno mu vysvědčení, ze kterého vysvítá, že pět let
jako druhý učitel v Unhošti se svým otcem působil a po smrti otcově jeden rok
samostatně. Byl zde do konce března 1804. Odtud dostal se do Dobříše, kde zemřel.
O vdově po něm jsme už vypravovali.
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Dříve nežli svému otci vypomáhal syn jeho František, byl zde pomocníkem Jan Obraz
od 1. srpna 1782 do 6. listop. 1789. Týž po čtyrměsíční zatímní službě obdržel dekret
definitivního pomocníka. V dekretu tom klade se na to důraz, aby si dal na rozšiřování
německé řeči záležeti. – To na srdce mu kladli otcové města! – Znamení tehdejší doby!
S ním zároveň byl zde pomocníkem Mikuláš Tobiášovský od 3. prosince 1782 do
března 1784. V dekretu jeho zaznamenány jsou tyto zajímavé povinnosti a požitky. Měl
totiž:
1. K magistrátu a školním dozorcům povinnou úctu míti.
2. K učiteli patřičnou subordinaci chovati.
3. V obvyklých vyučovacích hodinách mládeži školní dobrým příkladem, zbožným
a mravným chováním předcházeti, přívětivostí vstříc přicházeti jak chudým tak bohatým,

dětem všem stejnou pílí německou normallehre vštěpovati.
4. Na kůru při službách Božích spolupůsobiti.
Bude požívati s učitelem společné stravování a byt, čištění prádla; příštím rokem od
1. listop. 1783 jednu třetinu sobotalesu, z kůru dle taxy štólu, od pohřbů připadající díl
a na štanci 20 zl. rýn. i se 12 zl. ze školního fondu. Dále se mu povoluje k jeho lepšímu
vyživení, aby při muzikách buď v hostincích anebo při veselkách směl hráti bez zameškání
školního vyučování, jakož aby mimo čas vyučování kondicemi si něco přivydělati směl.
Po Tobiášovském přišel Šimon Heppler, jenž byl ustanoven dekretem ze dne
16. března 1784. Po odchodu Jana Obraza ustanoven byl za defin. pomocníka dekretem ze
dne 6. listop. 1789 Frant. Vorel, který se již 30. srpna 1790 odstěhoval do Šťáhlavy. Po
Vorlovi nastoupil Josef Pech, jenž ustanoven definitivně teprve dne 16. října 1791.
R. 1802. dne 1. ledna ustanoven za druhého učitele Vojtěch Boršický. Dává se mu
pěkné vysvědčení; přičinil prý se tak, že tolik dítek školu navštěvovalo, že jich přes
polovičku státi musilo. Po odchodu Frant. Holečka byl Vojt. Boršický ustanoven za prvního
učitele dekretem ze dne 2. dubna 1804 čís. 9851.
V létech 1803. a 1804. byl zde pomocníkem Matěj Mařánek, který v červnu r. 1804.
odešel.
Dle cís. král. nařízení ze dne 24. července 1784, mělo se
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těm učitelům, kteří se tak přičinili, že počet do školy chodících dítek se o jednu třetinu
rozmnožil, dostati zvláštní odměny peněžité. I Boršický odvážil se žádati za tu odměnu.
Městská rada připojila k jeho žádosti krásné vysvědčení o jeho schopnosti a přičinění,
krajský úřad podal jeho žádost k vys. guberniu, ale to ji zamítlo proto, že prý měl ročních
příjmů 220 zl. 57 kr. Bylo tedy po naději! Ale nedosti na tom. K všemu měl zaplatiti za taxy
7 zl. 15 kr. Pěkná to odměna za přičinění! – Ačkoliv učitel Vojt. Boršický velmi chvalitebnou
horlivost a výborné vlastnosti i dovednost u vyučování mládeže osvědčil, nicméně stěžuje
si v přípise k magistrátu ze dne 26. října 1804, že mnozí rodiče z vůkolních vesnic své dítky
všelijakým darebným lidem do učení dávají, kteří mládež více kazí a zavádějí, než by
k dobrému přiváděna byla a na ten způsob jemu jeho živnost ubírají a jej okrádají; neboť
prý hlavně k vůli mládeži přespolní pomocníka vydržovati musí. Z té tedy příčiny žádá
vzácný magistrát za odpomožení a slibuje na konci své žádosti, že nehodnou svou
modlitbou Boha neustále prositi bude za šťastné a dlouhé panování vzácného magistrátu.
– Člověk čta tu suppliku řekl by bezděky: „Dejž to nebeský Pán Bůh!“ Od r. 1806. byl zde
pomocníkem Karel Boršický.
Dle gubernialního vynesení ze dne 6. srpna 1816 č. 38 047. byli všichni učitelé, kteří
mají službu peněžitou a ročně méně než 120 zl. požívají, vyzváni, aby se přihlásili, že jim
plat upraven bude. Ze žádosti v té příčině dne 7. srpna podané dovídáme se, že Karel
Boršický dostával ročně 12 zl. přídavku, za které ale každého roku žádati musil, že již
10 let v Unhošti působil a že přes to, že ku spokojenosti všech tak dlouho zde pracuje,
posud jest jen pomocníkem, ač má způsobilost býti učitelem a žádá za titul druhého
učitele. Městská rada, uvažujíc dlouholeté zde působení a zásluhy o mládež, poskytla mu
název druhého učitele, což nic nestálo; ale později přece uznávajíc jeho „nepatrné služné“,
povolila mu přídavkem 1 sud piva ročně. Šťastný Boršický! – R. 1822. dekretem konsistoře
ze dne 20. července ustanoven za učitele do Řevnic.
S Karlem Boršickým působil zde také lgnác Jan Vochomůrka, jehož první křestní
jméno vešlo v zapomenutí a on tedy všude Janem nazýván. Narodil se 1. srpna 1797 v Mi
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nicích na panství Smečenském; nabyl učitelského vzdělání při hlavní škole v Praze. Aby se
přiučil němčině, pracoval dvě léta v Šelkovicích; po té byl pomocníkem v Hostouni
u Unhoště 1 rok a 9 měsíců. Odtud přišel za pomocníka do Unhoště a po odchodu K. Bor
šického ustanoven byl za druhého učitele r. 1823. Po smrti svého „principála“ Vojt.
Boršického a později po smrti Františka Mejtského svěřena mu na čas správa školy.
V době, kdy nové zákony školní nabyly platnosti, pokládán byl za podučitele, protože
druhým učitelem jmenován byl městskou radou resp. školním výborem a nikoli vikariatním
úřadem; byl to tedy jen jakýsi čestný název. Ale brzy potom, v roce 1872. jmenován byl
okresní školní radou skutečným učitelem a téhož roku dán na odpočinek či do výslužby
s výslužným 550 zl. ročně; ale výslužby té dlouho nepožíval zemřev dne 24. ledna 1873.
Tělesnou schránku kmeta tohoto, jenž 58 let pracoval na roli školské a jenž v Unhošti
působil více než půl století, doprovázelo ke hrobu množství lidu veliké, školní mládež
s praporem, společenstva řemeslníků se svými čtymi starobylýmí prapory, Občanská
Beseda, učitelstvo domácí i přespolní, městská rada, c. k. úřednictvo, c. k. četnictvo a sbor
ostrostřelecký. – Tak slavnostně uložena do lůna země tělesná schránka muže, jehož
dějiny života kdyby nám byly zachovány, byly by nám bohatým zdrojem poučení, byly by
nám ukázaly, jak musí často zápasiti ten, jemuž Bůh dal údělem vychovávati mládež,
naději vlasti! –
Po smrti Vojt. Boršického zvolen a dne 1. ledna 1851 potvrzen byl za hlavního učitele
Frant. Mejtský, který zde působil jen málo let; zemřel dne 26. října 1857.
V těch létech byl zde mimo Vochomůrku podučitelem také Frant. Baur, jenž odešel
v lednu 1858. a Linhart Antonín, který však r. 1834. byl již mrtev.
V létech 30tých působili zde: Filip Krupička, Josef Janota, Josef Brayer, o kterých
žádných bližších zpráv podati nemohu.
Po smrti Frant. Mejtského ustanoven za prvního učitele „německé“ školy v Unhošti na
základě konkursu na začátku r. 1858. dne 15. ledna Frant. Spurný. Když r. 1872. počato
zřizováním chlapecké školy měštanské, jmenován byl dne 3. září 1972 zatímním a dne
6. března 1873 definitivním ředitelem
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téže školy. Od té doby řídil chlapeckou školu měšťanskou a s ní spojenou smíšenou školu
obecnou až do 1. listop. 1894. Působil v Unhošti skoro 37 let; na roli školské pracoval
49 let 8 měsíců. Byv stižen těžkou chorobou dán byl ku své žádosti vynesením velesl. c. k.
zemské školní rady ze dne 3. října 1894 č. 32 003 na trvalý odpočinek. K věčnému
odpočinku odebral se dne 3. prosince 1895.
Od 15. února 1858 až do března 1862. byl zde podučitelem Josef Randa, který byl
odtud povolán do Prahy. Na místo po něm uprázněné nastoupil 13. září 1862 Václ. Marx.
Týž působil v Unhošti až do konce února 1897. Ku své žádosti dán byl výnosem velesl.
c. k. zemské školní rady ze dne 8. ledna 1897 čís. 46 007. na trvalý odpočinek.

Josef Vochomůrka, syn lg. Jana, byl zde ustanoven za podučitele výnosem vikariat
ního úřadu ze dne 20. března 1862. Učitelem jmenován dekretem c. k. okresní školní rady
na Smíchově ze dne 3. listopadu 1873. Zemřel 29. července 1881.
Když byl lg. Jan Vochomůrka dán do výslužby, dosazen na školu zdejší za učitele
Václav Kukla, správce jednotřídní školy ve Velkém Jenči. Poněvadž ale službu hned
nastoupiti nemohl, vypomáhal od r. 1872. do 11. dubna 1873 Fridolín Langer, posluchač
práv. Václ. Kukla působil v Unhošti od 11. dubna 1873 až do konce srpna 1896. byv
jmenován řídicím učitelem na Kladně.
Když počátkem školního roku 1873. otevřeny byly v Unhošti dvě třídy chlapecké školy
měšťanské, ustanoveni na téže škole za učitele Alois Stadlmann pro odbor gramaticko
historický a Antonín Söhnler pro odbor přírodovědecký. První působil zde do konce srpna
1874, kdy odstěhoval se za učitele na měšťanskou školu do Domažlic; druhý jmenován byl
dnem 1. března 1878 ředitelem měšťanské školy chlapecké na Kladně.
Dne 11. ledna 1873 nastoupil službu učitelskou při obecné škole Frant. Pelz, před tím
správce školy v Hor. Bezděkově, a vyučoval zde do 31. července 1874.
Od 12. března 1873 působil zde jako výpomocný podučitel Emanuel Makovička,
kandidát filosofie, týž byl dne 1. září 1874 jmenován podučitelem při škole měšťanské
a pracoval zde do konce února 1878, kdy byl ustanoven učitelem při měšťanské škole ve
Vodňanech.
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Fr. Melichar působí v Unhošti od 1. září 1874 do 19. března 1895 jako učitel odboru
gramaticko historického a od 19. března 1895 jako ředitel chlapecké školy měšťanské
a smíšené školy obecné až do konce srpna 1897, kdy byly pobočky dívčí proměněny
v obecnou školu dívčí, připojeny k 1. třídě nově zřízené dívčí školy měšťanské a dány pod
správu ředitele dívčí školy měšťanské.
Touž dobou ustanoven při obecné škole za učitele Adolf Hnitka. Působil zde jen od
1. září 1874 do 19. listopadu 1877, kdy jej Bůh k sobě povolal. Zemřel u svého otce, řídicí
ho učitele v Dobřichovicích. Ku pohřbu jeho dostavilo se veškero učitelstvo školy obecné
i měšťanské z Unhoště, jež rakev jeho krásným ozdobilo věncem, zpěvácký spolek, jehož
ředitelem zesnulý byl, praporem a hojně členů sboru dobrovolných hasičů z Unhoště
doprovázelo tělesnou schránku jeho ku věčnému odpočinku na hřbitov Dobřichovický. –
Muž mladý, povahy klidné, milý soudruh všech a výborný učitel.
Místo po jeho smrti uprázdněné svěřeno zatím podučiteli Emilu Bernardovi, který
zároveň s Hnitkou byl do Unhoště dosazen. Týž nastoupil dne 1. září 1879 službu učitele
na Mělníku.
Dnem 1. února 1876 byly sem od c. k. okresní školní rady na Smíchově na výpomoc
poslány: Aloisie Drchkovská a Karolina Chlumská, první propuštěna byla dne 15. května
1877, aby nastoupila za vychovatelku při opatrovně v Karlíně, druhá byla dne 7. února
1877 povolána na výpomoc do Hostouně.
Od 1. března 1876 až do konce srpna 1883 působila při obecné škole v Unhošti
Vilemína Jindrová, která vyměnila kathedru za krb domácí.
Jen krátký čas od 15. května do 1. září 1877 vypomáhala zde Helena Růžičková. Po
ní hned nastoupila za podučitelku Anna Bystřická, která od 4. prosince zastavila vyučování,
načež byla ze služby propuštěna.
Dne 28. prosince 1877 ustanoven za výpomocného podučitele Antonín Schubert, jenž
od 1. září 1881 ustanoven byl za učitele na Kladně.
Dne 1. března 1878 ustanoven při škole měšťanské pro odbor technický Jan Vildvald,
jenž od 1. září 1880 přeložen na Smíchov.
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Od 1. března 1878 ustanoven na místo po Ant. Söhnlerovi při měšťanské škole Jan
Černý pro odbor přírodovědecký. Týž byl od 1. dubna 1888 ustanoven zástupcem ředitele
chlapecké školy měšťanské na Kladně.
Od 1. září 1879 působí zde při škole obecné Ignác Hlaváček; od 1. ledna 1880 Marie
Hallová. Od 15. září 1885 až do 31. prosince 1885 pracoval na obecné škole Frant. Staněk,
jenž byl koncem roku 1885. přikázán ke konání služby při obecné škole chlapecké na
Kladně.
Dnem 29. září 1880 nastoupil místo katechety pro školu obecnou měšťanskou
P. Eduard Nutz, který zde setrval do 31. srpna 1887, byv ustanoven katechetou v N. Pace.
Na místo uprázdněné po Ant. Schubertovi dosazen dnem 1. září 1881 zatím. učitelem

Jan Kozel. Týž od 1. září 1882 ustanoven byl za učitele na Kladně. Téhož dne a roku jako
Kozel nastoupil jako zatím. učitel Vilém Sochor, týž byl k žádosti své dne 30. září 1882 pro
puštěn a přijal místo učitele při „Ústřední Matici školské“.
Dnem 1. září 1885 dosazen zat. podučitelem Václav Zvěřina, jenž zde vyučoval do
konce roku 1884, kdy byl přeložen do Bubenče.
Dne 1. října 1882 nastoupil jako podučitel na měšťanskou školu chlapeckou Antonín
Kincl, který byl 1. září 1886 přeložen do Kladna. Dnem 1. září 1897 dosazen za ředitele
nové dívčí školy, měšťanské s obecnou spojené.
Když 1. ledna 1883 zřízena byla třetí pobočka dívčí, ustanovena Marie Machova zat.
podučitelkou, ale dne 1. března 1886 přeložena do Košíř. Po dobu nemoci Marie Machové
od 1. října do 31. prosince r. 1885 vypomáhala Olga Kurzova. Dne 1. září 1883 ustanovena
zat. učitelkou na místě Jindrové Jindřiška Olivová a učila zde do 31. prosince 1883, kdy se
odstěhovala za učitelku do Nov. Benátek. Od 1. ledna 1884 působí zde Anna Hubená.
Dnem 1. března 1884 nastoupil službu def. poduč. Čeněk Jelínek, rodák Unhošťský, jenž
zde působil do 28. února 1889. Na jeho místo dosazen zatím. poduč. Emanuel Vavřínek od
1. března 1889, ale koncem srpna téhož roku přeložen za zat. poduč. do Svarova. Od
1. ledna 1885 působila zde Anna Desenská do konce roku 1887.
Dnem 1. ledna 1886 přeložen z Kladna do Unhoště za
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zat. učitele Josef Saska, rodák Unhošťský; týž dostal se dnem 1. září 1897 za zatím,
učitele odboru při měšťanské škole chlapecké v Kladně. Od 1. března 1886 působí zde
Johanka Illmannová. Na místo po Ant. Kinclovi uprázdněné nastoupil dne 1. září 1886 za
poduč. na školu měšťanskou Josef Šafařík, jenž zde působil do konce října roku 1890.
Od 1. září 1887 až do konce srpna 1889 byl zde katechetou P. Adolf Pergl. Po něm
P. Cyrill Höschl; od 1. září 1889 až do 19. října 1892. Na jeho místo nastoupil dnem
1. prosince téhož roku P. Josef Kuška, jenž zde působil do konce srpna 1894. Od 1. září
1894 působí zde katecheta P. Emanuel Mareš.

Anna Slavíková, nastoupivši za výpomocnou podučitelku po čas nemoci Anny Desen
ské, působila zde od 1. září 1887 do 31. října 1890 zanechavši vyučování a provdavši se.
Na uprázdněné místo po J. L. Černém ustanoven učitelem odboru přírod. při měšťan
ské škole chlapecké Jaroslav Chvátal, jenž zde od 1. dubna 1888 dosud působí.

Josefa Paterová nastoupivši dnem 1. ledna 1889 odešla koncem r. 1894. byvši
ustanovena učitelkou v Plzni. Místo její zastávala od 1. ledna do konce února r. 1894. jako
výpomoc. poduč. Božena Mikolášková. Po ní nastoupila dnem 1. března 1894 zat. poduč.
Marie Groulíková, která zde působila až do konce srpna 1896, přijavši místo učitelky
v Michli. Na její místo ustanovena od 1. září 1896 Johan. Maxová, jež dnem 1. září 1897
přeložena byla do Buštěhradu.
Na místo Em. Vavřínka ustanoven a dnem 1. září 1889 nastoupil Vratislav Paprstein.
Týž nastoupil místo zat. poduč. v Praze dne 1. prosince 1890. Po něm nastoupil zde téhož
dne a roku Václav Čermák, jenž byl koncem srpna r. 1891. zproštěn služby.
Za nemoci ředitele Frant. Spurného vypomáhala zde od 1. prosince 1890 až do konce
března 1891 Marie Hunčovská.
Když Josef Šafařík povolán byl do Prahy, aby zastupoval jistého učitele při c. k.
ústavě ku vzdělání učitelek v Praze, ustanoven Karel Konečný dnem 1. září 1890 zat.
podučitelem a působil zde do konce roku 1894. byv ustanoven zat. poduč. ve Velkém
Jenči.
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Na místo A. Slavíkové ustanovena a nastoupila dnem 1. listopadu 1890 Bedřiška
Lameschová, která pak se odtud dostala za učitelku do Hostivic, kde dne 1. března 1896
nastoupila a dne 27. června činnost učitelskou dokončila zemřevši u sester svých v Praze.
Po čas nemoci Bedř. Lameschové vypomáhala zde od 19. května do 18. listopadu 1894
Marie Holešovská.

Josef Šimeček působí zde od 1. září 1894. Josef Linhart vypomáhal při chlapecké
škole měšťanské od 1. ledna do konce června 1893. Po něm Ladislav Sýkora od
11. listopadu 1893 do konce srpna 1894. Po něm Zdeněk Reichl od 1. do 30. září 1894.
Pak Josef Krůta od 1. října 1894 do konce února 1895.
Cyril Šarapatka, učitel odboru technického, působí při měšťanské škole chlapecké od
1. ledna 1895.

Jan Jílek, učitel odboru gramaticko historického, působí při mé škole chlapecké od
1. března 1895.
Božena Spurná působila v Unhošti od 1. ledna 1896 do 31. srpna 1898. Frant. Kott
nastoupil zde místo zat. podučitele dne 1. září 1896 a odešel koncem srpna 1897. Po
odchodu Václ. Morxe na odpočinek nastoupila dnem 1. března 1897 na výpomoc Antonie
Tišnovská a pracovala zde od 1. března do 15. července 1897.
Frant. Jiránek působí při obec. škole chlapecké jako učitel od 1. září 1897. Vilém
Zvonař nastoupil zde místo def. poduč. při škole obecné dne 1. září 1897, ale byl ku konci
října téhož roku povolán za zat. učitele na měšť. školu chlapeckou na Kladně. Na jeho
místo nastoupil dnem 1. listopadu 1897 Augustin Urban, jenž zde dosud působí.
Kde se vyučovalo a v kolika třídách.
Kdy a kde první budova školní postavena byla, těžko říci. Že Unhošť již před válkou
třicetiletou školu svou měla, dá se souditi z toho, že v seznamech škod také se uvádějí
škody způsobené na škole, a že rozličné potřeby pro školu opatřeny byly. Po odešlých
z Unhoště protestantech daroval Ferdinand II. městečku jejich statky, aby chrám, škola
a radnice z užitků z těch statků zase opraveny byly. Ale zdá se, že k opravě školy tak brzo
nedošlo, protože r. 1670., tedy po dvaadvaceti létech, vyučovalo se v domě Jindřicha
Moraňského,
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jemuž od „kvartyru p. kantorovi zanechaného pro vyučování dětí dány za týž rok 3 zl.“
Roku následujícího umístěna byla škola v radnici; čtemeť v účtech obecních, že
spravena kamna v rathouze ve světnici, kde se děti učí. Toho roku byl zde byt učiteli
upraven. Zde v radnici vyučovalo se nejspíše až do roku 1780.
V sezení městské rady ze dne 4. února toho roku stalo se usnesení, aby ze špitála
škola a byt pro kantora udělána byla; zároveň měly se všechny nadace, které kdy na školu
učiněny byly, zupomínati. Tak měl zaplatiti Vít Lerch odkaz 50 zl. a Vilím Vyšín odkaz 12 zl.
Generál řádu křižovníků s červenou hvězdou P. Antonín Suchánek daroval na stavbu nové
školy 12 cís. dukátů. Ochranná vrchnost přenechala na stavbu školy dříví v levné ceně za
46 zl., ze které sumy polovice odpuštěna byla. Nežli přistoupeno ku stavbě, žádal P. gene
rál, aby škola dále od fary postavena byla, v čemž vyhověno a dle snesení magistrátu
vystavěna téhož roku 1780. nová škola asi o 16 loket od farního štítu dále.
Konečně v měsíci červnu položena do rohu při silnici Slanské jeden loket zvýší od
země základní listina tohoto obsahu:
„Léta od narození Páně tisícího sedmistého osmdesátého. – Dne 5. Juni po předchá
zejícím vrchnostenském, milostivém povolení vystaveno bylo stavení normalní školy
v svobodném městě Unhošti pro mládež literního umění žádoucí podle domu farního na
místě obecním při silnici Slanské z nákladu nejprve od nebožtíka p. Václava Majera,
bývalého měšťana zdejšího, odkázaných 50 zl., pak od nebožtíka p. Jana Vyšína, podobně
měšťana zdejšího, odkázaných 12 zl. pak ze štědroty jeho milosti P. T. pana Antonína
Suchánka, sl. Ryt. řádu vel. pánů křižovníků s červenou hvězdou generála a zdejšího
chrámu. Páně milostivého patrona ostatně a sice nejvíce z nákladu obecních žoldů od
důchodu obecního pohotově vyložených.
Taková škola pod ochranu sv. Jana Nepomuckého, patrona českého, jakožto veške
rého umění, nábožného cvičení a mravného života příkladného mistra poručena, ke cti
a slávě téhož divotvůrce vyzdvižena a od jeho velebnosti p. Františka Xav. Pazourka, téhož
času dobře zasloužilého faráře zdejšího, posvěcena jest, by ním mistrem a vůdcem
všechna mládež v té škole
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se cvičící v křesťanských dokonalostech a v literním umění ku slávě jména Božího, ku
posilnění a rozšíření pravého samospasitelného náboženství se skvěla a zvláště jak sobě
tak obci prospěšna býti mohla.
Aby tedy jak téhož základu školního, tak téhož času duchovních a světských
dohlížitelů normálního cvičení, totiž vel. pána p. Vojtěcha Novodvorského P. T. zasloužilého
kaplana, též p. Antonína Bernarda Žiaka, p. Josefa Vyšína de gremio senatus obzvláště pak
téhož času vrchních předstojících – jejichžto přičiněním ono školní stavení ve skutek
oučinkováno – na časy trvající položená památka u školní mládeže pozůstavena byla,
tehdy školní mistr nynější František Holeček i budoucí – jenž od samého magistrátu
immediate jich dosazení dependíruje a od důchodu obecního své vyživení táhne na
svědomí se zavázaný činí, by každodenně s mládeží školní třikráte Otčenáš, Zdrávas Maria
a jednou Věřím v Boha: 1. za duši nebožtíka p. Václava Majera, 2. za duši nebožtíka Jana
Vyšína, 3. za milostivého dobrodince, 4. za duchovní a světskou vrchnost, též 5. za obecné
dobré říkati neopomenul.
Konečně toto instrumentum v knihy městské v místo patřící vepsati povoleno a do
gruntovního základu, do rohu zdi při Slanské silnici loket od země povejš v dubovém
truhlíků schováno jest skrze tehdejší radu a starší obce, též jednané mistry dne a roku na
počátku psaného.

Ant. Bern. Žiak,

Bened. V. Vyšín,

Jan Nep. Labler,

P. T. purkmistr.

senior.

P. T. primator.

Jan Statenický. Vojtěch Kurc. Karel Langer. Valent. Frabša. Josef Vyšín.
Tomáš Langer. Anaš Čermák. Jan Urban. Frant. Ebert. JiřÍ Svoboda,
mistr zednický. Jan Vurzl, mistr tesařský.
Ant. Pavlovský z Rosenfeldu,
syndicus civ. juris.

Stavba školy prý stála přes 800 zl.
Nová tato škola, která posud stojí č. 8., měla pouze místnosti přízemní. Když však
dětí přibývalo, usnesla se městská rada r. 1802. na tom, aby světnice učitelova proměněna
byla v 1. třídu a školní světnice posud stávající, aby rozdělena byla pro 2. a 3. třídu. Pro
učitele pak, aby zvláštní světnice nahoře nad školou byla vystavěna. Tak ji spatřujeme
dosud. Kdy
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s přestavbou bylo počato nevím, ale v říjnu téhož roku blížila se svému dokončení.
Poněvadž při visitaci r. 1829. školní budova za nedostatečnou uznána byla, měla býti
rozšířena. Jednalo se o 3. třídu. Z toho jde, že se r. 1802. jednalo snad jen o dočasné
jakési zřízení třídy třetí. Zmíněného roku 1829. ještě zde 3. třída nebyla, ba ještě r. 1831
byly zde pouze dvě třídy. Třetí třída zřízena byla asi v polovici tohoto století. Alespoň
o úřední prohlášení zdejší školy za „trojtřídní hlavní“ zakročeno bylo od vikariatního úřadu
roku 1857. Učilo se pak, když byla škola trojtřídní, ve školní budově a jedna třída umístěna
byla v radnici. Když dítek přibývalo, zřízena jedna pobočka a trojtřídní s jednou pobočkou
byla škola zdejší až do r. 1866.; od té doby byla čtyřtřídní až do r. 1874., kdy proměněna
pobočka 4. třídy vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 20. září 1874. ve třídu pátou.
Dne 1. ledna 1876 rozdělena dle pohlaví pátá třída na základě vynesení c. k. zemské školní
rady ze dne 24. dubna 1875 č. 5 457. Dne 1. září 1876 rozdělena 4. třída na základě téhož
vynesení. Dne 1. ledna 1883 třetí třída na základě vynesení c. k. zemské školní rady ze
dne 9. června 1882 č. 13 633. Dne 1. ledna 1885 druhá třída na základě vynesení téže
školní rady ze dne 30. června 1884. č. 16 162 a dne 1. ledna 1889 první třída na základě
vynesení téže c. k. zem. školní rady ze dne 6. prosince 1888 č. 42 169. Z těchto poboček
byly až do počátku školního roku 1897–8 dvě definitivní a tři zatímní. Dle toho byla zde při
pětitřídní obecné škole chlapecké s pěti pobočkami – tedy 10 tříd – systemisovaná místa
jedné def. učitelky, jedné defin. podučitelky a tři místa zatímních podučitelek. Tak bylo do
1. září r. 1898., kdy zřízeny zde nové školy dívčí.

Škola průmyslová.
Až do r. 1865. byla, jak už víme, v Unhošti obecná škola o třech třídách. Aby mládeži
z této školy vystouplé dána byla příležitost nabýti vzdělání, jehož by v řemesle s prospě
chem užíti mohla, vyjednávalo se již delší čas mezi zástupci obce a přáteli školství o zřízení
školy průmyslové.
Po předběžných poradách učinil Jan Píša počátkem roku 1866. obec. zastupitelstvu
návrh na zřízení dotčené školy. Ještě
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téhož roku usneseno, aby se dotyčná škola o dvou odděleních zřídila, a to tak, aby v obou
odděleních vyučovati mohl jeden učitel.
Když rokovalo se o tom, ze kterých prostředků by se škola zříditi a vydržovati měla,
nechtělo obecní zastupitelstvo převzíti školu do vlastní správy – čímž by budoucnost školy
nejlépe byla pojištěna – bojíc se, že by tím obci nové vzešlo břemeno. Konečně po
dlouhém jednání uvolila se obec ze svého důchodu na vydržování školy přispívati ročně
200 zl., ostatní náklad měl se uhraditi dobrovolnými příspěvky a školním platem, po přípa
dě pivní přirážkou. Tak měly se věci, když okupace pruská další práce na čas přetrhla.
Když poslední Prušák opustil dědiny Unhoštska, počal výbor opět pracovati, ale ku
svému zármutku poznal, že Prušáci dotkli se citelně obecní truhlice, tak že na vydatnou
pomoc z obecních peněz spoléhati nebylo lze a že tudíž nezbývá, než pomýšleti na
prostředky mimořádné, aby škola ještě počátkem školního roku 1866–67 otevřena býti
mohla. Nesnadnou úlohu tu přijal na sebe Jan Píša. Nejprve provedl subskripci mezi
podílníky hospodářské záložny Unhošťské a dosáhl toho, že povolili na školu tu 600 zl.
Z podílníků občanské honitby věnovali občané Červ. Újezdečtí, majíce v držení některé
pozemky Unhoštské, svůj šestiletý výtěžek.
Když takto první náběh byl učiněn, opatřil školní výbor nábytek a nejpotřebnější
prostředky vyučovací i místnost pro školu a tak vše, čeho nejnutněji potřebí bylo, opatřeno
a připraveno. Ale nyní nemohla se městská rada odhodlati k vypsání konkursu na místo
učitele. Konečně, když se již blížila doba, kdy se mělo s vyučováním počíti a konkurs
pořáde ještě vypsán nebyl, složili členové výboru dne 20. září 1866 své mandáty do rukou
městské rady. To působilo. Konkurs vypsán, místo obsazeno Josefem Habalem a 1. listo
padu počalo se vyučovati. – Povolení ku zřízení průmyslové školy dáno od místodržitelství
výnosem ze dne 5. listopadu 1866, č. 46. 468.
Škola prospívala až do nových zákonů školních. Před počátkem školního roku 1871.
dal Josef Habal výpověď. Po jeho odchodu nastoupil Kamenský, který zde jen 8 dní
vyučoval, obdržev místo na měšťanské škole v Ml. Boleslavi. Škola byla bez učitele! V této
nouzi převzal vyučování farář P. Jos. Ma
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chačka a po něm František Langer, stavitel v Unhošti. Z této tísně pomohl Josef Bošek,
posluchač 3. ročníku vys. škol technických, učiniv městské radě návrh, že převezme
vyučování na škole průmyslové s tou podmínkou, že bude vyučovati jen tři dni v týdnu
a stejný počet hodin a těmže předmětům, jimž učil Habal. Návrh byl přijat a Bošek
vyučoval; ale škola již jen živořila, nebylo žádných učitelů; ti obraceli se k nově se
zřizujícím školám měšťanským.
Toto živoření konečně přestalo, když r. 1870. obecní zastupitelstvo provedlo volbu do
místní školní rady a podalo c. k. okresní školní radě na Smíchově žádost, aby škola prů
myslová proměněna byla na školu měšťanskou tak, aby počátkem školního roku 1872–73
otevřeny býti mohly hned dvě třídy této školy, aby žáci bývalé školy průmyslové
přestoupiti mohli na školu měšťanskou a zkráceni nebyli. C. k. okresní šk. rada vyhověla
této žádosti ve všech bodech.

Chlapecká škola měšťanská.
Když na základě nových zákonů školních povoleno c. k. okresní školní radou na
Smíchově počátkem školního roku 1872–73 otevříti dvě třídy školy měšťanské, byla škola
průmyslová zrušena a žáci téže školy přešli pak na školu měšťanskou, která doplněna byla
3. třídou počátkem školního roku 1873–74.
Až do roku 1875. vyučovalo se ve staré budově školní, v radnici a v některých
domech soukromých; v květnu zmíněného roku přestěhovala se 2. tř. měšťanská, 2. a 5.
třída dívek do přízemku školní budovy, která se právě dostavovala. Všechny třídy školy
obecné i měšťanské umístěny byly v nové školní budově na sv. Janském náměstí č. 58.
a 59., která dne 3. září 1875 slavnostně posvěcena byla, počátkem škol. roku 1875–76.
Od té doby byla v Unhošti pětitřídní škola obecná a trojtřídní škola měšťanská pod
jedním správcem, jemuž po zákonu jako správci školy měšťanské přísluší název „ředitel“.

Nadační listina.
Při měšťanské škole chlapecké v Unhošti byla zřízena nadace na podporu dvou žáků
hlavně přičiněním jinde již jmenovaného občana Jana Píši. Nadace tato zní doslovně takto:
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Nadací list.
Jeho Jasnost kníže Max Egon z Fürstenbergů daroval po zrušení prům. školy v Unhošti
občanské škole v Unhošti
50 zl. –– kr.
Pan Julius Jakobi
Páni rolníci z Červ. Újezda
Úhrnem
který kapitál vzrostl úrokem do 30. září 1877 na

100 zl.

–– kr.

24 zl.

–– kr.

174 zl.

–– kr.

230 zl.

67 kr.

Dále darovali občanské škole v Unhošti:
a)

JUDr. Max Wellner, c. k. notář a jiní

40 zl.

–– kr.

b)

Živnostenský spolek truhlářů a kovářů

29 zl.

33 kr.

300 zl.

— kr.

Úhrnem

Obecní zastupitelstvo městské obce v Unhošti usneslo se ve své schůzi ze dne
30. září 1877, aby tato jistina v městském důchodě se nalézající a prozatím v okresní
záložně v Unhošti, zapsaném společenstvu s ručením obmezeným, uložená tvořila pro
budoucí časy „nadání pro občanské školy“ takto:
1. Nadání toto má míti pro všechny časy budoucí jméno: „Nadání školní knížete
z Fürstenberga, Julia Jacobiho a společníků pro žáky občanské školy v Unhošti.“
2. Jistina per 300 zl. dle výtahu knihovního pojistí se právozástavně na šest ouroků
ročně na domě č. p. 90. Unhošť manželů Jana a Anny Šimáček zde spolupodepsaných
v první hypotece k rukoum „nadání školního knížete z Fürstenbergů, Julia Jacobiho a spo
lečníků pro žáky občanské školy v Unhošti“, které nadání zastoupeno bude podepsaným
p. měšťanostou v Unhošti.
3. Účelem nadání jest, aby se na konci školního prvního půlletí podělovali dva chudí
a mravní žáci občanské školy v Unhošti peněžitými pomůckami.
4. Tyto peněžité podpory dějí se z úroků kapitálu nahoře udaného.
5. Dlužní úpis manželů Jana a Anny Šimáček uloží se v kase městské rady
Unhošťské.
6. Spravovati a účtovati nadání to náleží městu Unhošti.
7. Žáky jmenovati, jimž se má peněžitá pomůcka přiřknouti, přísluší měšťanostovi, co
předsedovi místní šk. rady
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společně s městskou radou, po slyšení návrhu ředitele občanské školy v Unhošti.
8. Kdyby občanská škola v Unhošti měla někdy přestati, má zastupitelstvo obecní
právo, s přivolením vysoce slavného cís. kr. místodržitelství toto nadání na jinou školu
v Unhošti přenésti.
9. Podepsaní zástupcově města Unhoště zavazují se, že se budou starati a pečovati
o to, aby kapitál nahoře uvedený zůstal vždy neztenčen a aby úrok z něho patřičně placen
byl, dále se ti samí zástupcově zavazují k tomu, že na tomto nadání bez vysokého svolení
nižádná změna způsobena býti nesmí, a že se ourok ročně dle čl. 3. k účeli toho nadání
skutečně obrátí.
10. Jeden exemplař nadacího listu uloží se u c. k. místodržitelství, druhý stejnopis
u c. k. okresního hejtmanství, třetí u městské obce, čtvrtý u ředitelství školy.
V Unhošti, dne 24. srpna 1878.
(L. S.)

Jos. Labler v. r.
měšťanosta.

J. Píša v. r.
Čeněk Preller v. r.
Č. 43. 447
Tento nadací list se stvrzuje.

Cís. král. místodržitelství v Praze,
dne 21. července 1879.

(L. S.)
Za místodržitele

Grüner v. r.
Dívčí škola měšťanská a obecná.
K žádosti místní školní rady dala c. k. zemská šk. rada smluvivši se se zemským
výborem vynesením ze dne 4. července 1897 číslo 19. 168. svolení, aby v Unhošti zřízena
byla měšťanská škola pro dívky. To stalo se dnem 1. září 1897 a to tak, že pátá pobočka
dívčí proměněna byla v I. třídu školy měšťanské a ostatní čtyry pobočky proměněny ve
čtyrtřídní obecnou školu dívčí, obě školy postaveny pod jednu správu. Tato novota dotkla
se také obecné školy chlapecké tím, že pátá třída chlapců – nikoli pobočka! – byla
dotčeným vynesením zrušena. Jest tedy od 1. září 1897 v Unhošti čtyrtřídní obecná škola
chlapecká spojená s trojtřídní měštanskou školou chlapeckou a čtyrtřídní obecná škola
dívčí spo
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jená s první třídou měšťanské školy dívčí; druhá a třetí třída měšťanské školy dívčí budou
otevřeny postupně ve dvou nejblíže příštích letech 1898–99 a 1899–1900. Na každé ze
jmenovaných škol obecných mají býti ustanovena dvě místa učitelská a dvě podučitelská.
Na nově zřízené měšťanské škole dívčí ustanoveni od 1. září r. 1897. Antonín Kincl
ředitelem a Eliška Messanová učitelkou; od 1. září 1898 Ludm. Kulhánková.
Seznam učitelů.
Petr z Mnichova Hradiště 1379. Jan Šárovec ?. Jan Gregora Hradecký 1590. Petr
Černý Českobrodský 1600. Daniel Sissius Kutnohorský 1616. Petrus 1623. Jiří Daniel
Kořenický a Jan Jiří Pirýn 1623–57. Josef Maršálek 1657–68. Tomáš Berounský 28. 3.
1668–71. Karel Markovský 1671–75. Svašek 1675–81. Adam St. Arietini a jeho syn Adam
1681–84. Bart. Trouba 1684–1. 2. 1686. Adam Fr. Žák 1686–1709. Vít Janda 1693. Ant.
Václ. Kratochvíle 1700–1760. Vorel 1708–?. Fr. Pachman 1708–1709. Vojt. Trouba ml.
27. 8. 1709–58. Frant. Holeček 1758–1803. Jan Obraz 1. 9. 1781–6. 11. 1789. Mat.
Tobiašovský 3. 12. 1782–16. 3. 1784. Šimon Heppler 16. 3. 1784–?. František Vorel 6. 11.
1789–30. 8. 1790. Josef Pech 1790. Ant. Holeček 1795 až 96. Frant. Holeček 1796–1804.
Vojtěch Boršický 1. 1. 1802 až 24. 7. 1851. Karel Boršický 1807–20. 1. 1822. Jan
Vochomůrka 1819–27, Ant Linhart 1828. Filip Krupička 1829–40. Josef Janotta 1840. Josef
Brayer. Frant. Mejtský 14. 12. 1851–28. 10. 1857. Frant. Baur. Frant. Spurný 15. 1. 1858–
31. 10. 1894, †3. 12. 1895. Josef Randa 15. 1. 1858–62. Václ. Morx 13. 2. 1862–31. 1.
1897. Jos. Vochomůrka 20. 3. 1862, †29. 7. 1881. Václ. Kukla 1. 11. 1872–31. 8. 1896.
Fridolín Langer 1872–1873. Alois Stadlmann 1872–1874. Ant. Söhnler 1. 11. 1872–28. 2.
1878. František Pelz 1. 11. 1873–31. 7. 1874. Cresc. Spurná, industr. uč. 1873. Eman.
Makovička 12. 3. 1873–28. 2. 1878. František Melichar 1. 9. 1874 dosud; od 19. 3. 1895
ředitel. Adolf Hnitka 1. 9. 1874, †19. 11. 1877. Emil Bernard 1. 9. 1874–31. 8. 1879.
Aloisie Drchkovská 1. 2. 1876 až 15. 8. 1877. Karolina Chlumská 1. 2. 1876–7. 2. 1877.
Vilem. Jindrová 1. 3. 1876–31. 8. 1883. Helena Růžičková 15. 8. 1877–1. 9. 1877. Anna
Bystřická 1. 9. 1877–31. 8. 1879. Ant. Schubert 28. 12. 1877–31. 8. 1881. Jan Lad. Černý
1. 3. 1878–1. 4. 1888. Jan Vildvald 1. 3. 1878–31. 8. 1880. lgn. Hlaváček 1. 9. 1879
dosud. Marie Hallová 1. 9. 1880 dosud. Frt. Staněk 15. 9. 1880–31. 12. 1885.
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P. Ed. Nutz 29. 9. 1880–31. 8. 1887. Jan Kozel 1. 9. 1881–31. 8. 1882. Vilém Sochor 1. 9.
1881–31. 8. 1882. Václ. Zvěřina 1. 9. 1882–28. 2. 1884. Ant. Kincl 1. 10. 1882–31. 8.
1886; nyní ředitel dívčích škol od 1. 9. 1897, Marie Machová 1. 1. 1883–28. 2. 1886. Jindř.
Olivová 1. 9. 1883–31. 12. 1883. Anna Hubená 1. 1. 1883 dosud. Čeněk Jelínek 1. 3.
1884–28. 2. 1889. Anna Desenská 1. 1. 1885–31. 12. 1887. Olga Kurzová 1. 10. –31. 12.
1885. Josef Saska 1. 1. 1886–1. 9. 1897. Johanna Illmannová 1. 2. 1886 dosud. Jos.
Šafařík 1. 9. 1886–31. 10. 1896. P. Adolf Pergl 1. 9. 1887–31. 8. 1889. Anna Slavíková
1. 9. 1887–31. 10. 1890. Jaroslav Chvátal 1. 4. 1888 dosud. Eman. Vavřínek 1. 3. 1889–
31. 8. 1889. P. Cyrill Höschl 1. 9. 1889–19. 10. 1892. Josefa Paterová 1. 1. 1889–31. 12.
1894. Vratislav Paprstein 1. 9. 1889–31. 11. 1890, Marie Hunčovská 1. 12. 1890–31. 3.
1891. Karel Konečný 1. 9. 1890–31. 12. 1894. Bedřiška Lameschová 1. 11. 1890–28. 2.
1896. Václav Čermák 1. 1. –31. 9. 1891. 4 Josef Šimeček 1. 9. 1891 dosud. P. Josef Kuška
1. 12. 1892–31. 8. 1894. Josef Linhart 1. 1. –30. 6. 1893. Ladislav Sýkora 1. 11. 1893–
31. 8. 1894. Bož. Mikolášková 1. 1. –28. 2. 1894. Marie Holešovská 19. 5. –18. 11. 1894.
Marie Groulíková 1. 3. 1894–31. 8. 1896. Zdeněk Reichl 1. 9. –30. 9. 1894. Josef Krůta
1. 10. 1894–28. 2. 1895. Cyrill Šarapatka 1. 1. 1895 dosud. Jan Jílek 1. 3. 1895 dosud.
Bož. Spurná 1. 1. 1896–31. 8. 1898. Frant. Kott 1. 9. 1896–31. 8. 1897. Antonie Tišnovská
1. 3. 1897–15. 7. 1897. Frant. Jiránek 1. 9. 1897 dosud. Vilém Zvonař 1. 9. 1897–30. 10.
1897. Aug. Urban 1. 11. 1897 dosud. Eliška Messanová 1. 9. 1897 dosud. Ludm.
Kulhánková 1. 9. 1898 dosud.

Průmyslová škola pokračovací v Unhošti.
Pokusy o zařízení průmyslově školy pokračovací v Unhošti konaly se r. 1883.
a r. 1886., ale k otevření školy došlo teprve r. 1891., když byly stanovy školy i osnovy
vyučovací vys. vynesením ministerstva kultury a vyučování ze dne 29. července r. 1891.
č. 4 184. schváleny.
Otevření školy konalo se slavnostně službami Božími za přítomnosti výboru místní
školní rady a živnostenských společenstev, jež dostavila se četně se svými starobylými
prapory a proslovem ke shromážděným učňům, mezi nimiž nalézali se i tovaryši, ba mistři,
kteří se dobrovolně za posluchače přihlásili.
Škola pokračovací připojená k chlapecké škole měšťanské, rozdělena jest na 2 třídy
a vyučuje se v I. třídě: Živnostenským písemnostem 2 hodiny týdně. Živnostenským poč
tům

4

Neexistující datum uvedeno v originálu
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2 hodiny týdně. Kreslení a rýsování 4 hodiny týdně. Ve II. třídě: Živnostenským
písemnostem 1 hodinu týdně. Živnostenským počtům 2 hodiny týdně. Směnkářství
a účetnictví 1 hodinu týdně. Odbornému rýsování a kreslení 4 hodiny týdně.
Vyučování koná se v obou třídách v úterý a v pátek od 6 8 hodin – od r. 1897.
v zimních měsících od 5–7 hodin večer – v neděli od 8–12 hodin dopoledne. V neděli
vyučuje se kreslení a rýsování, všedního dne ostatním předmětům.
Školní rok trvá 7 měsíců; od 1. října do konce dubna.
Řízení a správu školy obstarává školní výbor, v němž zasedali: Ant. Hofbauer,
starosta města Unhoště, jako předseda od počátku školy až dosud; Titus Hofbauer,
zástupce města a pokladník, od počátku až dosud. Frant. Stádník, zástupce zem. výboru
až dosud. Frant. Frabša, zástupce živnost. společenstev. František Spurný, ředitel škol
a správce školy průmyslové až do r. 1894. Frant. Melichar, ředitel škol a správce školy od
r. 1894. až dosud. Antonín Paták, zástupce okresní záložny od r. 1894. až dosud, Frant.
Kafka, c. k. berní a zástupce vys. vlády od srpna 1894 až dosud.
Jako zeměpanští komisaři dozírali ke škole: Václav Rehořovský, c. k. professor při
státní vyšší průmyslové škole české v Praze, od počátku školy až do konce r. 1892. Eman.
Hertig, c. k. professor při téže škole od počátku r. 1893. až dosud.
Na škole působili: Frant. Spurný ředitel, od počátku školy až do r. 1894. Frant.
Melichar, od počátku, jako ředitel od r. 1894. až dosud. Učitelé: Jaroslav Chvátal, odborný
učitel při měšť. škole, od počátku až dosud. Ignác Hlaváček, učitel obec. školy, od počátku
až dosud. Václ. Kukla, učitel obecné školy, od počátku až do 30. 4. 1896. Josef Šimeček,
učitel obec. školy, od počátku až dosud. Karel Konečný, učitel obecné školy, od r. 1893. do
31. 12. 1894. Jos. Saska, učitel obec, školy, od 1. 1. 1895 do 30. 4. 1897. Cyrill Šarapatka,
učitel měšť. školy, od 1. 10. 1896 až dosud. Vilém Zvonař, učitel měšť. školy, od 1. 10. do
1. 11. 1897.
Z těch zkoušeni jsou pro školy měšťanské: F. Spurný, Frant. Melichar, Jar. Chvátal,
Jos. Saska, Cyr. Šarapatka, Vil. Zvonař. Působilo tedy od r. 1891–1898 na průmyslové
škole pokračovací v Unhošti 10 učitelů, 6 zkoušených pro školy měšťanské a 4 pro školy
obecné.
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Průměrný počet zapsaných žáků obnáší 71; ze žáků do školy zapsaných byli všichni
národnosti české, náboženství katolického a jeden náboženství mosaického.
Subvence na vydržování školy.
1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1. Státní

50 zl.

50 zl.

150 zl.

200 zl.

200 zl.

250 zl.

300 zl.

2. Zemská

50 zl.

50 zl.

150 zl.

150 zl.

150 zl.

150 zl.

150 zl.

– zl.

60 zl.

60 zl.

60 zl.

60 zl.

60 zl.

60 zl.

4. Okr. výboru

50 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

5. Měs. Unhoště

50 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

– zl.

– zl.

6. Okr. záložny

50 zl.

– zl.

100 zl.

100 zl.

100 zl.

150 zl.

150 zl.

7. Okr. hospod.
záložny

24 zl.

30 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

50 zl.

200 zl.

150 zl.

40 zl.

35 zl.

20 zl.

41 zl.

50 zl.

474 zl.

440 zl.

650 zl.

695 zl.

680 zl.

751 zl.

710 zl.

3. Obch. komory

8. Živn. společenstev
Úhrnem

***
Od 1. května r. 1878. do 1. května 1888 byla v Unhošti soukromá německá škola
israel., na níž vyučovali: Isidor Beck od 1. 5. 1878–1. 5. 1887. Zikmund Fišl do 1. 1. 1888.
Václ. Kukla jazyku českému od 1. 5. 1878–1. 5. 1888.
D odate k : Vynesením ze dne 27. října 1898. č. 37 102. povolila c. k. zem. školní
rada, smluvivši se se zemským výborem, aby dřívější 5. třída postupná při obecné škole
chlapecké na čas potřeby, t. j. pokud počet žactva 4. třídy činiti bude přes 80, ponechána
byla.

Bezděkov Horní.
Až do r. 1871. byla obec Horno Bezděkovská přiškolena k Unhošti. Pro velkou vzdále
nost od zmíněného města vydržovali si však sousedé Hor. Bezděkovští soukromé učitele,
kteří mládež jejich vyučovali v bytech soukromých, jsouce stravováni „po střídě“, poněvadž
střídavě chodil po stravě k rodi
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čům dítky školou povinné majícím. Takovým učitelem byl asi před 50ti léty Jan Seidl, rodák
z Bratronic, jenž vyučoval v domě č. 5. Od r. 1848. vyučoval mládež Bezděkovskou zkou
šený učitel Jan Chaloupka, rovněž rodák Bratronický, jenž vštěpoval mládeži školní počátky
literního umění a hudby brzy zde, brzy onde, nejdéle – po 23 let – v č. 27.
Když r. 1871. povoleno bylo odškolení od Unhoště, dosazen na jednotřídní školu
zdejší Frant. Pelz, jenž zde působil až do 4. ledna 1873. Po něm spravuje školu zdejší Josef
Buša od 4. ledna 1873 až dosud.
Nová školní budova posvěcena byla dne 20. července r. 1873. a téhož roku od
15. května přiškolen sem Dolní Bezděkov. Od 1. ledna r. 1885. rozšířena jednotřídní škola
zdejší o třídu druhou a jest dvoutřídní až posud. Z té příčiny zvýšena školní budova o první
patro a vyučování ve 2. třídě počalo dne 5. září 1885, kdy zmíněná přístavba dokončena
byla, a vyučoval ve třídě druhé Karel Ptáček, jenž zde pracoval až do 30. srpna 1887. Po
něm dosazen Cyrill Šarapatka, který zde působil do 30. srpna r. 1889. Po Šarapatkovi byl
zde zat. podučitelem Frant. Svoboda od 1. září 1889 do konce února 1891. Od 1. března
1891 působí zde Frant. Markup.
Vyučování ženským ručním pracím zavedeno bylo počátkern ledna r. 1881. a ustano
vena za učitelku Vilemína Píšová z Unhoště. Táž sproštěna ku své žádosti vyučování
koncem školního roku 1894. a po ní vyučovala Marie Dvořáková do konce ledna 1896. Od
1. února téhož roku vyučuje Crescencie Spurná.

Velká Dobrá.
Když po delším řízení schváleno bylo vynesením c. k. zem. školní rady ze dne
27. března 1892 č. 8 528. odškolení Dobré od obce Družecké, počato s pracemi pro stavbu
nové školní budovy. R. 1892. koupeno zbořeniště býv. hospody „Čáslavny“ za 1 800 zl., ze
které sumy tehdejší majitel Celestýn Volf, pokladník okresní záložny v Kladně, věnoval
50 zl. na zařízení
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školní knihovny, což budiž mu zde s díkem quittováno. Stavba nové školní budovy zadána
Emilu Pištěkovi, staviteli v Praze, za 23 000 zl. Se stavbou počato dne 5. září r. 1892.;
základní kámen položen dne 18. září a vložen do něho pamětní spis, sepsaný Frant.
Málkem, c. k. lesním příručím v Dobré. Dne 3. září r. 1893. konala se slavnost posvěcení
nové školní budovy a školního praporu.
Ve škole nalézaji se mimo byt řídicího učitele 4 místnosti pro třídy, byt pro mladšího
učitele a industr. učitelku. Škola jest trojtřídní.
Učitelstvo.
Josef Šedivý, zat. říd. učitel od 1. 9. 1893–28. 2. 1895. Kar. Cicvárek, říd. učitel, od
1. 3. 1895 dosud. Norbert Vorlíček 1. 9. 1894 dosud. Boh. Chocenský 1. 9. 1893–31. 8.
1894. Václav Sladký 1. 9. 1894–28. 2. 1895. Karel Bláha 1. 9. 1895–31. 8. 1897. Josef
Dubský 1. 9. 1897 dosud.
Ženským ručním pracím vyučovalo se ve dvou odděleních, od 1. 9. 1895. ve třech
odděleních na základě vynesení c. k. zem. šk. rady ze dne 7. srpna 1895 č. 28 862.
Vyučovaly: Mar. Dvořáková 1. 10. 1895–31. 12. 1896. Kar. Adoltová od 1. 1. 1897 dosud.

Družec.
Stará školní budova, jež asi r. 1690. vystavěna byla, stála těsně vedle fary tu, kde
jest nynější budova farní. Měla 3 okna a byla kryta šindelem. Zdivo i krytba byly r. 1836.
v tak bídném stavu, že již kolik let před tím rozkázáno, aby se vyučování konalo v bytech
soukromých. Z té doby zachoval se nám popis staré školy. Jest dosti zajímavý. Byly v ní
následující místnosti: 1. Malá předsíň, cihlami dlážděná, strop byl prkenný. Z ní byl v levo
vchod do první učebny, bývalého to příbytku učitelova, jenž toho roku bydlel ve vlastním
domě. Místnost ta měla dvě dvoukřídlá okna, švédská kamna, podlaha byla prkenná, strop
rákosový. 2. Ze předsíně v pravo byl vchod do druhé učebny, jejíž strop byl rovněž
rákosový a podlaha prkenná. Zde byla kamna hliněná, jež sem daroval za stará

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 10
Kolektiv (1898): Dějiny školství okresu Kladenského

141

– 135 –
nepotřebná tehdejší p. farář ze svého čeledníku. Místnost tato, bývalý čeledník učitelův,
byla tak malá, že stěží 3 lavice pojala. 3. Z ní vedly jednokřídlové dvéře do malé komůrky,
jež bývala obydlím pomocníka. V komůrce té byl schátralý strop rákosový, podlaha úplně
spuchřelá, tak že celá komůrka hrozila sesutím. 4. Z předsíně rovně vkročilo se do klenuté
kuchyně, úzké a malé, ze které se vcházelo na dvorek 8 kroků široký a 11 dlouhý. V levo
na dvoře byly stáje na 2 kusy dobytka, ale byly blízky svému pádu.
O školním nářadí v této škole zapsáno jest toto: V levé učebně 6 lavic věkem tak
sešlých, že se staly skoro úplně nepotřebnými; přece však r. 1841. byly opraveny
a v dobrý (?) stav uvedeny. Mimo to byly tam 3 jednoduché židle pro nejmenší dítky, velká
tabule s podstavcem, školní zákony a rozvrh hodin v rámci za sklem od p. faráře r. 1831,
pořízeném. Stolek z měkkého dřeva a židle.
Ve druhé učebně (v pravo) byly 3 lavice, tabule r. 1836. p. farářem zakoupená,
stolek a židle, kteréž dvě poslední věci daroval škole učitel.
Školní knihovna obsahovala tyto spisy:
1. Přítel mládeže od biskupa diec. Královéhr., 13 ročníků, t. j. 52 sešity.
2. Katechismus v rozmluvách od Šim. Vrány.
3. Rodina Bohověrných z Dědictví Sv. Janského.
4. Panna Orleanská od Zimmermanna.
5. Důležité slovo o očkování.
6. Krásné povídky od Jana Javornického.
7. Zpěv duchovní od Společnosti přátel hudby.
8. O svátosti biřmování od Kašp. Weiningera.
9. Proč jsem katolíkem od Jirsíka.
10. Patentenbuch z r. 1833.
O příjmech učitelových poučuje nás tasse učitelova z r. 1790.
Dětí ku škole mužských
ženských
Chudých muž.
žen.

21
19
40

Dohromady 128 jako shora.

65
63
128
Za které se platiti může, muž.
žen.

44
44
88
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Příjmy: 5 korců je od vrchnosti, 2 od obce Družce.
7 korců pole vydalo r. 1783. ječmene
7
r. 1784. žita
7
r. 1785. ovsa .
7
r. 1786. úhor.
7
r. 1787. žita

21 korců
31 ½
24 ½
31 ½

á zl. 1,18,
á zl. 2,06,
á zl. 0,54,
á zl. 2,06,
Summou

zl. 27,28
66,09
22,03
66,09 .
zl. 181,49 ½

Z toho nejmenší žeň v obnosu peněžním po srážce semene a nákladu na vzdělávání
16 zl. 18 kr., tedy ze 105 zl. 31 ½ kr. průměrem pěti roků obnáší
21 zl. 06 ¼ kr.
ze 400 čtverečných sáhů luk
22 zl. 30 ¼ kr.
ročně 1 ½ ctu sena á 36 kr.
– zl. 54 kr.
ročně 1 cent otavy á 30 kr.
– zl. 30 kr.
Od kostela:
Za vyučování a hudbu
Za hraní při mši
Z fundací
Za zpěv a hudbu v kostele Žilinském
Na struny

2 zl. 16 kr.
6 zl.
4 zl. 23 kr.
2 zl.

Od vrchnosti
Hořejších 5 korců polí.
Od obce školní:
Obilí.
1 ½ korce žita
12 bochníků chleba po 8 kr.
Od školní obce i obcí přiškolených:
Ze školního fondu
Od pohřbů
Od oddavek (r. 1787.)
Sobotáles
27 dětí á ½ kr.
27
á 1 kr.
26
á 1 ½ kr.
Což za celý rok o 46 týdnech činí

3 zl. 9 kr.
1 zl. 36 kr.
5 zl.
12 zl.
1 zl. 30 kr.
11 zl. 7 kr.
22 zl. 4 kr.
34 zl. 36 kr.

Tak zv. domácích příspěvků
K novému roku ze 140 domů á 3 kr.
2 kopy vajec na zelená čtvrtek á 30 kr.
Úhrn všech příjmů

62 zl. 6 kr.
8 zl. 30 kr.
1 zl. .
130 zl. – ¼ kr.
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Dodatek z r. 1841.:
Srážka na čištění 2 místností á zl. 4,48
Pomocníkovi ze sobotalesu
Tudíž příjem učitelův činí

9 zl. 36 kr.
36 zl. .
98 zl. 28 kr.

Příjmy pomocníkovy:
Za smečenské concretal zádušní kassy
Sobotálesu
Činí

12 zl.
36 zl.
48 zl.

K vytápění dává smečenská vrchnost 2° měkkého dříví, křivoklátská 1 sáh klackového
a Malá s Velkou Dobrou 1 ¼ sáhu měkkého dříví.
Učitel podotýká, že mu pro dvě třídy a opakovací hodiny dle politického řádu školního
14 sáhů patří a už od r. 1825. mělo býti vydáváno.
Obce přiškolené: a) Žilina. b) Lhota. c) Dolní Bezděkov. d) Velká Dobrá. e) Malá
Dobrá. f) Doksy. Samoty. g) Mrákavy. h) Turiň. i) Kolský mlýn. k) Ploskov.
Stará škola prodána byla okolo r. 1844. rodině Hlávkových, – ta ji prodala Max.
Lichtensteinovi, jenž zde vystavěl domek, který pak r. 1870. prodal na novou faru. Nová
školní budova vystavěna byla r. 1845. Ač bylo r. 1870. školou povinných dětí 450, byla
přece škola dvoutřídní až do října 1873. R. 1878. počalo jednání o rozšíření školní budovy.
Stavbu začal dne 7. září 1878 a dokončil na jaře r. 1879. stavitel Stránský z Kladna; stála
6 929 zl. 82 kr.
Od 1. ledna 1880 vyučovalo se ve 4 třídách, od 1. ledna r. 1882. v 5. třídě jako
pobočce školy čtyrtřídní. Tato čtytřídní škola proměněna v pětitřídní, počínajíc dnem
1. ledna r. 1883. Téhož dne a roku otevřena třída 6. jako pobočka třídy čtvrté. Dne
1. března 1885 otevřeny dvě nové pobočky, jež umístěny byly v Žilině; ty byly jako
samostatná dvoutřídní škola přiděleny r. 1888. ke školnímu okresu Slanskému (vyn. ze dne
29. 2. 1888 čís. 4 018. z. š. r.).
Po odškolení Dobré zrušena byla počátkem škol. roku 1893–94 jedna pobočka
a jedno místo učitelské; jest pak od té doby na základě vynesení c. k. zemské školní rady
ze dne 19. června 1893 čís. 13 919. škola Družecká čtyrtřídní.
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Vyučování ženským ručním pracím.
Při trojtřídní škole Družecké počalo vyučování ženským ručním pracím dne 2. ledna
1878. Vyučování obstarávala Albert. Pokorná do 31. 12. 1887. Dne 1. ledna r. 1888. upra
veno vyučování tak, že se vyučovalo v 5 odděleních, jedno oddělení v Žilině. Vyučování
svěřeno Marii Zemanové. Od 1. října 1893 vyučuje se na základě vynesení c. k. okresní
školní rady ze dne 29. září 1883 čís. 6 045. ve 3 odděleních; ve 2. a 3. vyučovala Marie
Zemanová, v 1. třídní učitelka. Vynesením c. k. okres. školní rady na Kladně ze dne
4. května 1896 č. 11 590. svěřeno vyučování ve všech třech odděleních Marii Zemanové,
která zde působila do 30. listopadu 1896. Od 1. prosince 1896 vyučuje Karolina Adoltová
zde i v Dobré.
Seznam učitelů.
Václav Dragoun 1780–1790. Frant. Kváča 1790, †1794. Jan Stach 1794–1833,
Pomocníci v létech 1827–1833: Čermák, Činovec, Link. Frant. Stach, syn Janův 1833,
†31. 12. 1869. Pomocníci v létech 1833–1845: Kačaba, Kytka, Činovec (bratr) a Běhounek.
Bohdan Stach, syn Frant. působil při otci. Jan Kýbal. Zahrádka. Kolenatý. Frant. Beneš.
Frant. Zeman, †16. 6. 1862. Jan Kocourek. Chládek. Procházka Václ. Koza. Hynek Janda.
Jan Pokorný, říd. uč., od r. 1869, †26. 5. 1897. Antonín Žalud. Josef Kemmer r. 1869.
Frant. Karbus 1870–72, Josef Pinkas 1872–74. Frant. Koldovský 9. 9. 1873 dosud. Bedř.
Jon 9. 1. 1875–31. 8. 1877. Frant. Kubišta 1. 9. 1877–31. 8. 1893. Marie Horáková 1. 9.
1878–31. 12. 1879. Josef Konopásek 1. 1. 1880–24. 2. 1881. Jos. Šafařík 1. 3. –31. 8.
1881. František Soukup 1. 9. 1881–28. 2. 1888. Marie Kalíková 1. 1. 1882–31. 12. 1883.
Adolf Vlačiha 1. 1. 1883–31. 8. 1883. Růž. Krautstenglova 1. 1. 1883–31. 12. 1886. Karel
Dušek 1. 1. 1883–31. 8. 1888. František Chroust 1. 2. 1885–31. 12. 1886. Anna Zelenkova
1. 9. 1885 až 31. 123. 1887. Karel Podzemský 1. 9. 1885–31. 12. 1888. Frant. Škorpil
15. 10. –30. 11. 1885. Anna Cainerova 1. 9. 1886–28. 2. 1895. Adolf Šafařík 1. 9. 1887–
28. 2. 1896. Karel Ptáček 1. 9. 1887–31. 8. 1894, A. Nocárová 1. 3. 1895–31. 8. 1896.
Augustin Hašek 1. 3. 1896 dosud. Frant. Höniger 1. 9. 1896–15. 7. 1897. A. Šimandl, říd.
uč. 1. 9. 1897 dosud. J. Novák 1. 9. 1897 dosud.
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Dušníky.
Až do nedávných dob, do r. 1897. chodily děti z Dušník do školy do Hořelice. Téhož
roku odškoleny byly Dušníky od Hořelice po dlouhém předcházejícím jednání, jež vzalo
svůj počátek hned r. 1888. Když c. k. zemská školní rada výnosem ze dne 8. května
r. 1896. č. 17 558. dala své svolení k vyškolení Dušník ze školní obce Hořelické a otevření
dvoutřídní školy zdejší, zakoupila obec ihned potřebný pro školu pozemek od kapitoly
svatovítské a z jara r. 1897. přistoupeno bylo ku stavbě školní budovy dle plánu Emila
Pištěka, architekta na Smíchově. Stavbu provedl a dne 30. srpna 1897 dokončil Josef
Holeček, stavitel v Břevnově; vysvěcena byla dne 3. září r. 1897. – Úhledná tato budova
stojí ve východní části vesnice při Pražské silnici, od níž jest oddělena zahrádkou. Jest to
stavení jednopatrové, jehož průčelí obráceno jest ku straně severní. V přízemí v pravo jest
byt o dvou pokojích s kuchyní pro řídícího učitele a vedle něho jest místnost pro kabinet.
V levém křídle jest pokoj pro mladšího učitele a jedna učebná síň. V prvním patře jsou
3 učebny a světnička na ukládání různých školních potřeb. Ze školní budovy možno vyjíti
dvěma vchody do prostranného dvora, v němž se nalézá pumpa a dřevník. Za dvorem jest
velká, zdí obehnaná zahrada, v jejíž přední části zřízeno bude letní cvičiště.
Dnem 1. ledna 1898 otevřena 3. třída na základě vynesení c. k. zem. šk. rady ze dne
8. prosince 1897. č. 40 655.
Učiteli od 1. září 1897 ustanoveni: Jos. Šedivý, říd. uč., a Karel Bláha. Od 1. ledna
1898 vypomáhal Josef Linhart.
Vyučovati ženským ručním pracím povoleno vynesením c. k. zemské školní rady ze
dne 12. srpna 1897 č. 3 286. a svěřeno Boženě Pinkasové.

Hořelice.
Nejstarší zpráva o škole Hořelické nám vypravuje, že r. 1698. tehdejší patron, nej
spíše Jan Josef Karvínský z Karvín a na Hořelici nadal učiteli 2 korce žita za rozsvěcování
lampy.
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R. 1707. zvýšen důchod učitelův o 6 zl., jež mu vycházely z kostelní chalupy č. 17., kterou
farář Glaser vysvětiti dal a na ní učiteli nadání učinil. Za to arci měl učitel s mládeží konati
jisté modlení. Dle paměti starých lidí vyučováno bylo v oné chalupě a po té ve staré faře
až do zbudování nynější školy r. 1877.
O příjmech učitele Hořelického na konci 18. století podává nám zprávu fasse ze dne
12. října 1790. Dle ní požíval:
Z jisté chalupy kostelní
6 zl.
Z panského pole pod 2 ¾ str.
6 zl. 22 ½ kr.
Z farní pokladny Hořelické
6 zl.
Z filialky v Dušníkách
3 zl.
Za službu kostelnickou 2 str. žita
4 zl.
Za zpívání pašií
–
45 kr.
O dušičkách
–
15 kr.
Od vrchnosti 1 ½ věrt. žita, 1 ½ věrt. pšenice, ½ vrt. ječmene,
11 zl. 44 kr.
½ věrt. ovsa, 3 čtvr. 5 7/10 žejdl. hrachu a ½ sudu piva
Od přiškolených obcí:
Štóly
1 ½ str. pšenice po 3 zl.
5 ½ str. žita po 2 zl.
Z Dušnického dvora ½ str. pšenice
Školného
Novoroční groš ze 100 domů
Na zelený čtvrtek ½ kopy vajec
Úhrnem

8 zl.
4 zl.
11 zl.
1 zl.
45 zl.
5 zl.
–
114 zl.

30 kr.
60 kr.
30 kr.
37 kr.
45 kr.
58 ½ kr.

Na fassi podepsáni jsou: M. Dorník, kr. kraj. komisař, Svoboda, vrchní hosp. úřadu,
Řehoř Benedikt Dobiašovský, farář v Hořelicích, Frant. Veselý, učitel, Matěj Kotouč, rychtář
z Drahelčic, Tomáš Kohlík, rychtář z Hořelic, Ant. Janoušek, rychtář z Dušník. Fasse
sepsána jest německy, komissař a vrchní podepsali se německy, ostatní česky.
Cís. rozhodnutím ze dne 27. dubna 1848. ustanoveno, aby nejmenší míra služného
učitele obnášela 130 zl. kon. m.5 a pomocníka 70 zl. Tím zvýšeny příjmy učitele o 37 zl.
23 ¾ kr., kteréž mu od 27. dubna 1848. ze školního fondu dopláceny byly.
Až do r. 1855. byla v Hořelici škola jednotřídní, odtud až do 31. prosince 1879.
dvoutřídní, od 1. ledna 1880 do 21. září 1885. trojtřídní, odtud až do 31. srpna 1891.
čtyřtřídní. Dne

5

Zlatých konvenční měny
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1. září r. 1891. otevřena byla pátá třída na základě vynesení c. k. zemské školní rady ze
dne 28. srpna 1891. čís. 18 882. Pětitřídní byla škola Hořelická až do r. 1897., kdy byla
v Dušníkách otevřena dvoutřídní škola obecná. Následkem toho zrušeny byly zde dvě třídy,
jedno místo podučitelské na základě vynesení c. k. zemské školní rady ze dne 30. května
1896. č. 17 558 a 1. července 1897. č. 4 774. Jest tedy od 1. září 1897. škola Hořelická
trojtřídní.
Učitelé.
V době neznámé působil při zdejší škole Pátek, ok. roku 1790. Frant. Veselý; po něm
Frant. Holeček, syn učitele z Unhoště, do konce r. 1796. Asi do r. 1827. Václav Richter.
Dále Václav Franc, Josef Horáček, Václav Dvořák 1. 4. 1856–31. 5. 59. Ondřej Pinkava (viz
Jeneč) 1. 6. 1859–27. 3. 73. Josef Procházka 27. 3. 1879–30. 9. 74. Alois Krištůfek, říd.
uč., 1. 10. 1874, †24. 11. 91.
Před rokem 1847. byli zde pomocníky Šubert a Hoch. R. 1848. dne 26. ledna
ustanoven pomocníkem Ferd. Janoušek, nyní říd. uč. ve Svarově, jenž setrval do 1. června
1859.
Po nich pracovali v Hořelici na roli školské: Židlický, Strnad, Vilém Paukner ok.
r. 1869. Antoš Bohumil 1871 a 72. Síbrt Frant. 1872 a 73. Brabec Jan 1873–77. Šárka
Karel 1877–79. Janoušek Ferd. syn 1. 9. 1879–31. 1. 85. Horáková Marie 1. 1. 1879–1. 5.
79. Jiran Martin 1. 9. 1880. dosud. Strejček Josef 1. 1. 1886–1. 3. 87. Bukvicová Františka
1. 10. 1885–1. 10. 86. Hospocký Jan 1. 10. 1886–1. 8. 88. Burian Václ. 1. 3. 1887–1. 11.
87. Pacholík Aug. 1. 11. 1887–28. 2. 90. Dobravský Gust. 1. 9. 1888–30. 8. 1890.
Zachystal Frant. 1. 9. 1890–30. 8. 91. Princlík Frant. 1. 9. 1890–30. 8. 91. Taránek Václav
1. 9. 1891–30. 10. 91. a 1. 9. 93–30. 8. 97. Linka Karel 1. 9. 1891–30. 1. 93. Vodička
Frant. 1. 1. 1892–30. 8. 92. Ujka Jan 13. 11. 1891–12. 3. 93. Sequens Frant. 1. 9. 1892–
30. 8. 93. Pittman Josef 1. 9. 1893–28. 2. 95. Svoboda Frant. 6. 5. 1893–30. 8. 97. David
Tom 1. 9. 1895–31. 8. 98. – Po Krištůfkovi vedl správu školy Frant. Krotil od 1. 2. 1893–
30. 9. 98. a po něm Frant. Landa od 1. 10. 98 dosud.

Ženským ručním pracím vyučovaly na základě vynesení c. k. zemské školní rady ze
dne 18. července 1878: Terezie Hořínková 2. 10. 1879–30. 8. 80. Anna Krištůfková 1. 9.
1880–12. 12. 87. Em. Mašková 1. 1. 1888–30. 8. 91. Božena Landová Princlíková
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1. 9. 1891–30. 8. 95. Anna Krotilová 1. 9. 1895–31. 8. 98. Marie Landová 1. 10. 98 dosud.
Dodatek. Nová budova školní vysvěcena byla dne 9. října 1898. Obsahuje místnosti
na 5 tříd a byt říd. učitele o dvou pokojích a kuchyni.

Hostivice.
O škole Hostivické před válkou třicetiletou nic pověděti nemůžeme. V době války byla
zbořena, tak že prý r. 1686. ukazovalo se jen místo, kde stávala. Novější škola po válce
30leté povstala v č. 7. po obnovení katolického náboženství ku konci 17. století přičiněním
farářů Kladenských a obětavostí pánů Žďárských ze Žďáru. Zajímavo, že stála v Hostivicích
dříve škola nežli fara; neboť farář P. Norbert Kříž z Rosenfelda bydlel bez mála dvě léta, od
r. 1734. do r. 1736. ve škole s učitelem. Tou dobou měl kantor Hostivický dle farní pamět
ní knihy Tachlovické následující příjmy:
Z Hostivic
24 snopů pšenice, 24 žita a
14 bochníků chleba.
Ze Sobína
24 snopů pšenice, 24 žita a
12 bochníků chleba.
Z Mal. Jenče
12 snopů pšenice, 12 žita a
6 bochníků chleba.
Z Břvů
6 snopů pšenice,
6 žita a
3 bochníky chleba.
Z Vel. Jenče
34 snopů pšenice, 34 žita a
17 bochníků chleba.
Úhrnem tedy 6 mandelů a 10 snopů pšenice, zrovna tolik žita a 52 bochníky chleba.
Jako drobnější příjem nalezli jsme, že dostával r. 1742. za pašije o květnou neděli a velký
svátek 1 zl. 10 kr., za procesí o Božím Těle a o křížových dnech celých 35 kr. R. 1841. měl
149 zl. 11 ½ kr. k. m. a pomocník 35 zl. 16 ½ kr. konv. m. R. 1848 měl 130 zl. stříbra.
Nyní se zase vraťme ke školní budově. Stavba nové školy na nynějším místě počala
roku 1791. načež dne 27. ledna 1792. byla stará škola č. 7 prodána s tou podmínkou, že
nový vlastník Jan Najman ponechá tam tak dlouho p. učitele, až se týž do nové školy bude
moci přestěhovat. Původně měla tato nová škola hostiti dítky všech přifařených osad, když
však na počátku tohoto století již nepostačovala, ucházela se obec Velký Jenč o školu
vlastní, která jí vys. gubernialním dekre
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tem ze dne 4. prosince 1831. čís. 46. 223 byla sice povolena, ale teprve r. 1838.
posvěcena. Velká oprava, či přestavba školy předsevzata byla r. 1838. a r. 1879 vyvýšena
budova školní o 2. patro.
Až do r. 1871. byla zdejší škola dvoutřídní; o 3. třídu byla rozšířena počátkem školní
ho roku 1871–72; o 4. třídu v únoru r. 1877. a 5. třída otevřena dnem 1. ledna r. 1887.
V patentních knihách Hostivických nalezli jsme některé zajímavosti, jež chceme s čte
nářstvem tuto sděliti.
1. R. 1829. bylo nařízeno, aby učitelé i pomocníci se vykazovali budoucně zpovědní
tabulkou, na níž státi mělo jméno učitele i datum vykonané zpovědi.
2. R. 1830. přeložil prý gymnas. professor Janda hymnu „Gott erhalte“ do češtiny.
3. Guberniální nařízení ze dne 7. ledna r. 1831. čís. 43 322 poroučelo, aby dítky
k muzikám voděny nebyly.
4. Při roce 1882. dovídáme se, že trval před tím kurs učitelský 3 měsíce, od
dotčeného roku měl trvati 6 měsíců. Do kursu mohl býti přijat, kdo složil přísnou zkoušku,
kdo se vykázal dobrým prospěchem ze 3. hlavní školy a dobrým vysvědčením o mravech.
– Dle nové organisace kursů z r. 1848. musil kandidát dokončiti 16. rok věku svého,
vykázati se dobrým vysvědčením ze 4. třídy hlavní školy nebo vysvědčením ze 4. třídy
gymnasia.
5. Vynesením konsistoře ze dne 18. září 1848. č. 4 947 a 25. března 1854. č. 1 234
nařizovaly se učitelské konference (Lehrerversammlungen).
6. Nejvyšším vlastnoručním nařízením (Handbillete) ze dne 12. října r. 1752. zakázá
no nositi plnovous vůbec. Což prý i učitelstvu bylo oznámeno.
Učitelé.
Frant. Veselý od 25. 1. 1796. Josef Veselý, pomocník, do 31. 7. 1824, kdy byl
propuštěn, protože prý příliš holdoval božímu truňku, což jsem snad neměl prozradit;
nebyl zajisté jediný. Frant. Sládek, pomocník, od 1. 11. 1824–31. 10. 1832. Jan Rada,
pomocník, 1. 11. 1832–?. Jan Malý, pomocník, do 31. 10. 1837. Josef Horáček, jenž byl
dne 28. října 1834. přeložen do Hořelice. Václ. Franz, jenž sem byl přeložen za Horáčka,
od 1. 11. 1834,

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 10
Kolektiv (1898): Dějiny školství okresu Kladenského

150

– 144 –
†25. 1. 1845. Václ. Hron, pomocník. 1. 11. 1837–31. 10. 1838. Jan Tůma od 1. 11. 1834,
†1874. Václ. Morávek 1. 3. 1857–12. 10. 1865. Frant. Mašín 7. 10. 1865–1. 9. 1868. Frant.
Šimek 1. 9. 1868–30. 8. 1877. Frant. Mejtský, říd. uč., 1. 9. 1877–30. 9. 1898. Frant
Procházka 28. 2. 1878–31. 8. 1878. Václ. Vagner 1. 9. 1878–30. 8. 81. Václ. Lamina 1. 9.
1878–31. 8. 1879. Josef Šafařík 1. 9. 1881–30. 8. 1886. Frant. Payer 3. 10. 1881–31. 8.
1882. Františka Famlerová 1. 3. –31. 7. 1882. Viktor Tůma 1. 10. 1874, †1881. Karel
Kasalický 1. 9. 1882, †1884 (utonul pod ledem v rybníce Bžveském).6 Bedřich Javůrek
1. 1. 1884–31. 12. 1887. Frant. Pelz 1. 9. 1883 dosud. Frant. Jiránek 1. 9. 1886–31. 8.
1897. Adolf Kott 1. 1. –31. 8. 1887. Robert Kincl 1. 3. 1887 dosud. Emil Píša 1. 3. 1887
dosud. Bedřiška Lameschová 1. 3. 1896, †27. 6. 1896. Františka Lablerová 1. 9. 1896–
28. 2. 97. Emilie Kubešová 1. 3. 1897 dosud. Alois Sajfrt 1. 11. 1897 dosud. Od 1. 10.
1898 ustanoven říd. učitelem Frant. Krotil z Hořelice.

Ženským ručním pracím vyučovaly: Marie Teplá. Marie Kozáková. Anna Bystřická.
Klára Knotová 1. 9. 77–31. 8. 78. Barb. Mejtská 1. 9. 78–31. 12. 96. Marie Nováková 1. 1.
97 dosud.
Nadace.
Farář Pavel Hass založil 19. února 1845 dotaci 20 zl. konv. m., ze které měl vždy na
den sv. Jakuba Většího jeden žák, který v témž roce faráře k nemocným nejčastěji dopro
vázel, obdržeti úrok. (Listina v patrim. úřadě v Jenči.)
Frant. Bumba z Litovic č. p. 14., jenž zemřel 24. června 1845., odkázal poslední vůlí
ze dne 22. února 1845. škole Hostivické 100 zl. konv. m., jež uloženy byly u lgn. Zimmer
manna, purkrabí Hostivického. Z úroků mají se opatřovati knihy pro chudé žáky. (Listina
v Jenči.)

Hostouň.
Nejstarší zpráva o škole Hostouňské oznamuje, že stará škola byla za faráře Pátka
(1785–1807) zbořena a nová vystavěna. Asi po třiceti létech nestačila tato prý chatrná,
jednotřídní budova pro 261 školou povinných dětí, ač z nich jen asi polovice školu
navštěvovala. Proto musil se učitelův pomocník

6

Chyba sazby – míněn Břveský, nyní Břevský rybník
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přestěhovati do Dolan, kde v zimě vyučoval, putuje s dětmi od statku ke statku. V době
letní měly děti prázdniny, chodíce po pastvách. – Tou dobou, na konci předešlého a na
začátku tohoto století pracoval v Hostouni rodák zdejší Josef Pánek. – Když jednotřídní
škola naprosto nestačila pojmouti vzrůstající počet školní mládeže, pomýšleno r. 1840, na
rozšíření školy. „Pomýšleno“, pravím, ale nežli přistoupeno ku provedení, uplynulo sedm
let. Teprve r. 1847. byla nová, dvoutřídní budova školní, která stala na témže místě, kde
dříve stará a stojí nynější, vikářem J. Bezděkou posvěcena, jak o tom svědčí tabule
zasazená v průčelí školy. V nové školní budově byly v hořejším patře dvě třídy, v přízemí
byt pro učitele a pomocníka. R. 1877. dne 5. března otevřena byla třetí třída zřízená z bytu
mladšího učitele. R. 1886. přistavěna na straně západní nová část budovy v délce 7,5 m.
a v šířce staré budovy, čímž získaly se dvě učebny. Od 13. března r. 1887. počalo se
vyučovati ve třídě čtvrté. Pátá třída otevřena byla dne 1. března 1891. na základě vynesení
c. k. zemské školní rady ze dne 9. ledna 1891 č. 35. 942.
Při škole zdejší zřídil r. 1864, probošt Mikuláš Tomek nadaci 1 000 zl. Z úroků tohoto
nadání bývají nejchudší, mravní žáci na den sv. Mikuláše podělováni obuví.
R. 1839. byly přiškolené obce: Hostouň, Dobrovíz, Pavlov a Dolany; nyní tři první.
Seznam učitelů.
Josef Pánek, na konci minulého a na začátku tohoto století. Václ. Černý 1815, †25. 2.
1864. Glas ?. Jan Konrád a Vojtěch Sobotka v době neznámé. Jos. Brauer, ok. r. 1850. Jos
Běhounek, ok. r. 1851. Frant Mls 1. 10. 1852–31. 5. 1854. Tomáš Řečinský, rodák zdejší,
říd. uč. 16. 9. 1854, †6. 10. 1892. Ferd. Veselý 1859–60. Josef Ningr 1860–62. Jos. Černý
1861–63. Jách. Fibiger 5. 8. 1863, †24. 3. 1877. Jos. Vochomůrka 1862–62. Frant. Kouřil
1. 5. 1877, Karol. Chlumská 1. 3. 1877–31. 12. 1878. Frant. Kovanda 29. 8. 1778–30. 8.
1890. Václ. Lamina 1. 9. 1877–31. 8. 1878 a 1. 9. 1879–31. 8. 1880. Václ. Tajbl 1. 9.
1880–31. 8. 1884. Ladisl. Sedláček 1. 9. 1884 dosud. Ladislav Salač 1. 5. –30. 8. 1887.
Václ. Časta 1. 9. 1887–31. 12. 1889 a 1. 1. 1897 dosud. Bedřiška Lameschová 1. 1. –
30. 10. 1890. Josef Pelikán 1. 9. 1890–1. 12. 1891. Petr Jindra 1. 11. 1890–31. 8. 1898.
Alex. Hansík 1. 3. –30. 3. 91. Tomáš
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David 1. 4. 1891–28. 5. 1895. Antonie Dytlová 25. 5.–15. 7. 1891. Karel Kesl 1. 9. 1891–
28. 2. 1892. Alois Geltner 1. 12. 91 dosud. Josef Pittermann 11. 9. –1. 11. 1892 a 1. 9.
1895–28. 2. 1896. Václ. Vagner, říd. učitel 1. 9. 1893 dosud. Antonie Tišnovská 1. 3.–
15. 7. 1896.

Ženským ručním pracím vyučovaly: Ludm. Kozáková 1. 1. 1881–31. 8. 1883. Marie
Peschková 1. 10. 1883–21. 12. 1888. Anna Zelenková 1. 1. 1888. dosud.
Německá škola israel. jest prý v Hostouni od r. 1795. jednotřídní. Z učitelů známi
jsou: Jak. Khon r. 1796. Abrah. Beermann †15. 7. 1827. Jách. Spíra. Abrah. Eckstein. Isak
Lichtenstern. Gabriel Veis. Jách. Spitz r. 1885. David Schidlov. Marek Melis, Karel Freund
15. 5. 1889 do dubna 94. Jos. Adler od května do října r. 1894. Gabriel Gottlieb 15. 3.
1895–12. 9. 1897. Jak. Stern 1. 1. 98. dosud.

Chrášťany.
Na začátku tohoto století byla obec Chrášťanská přiškolena k Ořechu. Od r. 1829.
vydržovalli si Chrášťanští sousedé učitele Václ. Štrebla, odváděje vedle toho povinné dávky
učiteli Ořechovskému. První tento učitel vštěpoval začátky literního umění mládeži Chráš
ťanské v domku č. 7. Když obec r. 1865. vystavěla školní budovu, která dne 4. října byla
účelu svému odevzdána, vyškolena obec Chrášťanská od Ořecha vynesením c. k. místo
držitelství ze dne 5. února 1866. a škola prohlášena za veřejnou. Václ. Štrebl ustanoven
dekretem konsistoře ze dne 30. srpna 1867. za defin. učitele. R. 1872. vyškolena obec
Třebonická a přiškolena k Chrášťanům. Na této jednotřídní škole působil Václ. Štrebl až do
konce srpna 1874., kdy odešel do výslužby, a na jeho místo ustanoven od 1. září téhož
roku Alois Šporcl, jenž zde ještě působí. R. 1881. rozšířena škola o druhou třídu, školní
budova vyvýšena o jedno patro a dne 9. prosince téhož roku počal ve druhé třídě
vyučovati Jos. Burda, jenž zde setrval do konce srpna 1886. Od 1. září toho roku působí
zde Frant. Štěchovský. Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 21. srpna 1896.
č. 28 634 povoleno, aby dnem 1. září 1896 otevřela se 3. třída, když před
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tím upravena byla pro ni místnost ve školní budově ze spíže řídícího učitele, z bytu
mladšího učitele a z archivu školního. Zatím. ml. učitelem jmenován Frant. Pechlát.

Ženským ručním pracím vyučuje se na škole zdejší od 1. ledna 1882. Vyučování
obstarávala Ludm. Šporclová až do 31. prosince 1887, od 1. ledna 1888 Eleon. Mašková
do září r. 1891. a po ní Anna Pelcová.

Chýně.
Školou i farou patřila Chýně od dávných časů k Úhonicům. Leč občané zdejší dohodli
se r. 1841. s učitelem Úhonickým, aby v Chýni zřízena byla expozitura, k níž připadly dva
korce polí pro pomocníka.
Na začátku tohoto století vyučoval zde Jan Ekstein, mistr krejčovský, jenž jsa také
domácím pánem, vštěpoval mládeži Chýňské počátky literního umění ve svém domku
čís. 6. Po něm konal zde úřad učitelský Josef Mach, zedník a domkář z čísla 5. Asi r. 1818.
usadil se zde Filip Větrovec, zedník z Úhonic, jejž si zvolili učitelem; vyučoval v čís. 40. Po
něm působil zde Frant. Čapek, Josef Čermák, František Kříček, jenž vyučoval v čís. 32., 44.
a 35. Josef Hodek, syn Václava ze Železné, jenž zde vyučoval od r. 1836. Na začátku
svého působení zde pracoval s dětmi v čís. 35., pak 37. a potom putoval s mládeží školní
od domu k domu, zdrževše se pod každou střechou šest dní; posledně učil ve světnici nad
kovárnou a zde setrvali až do té doby, kdy je k sobě přijala nová školní budova; bylo to
r. 1864. Hodek zemřel dne 10. ledna r. 1869. Po něm nastoupil Václav Simon, jenž
jmenován c. k. zem. školním radou správcem školy, ale poněvadž mu, jako mnohým
jiným, na začátku působnosti nových zákonů školních nebylo za mnoho měsíců vyplaceno
služné, nechal vyučování. Byl propuštěn dne 21. května r. 1871. a mládež vyučoval od
26. května do konce července r. 1871. Frant. Šimek z Hostivice na půl dne sem docházeje.
Počátkem školního roku 1871 až 1872. ustanoven správcem školy Josef Procházka. Když
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ten dne 29. března 1873. odešel do Hořelice, vyučoval zde Ant. Janda až do 13. srpna
1873., kdy ustanoven správcem školy Arnošt Teplý. Dne 1. srpna r. 1880. převzal správu
školy Václav Fux, jenž se roku 1886. odstěhoval na Smíchov. Od 16. září r. 1886. působil
zde Josef Pelikán jako správce školy a když dne 15. února r. 1887. otevřena byla druhá
třída, jako řídící učitel do 15. července 1889. Tím dnem a rokem byl sem ustanoven
Antonín Pešovský, jenž zde působil do 15. července r. 1889. Od 1. září r. 1889. jest řídícím
učitelem Pavel Řídký. S ním zároveň nastoupil Karel Rychtařík a působil zde do 15. září
1890. Po něm zde vyučovali: Matěj Janský od 15. 9. 1890 do 25. 5. 91. Frant. Vošmík
25. 5. 1891 až 31. 8. 92. Kar. Bláha 1. 9. 1892 do 28. 8. 95. Frant. Sequens 1. 4. –31. 8.
1895. Ant. Jelínek 1. 9. 1895 dosud. Petr Jindra 1. 9. 1898 dosud.
Roku 1896. vystavěl obecní výbor při školní budově nákladem 2 500 zl. byty pro
učitele; stavba dokončena byla dne 28. června téhož roku.
Vyučování ženským ručním pracím povoleno vynesením c. k. okresní školní rady
výnosem ze dne 19. srpna r. 1878. č. 4 747. od 1. ledna 1879. Vyučovaly: Majdal. Teplá
1. 1. 1879–28. 2. 80. Kar. Fuxová 23. 3. 1880–30. 9. 86. Vil. Kejhová 30. 9. 1886–1. 10.
88. Božena Landová 1. 10. 1888 až 11. 9. 91. Anna Pelcová 11. 9. 1891 dosud.

Chyňava.
O počátku školy Chyňavské zachovala se nám tato zajímavá zpráva: Léta 1663. dne
3. listopadu, psal farář Železenský August Vojt. z Libočan kolatoru svému toto: „Přál bych,
aby v Chyňavě škola býti mohla, kdež by kantor zůstával a ty děti nepobožné, které bez
bázně boží rostou, liternímu umění učil. K tomu prostředek takový se nachází; jest při
kostele Chyňavském nedaleko od krchova chaloupka na obci vystavěná, která k žádné
platnosti vrchnosti není, ze které chaloupky každoročně něco málo se platí a na té fořt
Chyňavský 10 kop sobě pokládá, kteréžto peníze mně rukou dáním k chrámu
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Chyňavskému, aby ta chaloupka školou byla, daroval. Na ničem jiném nezáleží, než abyste
ráčili té věci potvrditi, tak abych já mohl člověka toho, který za kantora sloužiti míní, jak
pro služby boží, tak vyučováni dítek místem ubezpečiti. (Dvorský O školách čes. 429.)
Takový byl tedy snad počátek školy Chyňavské; z chaloupky, která vrchnosti k žádné
platnosti nebyla a z daru pana lesního vznikla škola. Tak bylo asi leckdes!
Škola Chyňavská byla pak filiálkou školy železenské a vyučoval zde „kumpán“, jak
patrno z poznamenání důchodů a povinností kantora Železenského. O kumpánovi
Chyňavském z r. 1711. se vypravuje, že přinesl do Chyňavy první zemčata; budou tedy
Chyňavští brzy míti příležitost konati 200letou slavnost.
Jako v četných jiných obcích tak i v Chyňavě vyučovalo se ještě počátkem tohoto
století v najatých místnostech; tak v čís. 53., kde podnes říkají „U školských“, v č. 14.
u kostela a v č. 88. Tak bylo až do října r. 1844., kdy se začalo vyučovati v nové, nynější,
ovšem tehdy menší školní budově. Až do r. 1875. vyučováno ve dvou třídách, dne 1. ledna
r. 1876. otevřena byla 3. třída v č. 45. na základě vynesení c. k. zemské školní rady ze dne
12. června 1875 č. 6 403. R. 1881. rozšířena školní budova a dne 5. září téhož roku počalo
se vyučovati ve 4 třídách na základě vynesení c. k. zem. školní rady ze dne 21. června
1881 č. 14 415.
Seznam učitelů:
Václav Losenský 1820, †3. 5. 1850. Václav Moucha, řídící učitel 1. 9. 1844–31. 8.
1889, kdy po 52tileté službě odešel na zasloužený odpočinek. Josef Boreš 1851. Josef
Vochomůrka 1852–1854. Jan Šlegl 1855. Karel Vochomůrka 1856–1860. Vincenc Pacovský
1861. Jan Zíma 1862–63. Josef Kadleček 1864–65. Jan Strnad 1866. Josef Pechar 1867.
František Los 1868–74. Frant. Tichý 1. 9. 1874–30. 4. 1888. Jan Holub 1878 až 1880. Felix
Beran 1. 9. 1880–31. 8. 1885. Alois Landa 1. 12. 1881 až 30. 9. 1898. Frt. Šach 1. 9.
1885–1. 6. 1891. Václav Erlebach 1. 5. 1888 až 31. 8. 1890. Jan Suchoradský, říd. učitel
1889 dosud. Marie Bradáčová 1. 6. 1891–15. 7. 1891. Karel Linka 1. 9. 1890–31. 8. 1891.
Vilém
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Zvonař 1. 9. 1891–31. 7. 1897. Ant. Šmolka 1. 9. 1891–31. 8. 1892. Antonín Šimandl 1. 9.
1892–31. 8. 1893. Augustin Urban 1. 9. 1893–31. 10. 1897. František Náprstek 1. 9. 1897
dosud. Vojtěcha Pokorná 1. 11. 1897 dosud.
Vyučování ženským ručním pracím konalo se ve dvou odděleních na základě vynesení
c. k. zem. školní rady ze dne 19. 7. 1878 č. 12 675. a koná se ve 3 odděleních na základě
vynesení c. k. zem. školní rady ze dne 18. 1. 1885 č. 33 221. Vyučovaly: Marie Dondová,
provd. Tichá, od 1. 1. 1879–30. 9. 1888. Marie Hostašová pravd. Landová od 1. 1. 1888
dosud.

Velký Jenč.
Dle farní pamětní knihy Hostivické bylo povoleno odškolení Vel. Jenče od Hostivice
dne 24. května 1833. Však proto přece několik let docházeli do Jenče výpomocní učitelé
z Hostivice. Nová školní budova vystavěna byla r. 1838. Až do roku 1882. byla zde škola
jednotřídní, a když 1. lednem téhož roku otevřena třída druhá, vyučováno v č. p. 20.
R. 1885. dokonána přístavba školy nákladem 5 830 zl. a dne 25. září školní budova znovu
vysvěcena. Dne 1. září 1888. byla škola rozšířena o třídu třetí.
Učitelé.
Frant. Sládek 1838–1848. Frant. Janžár 1845, †1848. Frant. Kučera od ledna do
srpna 1848 a od r. 1850 do února 1857. Václ. Dvořák od srpna 1848 do listopadu 1850.
Matěj Tůma od února 1857. do září 1858. Ondřej Pinkava od září 1858 do července 1859.
Ferd. Janoušek od července 1859. do března 1863. Leopold Specinger od března 1863. do
října 1866. Václav Kukla od října 1886. do 28. 10. 1872. Alois Krištůfek od listopadu 1872.
do října 1874. Adolf Studený od října 1874. do ledna 1876. Josef Kmoch říd. uč. 1. 1.
1876. až posud. Josef Strejček 1. 1. 1882–31. 12. 86. Ferd. Janoušek, syn, 1. 1. 1886–
31. 8. 98. Bohumil Laube 1. 3. –31. 8. 1888. Frant. Hádek 1. 9. 88 až 31. 8. 89. Cyrill
Šarapatka 1. 9. 89–31. 12. 95. Karel Konečný 1. 1. –28. 2. 95. Hermína Šmíd
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lová 1. 3. až 28. 8. 95. Frant. Sequens 1. 9. –31. 10. 95 a zase 1. 9. 96–31. 3. 97. Frant.
Pechlát 1. 11. 95–31. 8. 96. Bož. Stejskalová 1. 4. –31. 8. 97. Tom. David 1. 9. 98 dosud.

Ženským ručním pracím vyučovaly: Bož. Kmochová 1. 9. 78–28. 2. 88. Bož. Landová
1. 2. 88 až 31. 8. 91. Marie Nováková 1. 9. 91–31. 12. 96. Marie Humlová 1. 1. –20. 11.
96. Jarosl. Pelcová 1. 12. 96 dosud.
Školní zahrada zařízena byla na jaře r. 1889. Školní výstavu navštívily dne 17. čer
vence r. 1887. pouze 2 rodiny!

Jinočany.
Nová v okrese škola jednotřídní v Jinočanech povolena byla vynesením c. k. zemské
školní rady ze dne 3. února 1898. č. 520. Otevření její stalo se na základě vynesení ze dne
14. září 1898 č. 29 348 dne 1. října 1898. – Správcem školy jmenován Jan Slavík.

Lidice.
Farní osada Lidická byla po válce 30leté velice rozsáhlá zahrnujíc v sobě 18 osad
a samot. Z těchto od Lidic někdy velice vzdálených obcí měli rodiče posýlati dítky své do
jednotřídní školy Lidické. Měli posýlati, ale že neposýlali, toť se ví. A tak bylo do konce
dotčené války téměř po celé 18. století. – Rozumí se, že později v té které vesnici „pěsto
vali“ školní mládež vysloužilí kanonýři a všeho druhu řemeslníci. Teprve r. 1782, odškolena
Stelčoves, r. 1879. Zájezd, r. 1834. Buštěhrad a r. 1858. Vřetovice. Kdy Dříň a Rapice,
neznámo.
Stará školní budova, chatrná a věkem sešlá chaloupka, stávala nedaleko kostela. Ta
ovšem nemohla množství mládeže pojmouti a proto vyučovalo se také v č. 24. a 30.
R. 1824. postaven pro školu, tehdy dvoutřídní, nový dům č. 26. Dosavadní dvoutřídní škola
rozšířena vynesením velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 16. března 1881. č. 3 362
o třetí třídu, kteráž ote
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vřena 1. října 1881. R. 1888. rozšířena školní budova přístavkem zadní části a počalo se
dne 10. listopadu téhož roku vyučovati ve čtyřech třídách na základě vynesení velesl. c. k.
zemské školní rady ze dne 27. října 1888 č. 38 195.
O dřívějších učitelích v Lidicích málo víme. Paměti nám připomínají ze starších pouze
Hofmanna a Josefa Boušku, který prý zde vyučoval 40 let. R. 1841. dosazen za učitele
Mat. Chmel, který po 40leté službě dán byl na odpočinek; za něho působil zde Frant.
Jarušek. Po Chmelovi řídil školu zdejší Emanuel Batěk od 14. 9. 1879–1. 9. 1892 a od té
doby až dosud Evard Straka. Mimo ty působili zde: Španěl. František Vorlíček. Jan Sládek.
Šťastný. Jan Muzikant, Šlach. Herfort. Červenka. Teplý. Kalina, Šach do 27. 2. 1879. Frant.
Procházka 24. 8. 1878–30. 8. 1879. Karel Dušek 3. 3. 1879–31. 8. 1883. Bohumil Kuchař
1. 10. 1881–15. 8. 1884. Ludmila Šeblová 31. 8. 1883–16. 10. 1884. Karel Cicvárek 30. 8.
1884–1. 3. 1895. Marie Malá 16. 10. 1884–30. 12. 1884. Antonín Ejem 5. 1. 1885–9. 3.
1887. Josef Stádník 3. 8. 1887–7. 2. 1889. Norbert Vorlíček 10. 11. 1888–31. 8. 1891.
Josef Boudyš 1. 9. 1891–28. 2. 1896. Jar. Jeřábek 28. 2. –12. 5. 1889. Josef Kohoutek
1. 9. 1889 až 30. 5. 1893. Jan Ujka 1. 6. 1893 až dosud. Ladislav Sýkora 1. 3. 1895 až
1. 11. 1895. Vilemína Bečváříková 1. 11. 1895–31. 8. 1897. Hynek Kubát 1. 3. 1896 až
31. 8. 1897. Marie Humlová 1. 12. 1896 dosud. Jan Goldhammer 1. 9. 1897 dosud.
Zdeňka Salačová 1. 9. 1897 dosud.

Ručním pracím ženským vyučuje se na škole Lidické od 3. listopadu 1880. s povo
lením úředním za roční odměnu 125 zl. až do r. 1888., za roční odměnu 156 zl. do 1. ledna
1896 a od té doby ve čtyřech odděleních za roční odměnu 216 zl. až do 1. ledna 1897., od
té doby za roční odměnu 240 zl. Ve čtyřech odděleních vyučuje se ženským ručním pracím
od 1. ledna 1896 na základě vynesení velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 29. 1894.
č. 44 630. Vyučovaly: Anna Baťková 3. 11. 1879–15. 7. 1892. Karolina Adoltová 1. 9.
1892–30. 11. 1896. Marie Hummlová 1. 12. 1896 dosud.
NB. Škola Lidická vyznamenána byla na výstavě r. 1896. čestným diplomem a bron
zovou medailí za vystavené ženské ruční práce.
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Nenačovice.
Až do r. 1824. chodila mládež Nenačovická do školy Železenské. Téhož roku počal
vyučovati mládež Nenačovickou Frant. Buchmertl, svého řemesla zedník a horník. Týž
vyučoval zde jako soukromý učitel ve své chalupě č. 17. a po jeho smrti syn jeho František
také až do své smrti, do dne 18. května 1869. R. 1863. povolena vynesením c. k. místo
držitelství ze dne 14. prosince č. 72. 454 v Nenačovicích školní expositura. Po smrti Frant.
Buchmertla syna ustanoven učitelem Alois Krištůfek, jenž dostával dle protokolu ze dne
12. října 1869. služby 200 zl. a 12 zl. 60 kr. na čištění školy; vyučoval ještě ve staré
chaloupce č. 17. až do r. 1871. Po něm nastoupil Adolf Hnitka, jenž vyučoval v nové škole,
ve staré to, chatrné chalupě, koupené od Tausiga, v „židovně“; sám bydlel v Mal. Přílep
a docházel sem pracovat na národa roli dědičné do 31. srpna r. 1874.
O této „nové škole“ budiž zde na věčnou paměť několik slov. Zmíněného roku vyšel
jsem s přítelem Hnitkou do Nenačovic, abych spatřil školu, o jaké jsem ovšem nikdy
nesníval a již přítel líčil tak živými barvami, že mě to vábilo patřiti ji tváří v tvář. Přišel
jsem, vidět jsem a žasl jsem. – Budova u obecní cesty, kudy v čas „přílivu“ proudy vod se
hrnuly do vsi okolo školy, jejíž dvůr ovšem také zaplavovaly; bylť vstup do školní budovy
tak volný, žes tam mohl vjeti dvěma vozy najednou. K čemu zdi, k čemu vrat a závor?
Tam nebylo co vzíti. Snad ten drahocenný nábytek, který tam měl starý mládenec, Hnitkův
nástupce? Po tom nikdo netoužil. Vešli jsme na dvorek. Po pravé straně obytné stavení,
naproti jakési komory a po levé straně špejchárek, do něhož se lezlo po dřevěných, valně
schátralých schodech, a o němž napsáno v Poslu z Budče, že podivuhodnou jevil pružnost
a sílu při větru a bouři; kolébal se se strany na stranu, ale nepadl. Vešli jsme do oddílu
obytného. Zde předsíňka, v pravo třída asi na 40 až 50 žáků dosti prostranná, ale podlaha,
lavice, stěny vše až běda pohodlné a vkusné. Zajímavo též, že p. učitel za bílého dne mohl
ve škole konati s mládeží studia přírodopisná, moha předváděti hmyz i myšky „in natura“.
– Naproti třídě byt učitelův.
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Malá světnička o dvou oknech asi tak velikých, že jimi lze bylo prostrčiti hlavu; k tomu
nábytek starého mládence! Škoda, že jsem si z něho neudělal inventář! Kuchyňka byla
mezi třídou a světnicí učitelovou; měla li okno, nevím. To vše kryto došky. – Tak vypadala
škola Nenačovická r. 1874!
V této škole byl tedy správcem – a byl by měl, věru, co spravovati. – Gust. Guth od
1. 9. 1874–31. 8. 1875. Patrně se mu zde valně nelíbilo! Od 1. 9. 1875–31. 8. 1877 spra
voval školu Nenačovickou Frant. Pelz. Po něm ustanoven správcem školy výnosem c. k.
okresní školní rady na Smíchově ze dne 10. října 1877. č. 4 601. Jan Brabec, jenž zde
dosud působí.
Jelikož popsaná škola účelu, za kterým zakoupena byla, nevyhovovala – a tomu rádi
věříme – zakoupen r. 1880. bývalý hostinec č. 18., a z toho upravena škola, ve které se
dosud vyučuje.

Velké Přítočno.
Až do r. 1841. bylo Přítočno přiškoleno k Unhošti. Když dotčeného roku povoleno
odškolení, vyučovalo se až do zbudování nové školy r. 1860. v čís. 22. a po té v č. 38., 16.
a 44. Jednotřídní byla škola zdejší až do r. 1893, kdy vynesením c. k. zemské školní rady
ze dne 15. května 1873. č. 6 086 rozšířena škola o 2. třídu, která umístěna od 1. září 1873
v č. 14 a vynesením ze dne 18. října 1884. č. 26 175 o 3. třídu, jež umístěna v čís. 47.,
a v níž počalo se vyučovati dne 5. září 1885. Od té doby jest škola trojtřídní.
K budově školní, která, jak již praveno bylo, r. 1860. vystavěna byla, učiněn r. 1877.
přístavek. R. 1886. zvýšena hlavní budova o první patro a když se ukázalo, že budova
školní, hlavně její dolejší přístavek, nikterak nevyhovuje potřebám školním, přistoupeno
r. 1895. k přestavbě tak důkladné, že z ní vlastně povstala nová školní budova, k níž
přikoupeno kus sousedního pozemku, čímž rozšířen dvorek a na němž zřízena zahrádka.
Tato nově přestavěná škola byla dne 20. října 1895 posvěcena.
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Učitelé:
Ackerman Václav 1841–50. Kubr Mat. 1850–61. Mejtský Frant., říd. uč. 1861–30. 8.
1877. Machova Karol. 1874–75. Jan Jakubše, říd. uč. 1. 9. 1877 dosud. Vavák Leop. 1. 9.
1878–16. 1. 1880. Jiran Martin 30. 5. –30. 8. 1880. Novák Karel 1. 9. 1880–31. 8. 1887.
Jankovec Josef 1. 9. 1885–31. 8. 1887. Geltner Alois 1. 9. 1887–1. 12. 1891. Pacholík Aug.
1. 9. –7. 11. 1887. Vavřínek Eman. 1. 11. 1887–15. 7. 1888. Staněk Alois 1. 9. 1888–1. 2.
1889. Frýbort Karel 1. 2. 1889–1. 9. 1891. Kozák Václ. 1. 9. 1891–28. 2. 1893. Taránek
Václ. 1. 12. 1891–31. 5. 1893. Forst Václ. 1. 3. 1893–30. 9. 1898. Kohoutek Josef 1. 6.
1893 dosud.
Vyučování ženským ručním pracím, jež zavedeno na základě vynesení c. k. zemské
školní rady ze dne 21. června 1879 č. 12 730, obstarává od počátku Anna Jakubšová.

Svarov.
Nejstarší zprávu o škole Svarovské máme z r. 1606. Jest to ustanovení, jež učinila
paní Kateřina Žďárská ve své poslední vůli: Strany školy praví tam paní Kateřina toto:
„Také tomu chci, aby tu ve vsi Svarově správce školní, muž dobrý a hodný, chován byl
a to ten, kterýž by předně církvi Boží zvlášť při shromáždění v chrámu Páně zpíváním
pobožným posluhoval, na sobě dobrý příklad ukazoval, potom mládež k liternímu umění,
pobožnosti a cnostem svatým vedl a vyučoval a to ve slušné a mírné mzdě a záplatě. Též
správce církevního aby v počestnosti měl, jím se řídil a spravoval a ke kolatorům toho
kostela všelijakou úctu a poslušnost aby zachovával. A sirotků k panství Červ. Oujez
deckérnu náležejících, buď bohatých nebo chudých, záplatou nepřetahoval, nýbrž bez
odpornosti je k sobě přijímal a dobrému vyučoval. A pro lepší jeho vychování chci, aby
jemu každého roku po čtyřech kopách míšeňských vydáváno bylo na časy budoucí
a věčné. K třiceti žejdlíkům másla dobrého, žita 2 str., pšenice 1 a ječmene též 1 strych.
Také dříví suchého, zlomků, aby mu lidé poddaní k tomu kostelu přináležející potřebu jeho
každého roku svézti povinni byli.
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A též ke každým hodům velikonočním jeden dobrý beranec a od mrkve, řípy, zelí a což tak
milý pán Bůh naděliti ráčil, každého roku též aby mu k vychování jeho lepšímu vydáváno
bylo a od držitelů téhož Červ. Oujezdce to nařízeno bylo. ltem, aby z každé várky
z pivovaru Jenečského soudek piva vydáván byl.“ – To bylo 12 let před vojnou třicetiletou.
Na počátku války, onoho smutně památného roku 1620. zůstala škola Svarovská ušetřena,
ba skoro v polovici dotčené vojny ještě tu působil učitel spisovatel. Byl to Václav Jesenický,
jinak Burian, kantor či ludirektor Svarovský, jenž sepsal r. 1626. v našem mateřském
jazyku knížečku o kapli Loretánské v Hájku, která tištěna byla u Pavla Sessia v Praze.
(Pam. kn. fary Tachlovické). Však dlouho škola Svarovská zlobám války neodolala, nejspíše
r. 1631. byla do gruntu zbořena.
Kdy po válce zase zřízena byla, nevíme. Teprve 40 let potom a r. 1728. a opět
r. 1730. děje se ve farní knize účtů o ní zmínka. Praví se tam: – „poněvadž nyní škola jest,
tak kantorovi pole připadá k užívání.“ Dotčeného roku 1728, uvádí se v matrice farní jako
otce dítěte Alexius Mayer kantor Svarovský; mezi mrtvými ve Svarově se neuvadí, ale
manželka jeho Kateřina zemřela zde r. 1743. dne 9. ledna. R. 1784. zapsán jest v matrice
syn kantora Frant. Veselého. R. 1786. nastoupil Václ. Hoffmann, syn kantora Lidického.
Ten působil při škole zdejší až do své smrti, dne 29. listop. 1826. Po něm nastoupil syn
jeho Frant. Hoffmann, který zase rovněž až do své smrti, dne 13. ledna 1862, zde
pracoval. Oba Hoffmannové 75 let! V době churavění a vysokého stáří Frant. Hoffmanna
vypomáhal od r. 1859. do r. 1860. J. Ackermann a okolo r. 1860. byl zde Frant. Šťastný do
r. 1862. Dne 13. března 1863 ustanoven Ferd. Janoušek, jenž zde skoro 35 let působil. Od
1. září 1898 ve výslužbě. Zajímavo, že za dobu 112 let byli zde toliko tři správcové školy!
Mimo ty působili zde od r. 1873: Fridolín Langer, výp. z Unhoště, Frant. Kovanda od
29. 10. 1873–31. 8. 1878. Ant Moravec 1. 9. 1878–30. 9. 1898. Ant. Ejem 1. 4. 1887–
30. 8. 1889. Eman. Vavřínek 1. 9. 1889, †24. 1. 1896. Pak následoval Jan Sládek od 18. 1.
do 26. 3. r. 1863. Po Em. Vavřínkovi ustanovena dne 22. 2. r. 1896. slečna Božena Pinka
sová. Po té nastoupil dne 1. 9. 1896 Rich. Houska.
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Ženským ručním pracím vyučuje od 1. 1. 1881 až dosud Vilemína Píšová z Unhoště.
Až do r. 1876. byla zde škola jednotřídní, od 7. února dotčeného roku až do r. 1887
dvoutřídní a od té doby jest trojtřídní.
Školní budova.
Pravili jsme již, že školní budova v době války třicetileté do gruntu zbořena byla. Že
by snad hned brzy po válce znovu vystavěna byla, souditi nebudeme, ale také s určitostí
udati nemůžeme, kdy zase z rumu vyzdvižena byla. Před rokem 1734. již stála; bydlelť v ní
s kantorem i pan farář. Dle vyobrazení byla to slušná budova s místnostmi pouze přízem
ními. Postavena byla ze jmění zádušního proti kostelu na pozemku zádušním, kde nynější
stojí. R. 1790. byla prý tak opravena, že jí na celém panství Tachlovickém rovné nebylo.
Až do r. 1835. nebylo při škole stodoly a učitel musil své obilí ukládati po stodolách
selských. Proto dotčeného roku, dne 2. června, počato se stavbou stodoly ve školní
zahradě a stavba dokončena dne 10. srpna. Stodola byla nyní nová, ale za to školní
budova byla sešlá tak, že dostavila se komise od vikariatu a vrchnosti, aby prohlédla
„chatrnou školu“. Komise přišla, shlédla a odešla. Tak to často chodilo! Škola chátrala dále,
a kdyby červnová bouře r. 1842. nebyla zbořila učiteli školu nad hlavou, byla by se
nejspíše škola sesula sama. Po oné hrozné bouři musil se učitel přestěhovati dne
25. června toho roku do najatého bytu v chalupě č. 7. Po prázdninách najat byt u pekaře
v č. 26. za kostelem a zde se vyučovalo. Dne 13. a 14. září zbořena stará škola a teprve
dne 8. května r. 1843. počali kopati základy k budově nové v těchže místech, kde stará
stála a posud škola stojí; po třech letech stavba šťastně dokončena a dne 2. prosince
r. 1845. posvěcena. Poněvadž ale stará škola neměla dvorku, zrušili kus zahrady na
dvorek. R. 1873. otevřena druhá třída a najata z té příčiny místnost v hostinci č. 25.
R. 1876. přikročeno k přístavbě školy. R. 1887. rozšířena škola o třetí třídu a najata
místnost v č. 8. až posud.
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Tachlovice.
O škole Tachlovické máme nejstarší zprávu z r. 1737., z té doby totiž, kdy bylo
Tachlovické farní beneficium rozděleno. Jsou to příjmy kantorovy, které nebyly valné, jak
z následujícího patrno; – dostávalť:
Z nadace Václava Špačka z Tachlovic o sv. Havle
Jana Boušky
Jiříka Dvorského
Petra Jeníčka
Jiříka Aktafranka z Nučic
Pavla Hakla

1
1
1
1
1
1

zl.
zl.
zl.
zl.
zl.
zl.

10
10
10
10
10
10

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Úhrnem tedy 7 zl. Dále užíval kousek farního pole asi pod 1 str.“U březiny“. Z Tachlo
vic a z Nučic dostával od každého souseda z půl lánu pole, 1 snop pšenice, 1 snop žita,
1 snop ječmene a 1 snop ovsa; celkem z každého uvedeného druhu obilí 48 snopů. Mimo
to užíval za zvonění ku klekání kostelního pole pod 20 str. = 632 3/6 čtverečných sáhů.
Tehdejší p. farář buď Mat. Kvisek nebo Václav Sechter, hledě k těmto kantorovým
příjmům učinil ve farní památní knize tuto významnou po známku: „Nemohl si zajisté ze
široka vykračovati. Kéž by byli při rozdělování Tachlovického farního beneficia alespoň
jemu něčím, co faře odňali, polepšili.“
Roku 1824. dne 14. května uvolily se do Tachlovic přiškolené obce přispívati na
školního pomocníka takto: Celý sedlák 48 kr. stř., půlsedlák 24 kr., čtvrtsedlák 12 kr.
a chalupník 6 kr.; to se mělo zaplatit o sv. Martině, čímž se dosáhlo potřebných na
pomocníka 120 zl. víd. m. (Hořelice. Patentenbuch.)
Z učitelů připomíná se r. 1766. Vojtěch Tichý, kantor, jenž dne 17. dubna r. 1873.
zemřel. Okolo r. 1824. působil zde Jan Čapek, školní učitel až do r. 1856. V letech 1840–
1851 uvádí se Frant. Kasýk jako pomocník a po něm tito: Frant. Kučera 1842–50. Tomáš
Tichovský 1850–51. Ferd. Janoušek 1851–52. Jan Kamerský 1852–53. Pavel Šulc
1853–55. Tom. Židlický 1854–57.
Asi r. 1857. ustanoven byl na školu zdejší Frant. Kučera jako farní učitel a působil zde
až do své smrti, dne 23. května
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r. 1878. Za něho byli zde tito podučitelé: Josef Los 1860–63. Karel Šůra 1863–64. Josef
Mladý 1864–65. Josef Jizba 1865 až 1867. Vil. Jos. Míšek 1867–68 a opět Jos. Mladý
1868–70. Josef Kmoch 1870–76.
Když vynesením c. k. zem. školní rady ze dne 7. října r. 1874. čís. 16 501, dosavadní
dvoutřídní škola rozšířena byla o třídu třetí, jmenován Josef Pinkas dne 26. ledna 1875
řídicím učitelem a působí zde dosud. Kteří učitelé od té doby na škole Tachlovické působili,
ze seznamu bude zřejmo.
O změnách ve příčině počtu tříd. Vynesením c. k. zem. školní rady ze dne 28. června
1884 čís. 16 160. rozšířena dosavadní trojtřídní škola o třídu čtvrtou dnem 1. ledna 1885,
definitivně však otevřena třída tato dne 13. března téhož roku.
Brzy na to rozšířena škola o třídu pátou a sice dne 1. ledna r. 1887. na základě
zásadného usnesení c. k. zem. školní rady ze dne 17. dubna 1886 č. 9 001. a definitivního
usnesení ze dne 24. června 1886 č. 15 125.; otevřena byla tato třída dne 21. února
r. 1887. Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 30. července r. 1891. čís. 17 377.
povoleno, aby při páté třídě zdejší školy zřízena byla pobočka pro dívky. Po zamítnutí
protestu místní školní rady byla dotčená pobočka dne 1. září r. 1892. otevřena.
Školní budova.
Stará budova, která dosud naproti faře nedaleko kostela stojí, pochází buď z konce
minulého nebo ze začátku tohoto století. Vyučovati se v ní přestalo dne 30. září 1886.
Nynější velmi úhledná budova školní byla r. 1886. A. Kubrem, stavitelem v Praze, na
pozemku Mat. Kováříka č. parc. 29. nákladem 20 000 zl., k čemuž přispěla obec 4 800 zl.,
vystavěna a dne 28. září posvěcena. Do základního kamene vložen byl pamětní spis. Dne
4. října byly pak dítky do této nové školní budovy uvedeny.
Seznam učitelů:
Vojtěch Tichý 1766, †1773. Jan Čapek 1824–1856. Frant. Kasýk 1840–42. Fr. Kučera
1842–50 a 1857, †23. 5. 1878. Tomáš Tichovský 1850–51. Ferdin. Janoušek 1851–52. Jan
Hamerský 1852–53. Pavel Šulc 1853–54. Tom. Židlický 1854
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až 1857. Josef Los 1860–63. Karel Šůra 1863–64. Jos. Mladý 1864–65 a 1868–70. Josef
Jizba 1865–67. Vil. Míšek 1867 až 1868. Josef Kmoch 1870–31. 12. 1875. Josef Pinkas,
řídicí učitel 1. 12. 1875 dosud. Josef Vránek 1. 1. 1876–30. 8. 1878. Josef Pelikán 1. 9.
1878–17. 9. 1886 a 1. 12. 1891 dosud. Karel Podzemský 1. 9. 1878 do 30. 8. 1885. Eman
Hrubý, výp. 13. 3. –31. 8. 1885 a 1. 3. –19. 7. 1887. Aug. Pacholík 1. 9. 1885–30. 8.
1887. Čeněk Hora 1. 9. 1885–?. Jaroslav Soukup 1. 10. 1886 dosud. Václ. Dvořák 1. 9.
1887–31. 8. 89 a 1. 9. 1892 až 31. 8. 1893 Fr. Vodička 1. 9. 1887–1. 12. 1891. Štěpán
Dvořák 1. 9. 1889 až 31. 8. 1890. Jarosl. Kadner 1. 9. 1890–31. 8. 1891. Kar. Bláha 1. 11.
1890 až 31. 8. 1892. Fr. Princlík 1. 9. 1891–31. 8. 1897. Anna Páčalova 1. 9. 1892 až
31. 8. 1893. Frant. Sequens 1. 9. 1893–31. 3. 1895. Františka Šauerová z Augenburku
1. 9. 1893–28. 2. 1897. Emma Neumannova 1. 4. 1895 až 31. 3. 1896. Bož. Reitrova výp.
1. 4. –15. 7. 1896. Václ. Havlůj 1. 9. 1896 dosud, Zdeňka Salačova 1. 3. –31. 8. 1897,
Václ. Taránek 1. 9. 1897 dosud. Antonie Nocárová 1. 9. 1897 dosud.

Ženským ručním pracím vyučuje na základě vynesení c. k. zemské školní rady ze dne
25. prosince 1887 čís. 33 547. ve 3 odděleních a ze dne 29. února 1896 č. 1 561. ve
4 odděleních pí. Bož. Pinkasová.

Úhonice.
O škole Úhonické máme ze starších dob následující zprávy z památní knihy farní: Při
roce 1654. uvádí se v seznamu gruntů též „dům farní a dům školní“. Při roce 1697.
zaznamenáno, že dne 25. května farář Heřman počal obývati obnovenou faru, dříve školu,
jakž takž opravenou. Z toho bychom soudili, že školní budova, jakž takž upravená,
dotčeného roku farou učiněna byla, a snad se nemýlíme, soudíme li, že záznamu v téže
památní knize: „3. 5. 1773 oddavky ve škole“, má se rozuměti tak, že byly oddavky na
faře, jež bývala školou.
A kde že škola byla? V domech soukromých. Tak r. 1769. v č. 42., r. 1788. ve dvoře
č. 1 a když dvůr r. 1855., dne 12. ledna, vyhořel, umístěna škola v č. 23., ale téhož roku
dne 5. července začali kopati základy ke škole nové vedle č. 42.
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V té se počalo vyučovati dne 26. září r. 1859., vysvěcena byla téhož roku, dne 16. října.
Ke škole Úhonické náležela také mládež z Chýně. Ale dle přípisu patronátního ze dne
12. ledna 1841. dohodli se Chynští s učitelem Úhonickým, aby v Chýni zřízena byla
expositura.
Když výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 7. dubna 1886 č. 10 655. v zásadě
rozšířena byla škola zdejší o 3. třídu, zřízena z kuchyně a komory nová učebna, v níž se
počalo vyučovati dne 1. března 1887.
Seznam učitelů.
Jan Procházka 27. 11. 1668. Jiří Hins 1675. Jakub Zámorský, jenž daroval kostelu
obraz P. Marie Svatohorské r. 1699 4. 4. Bernard Bok 1708. Při roce 1686 uvádí se dne
20. října jako kmotra Mariana Bohova, učitelka (cantorissa) v Úhonicích. 1730 Fogt (Fojt).
Jan Seyffert 12. 3. 1766. R. 1766. byl zde učitelem Josef Jeník (Genik; ludirector =
varhaník), dne 25. března pokřtěn byl jeho synáček Norbert Gabriel. Josef Jeník zemřel
dne 25. prosince 1771. Jiří Vodička 1773, †1794. Jan Vodička, syn, působil zde rovněž do
své smrti dne 29. dubna 1839. Jan Strnad 1839, †1878. Frant. Krotil 1878–31. 8. 1890.
Frant. Kovanda od 1. 9. 1890 dosud.
Jako pomocníci a mladší učitelé působili zde: Frant. Křížek 1824. Jan Chaloupka
a Václ. Trsek ok. r. 1835. Ant. Čupík 1835–1837. Ant, Just 1837–1839. Václ. Novák 1839–
1844. Frant. Smrt 1839–1844. Ant. Aust 1845. Alois Glos 1846. Karel Stach 1847. Filip
Franc 1848. Josel Braeuer a Karel Vochomurka ok r. 1850. Vojt. Sobotka 1850–64. Frant.
Kadner 1864–72. Alois Šporcl 1872–74. Josefa Lhotská 1874–75. Karel Eichner 1875–79.
Karel Šimek 1878–79. Karel Cicvárek 1. 9. 1879 až 31. 8. 1883. Frant. Našinec 1. 9. 1883–
31. 11. 1895.7 Jan Bláha 1. 9. 1885 až 4. 9. 1889. Josef Strejček 1. 3. 1867 dosud.
Bohumil Budík 1. 9. 1889 až 15. 9. 1890. Frant. Nachtnann 15. 9. 1890–20. 2. 1893. Václ.
Jirava 1. 3. 1893 dosud.

Ženským ručním pracím vyučovati povoleno vynesením c. k. okresní školní rady ze
dne 10. červenče 1879 čís. 3 471 a vyučovaly: Anna Krotilová 1. 9. 1879–31. 12. 1887.
Eleon. Mašková

7

Neexistující datum uvedeno v originálu
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1. 1. 1888–31. 8. 1891. Karol Adoltová 15. 9. 1891–31. 8. 1892. Eliška Štěpánková 1. 9.
1892–1. 10. 1895. Jarosl. Pelzová 1. 10. 1895–30. 11. 1896. Božena Pinkasová 1. 12. 96
dosud.

Železná.
Nejstarší zajímavou, ale též poučnou zprávu o škole Železenské nalezli jsme
v památní knize farní. Jest to seznam požitků a povinnosti kantora Železenského z r. 1711.
a zní doslovně takto:
„Poznamenání a popsání všeho, co tak kantorovi Železenskému celoročně patří a ná
leží a z ohledu jeho služby jak od záduší Železenského tak Chyňavského, též St. Hutské
kaple, jakož také od lidí osadních na vyživení jemu se dává. A. 1711. následovně:
1. Má svůj byt a při něm zahrádku.
2. Rolí má k sedmi strychům, totiž: U kamenný pod 1 str., U Přílep blíž lesa „Čtvrti“
pod 4 str. Od záduší Chyňavského pod 1 str. 1 věr., z něhožto k záduší platí ročně 16 kr.
(kdosi poznamenal „odpadl“).
3. Loučku v lese zádušním Železenském užívá.
4. Posnopné dostává ze Železné od každého souseda 4 snopy, totiž pšenice 1 snop,
žita 1 snop, ječmene 1 snop, ovsa 1 snop.
5. Jakož také na Přílepech od každého souseda dostává po 4 snopech samého žita.
6. Dostává 14 bochníků chleba od sedlákův a chalupníkův železenských z ohledu
bedlivého zvonění ráno, v poledne a na večer.
7. Služby varhanické od záduší Železenského ročně dostává 6 zl. ltem od zpívání
pašijí 1 kopu. Též za hostie a na struny pro choro 5 zl.
8. Má každoročně 3 sáhy dříví z lesa zádušního.
9. Od záduší Chyňavského každoročně dostává 4 zl. rýn. služby varhanické, jakož
i z ohledu troubení o pouti Chyňavské sv. Prokopa a na Boží Tělo. Též od obce Chyňavské
ročně
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dostává 1 kopu. Jakož také od každé služby boží, která v Chyňavě ob neděli konána bývá,
dostává od zpíváni od týž obce 4 kr. (Kdosi poznamenal, že 9. odstavec z nařízení knížete
Fürstenberka odpadl. Nejspíše nebyl kníže pán přítelem troubení.)
10. V Staro Hutské kapli, když se služby Boží konají, dostává od zpívání 6 kr. Item od
obyvatelů Staro Hutských z ohledu hraní na positiv tam ročně dostává 1 kopu.
11. Item při kopulací nápodóbně 6 kr.
12. Právo má sám cedulky kmotrovské v celé osadě psáti, jakož také od posluhování
v kostele každého křtu 6 kr.
13. Ze Železné, z Přílep, ze Lhotky, z Libečova, z Nenačovic, z Hýskova, ze St. Huti
dítky učiti, v Chyňavě pak jest kumpán. Dítky ale, které chtějí do Železné choditi, (rozumět
z Chyňavy) může učiti.
14. Po celé osadě chodí na tři krále, v Zelený čtvrtek a na sv. Řehoře a dostává, kdo
co může dát, buď peníze nebo vaření; na koledě rovněž také některý krejcar dostává,
jakož koláč od každého v Chyňavě a v Železné o posvícení.
15. Od funusu také svůj plat dostává.
Ta jest živnost kantora železenského, naproti on povinen jest tyto níže položené
punkta zachovati:
Povinnosti téhož.
1. Uctivej ke všem má bejt. Aby tudy příjemný byl lidem.
2. Ožralství, klevet, hospody, různic má se varovati, by v ošklivost nepřišel.
3. V platu od cedulek křticích, funusů mírně s lidmi jednati, pamatujíce na to, že lepší
je malý a častý vejdělek nežli velké braní však zřídka.
4. V učení dítek pilný má býti a nic více nežádat, než od tabulky 1 kr., od slabikáře
2 grešle, od evangelia a od psaní 3 kr. týhodně bráti. Měsíčně ale nějaký bochník chleba.
NB.: Od těch, kteří své živnosti a pole mají; jakož i času zimního pro zatopení ve škole
jeden každý školák nějaké polýnko dříví má s sebou přinésti.
5. Dvakrát jenom v téhodni, totiž ve středu a v sobotu, luzum mají, tak aby v těch
půldních hodinu v učení katechismu strávily.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 10
Kolektiv (1898): Dějiny školství okresu Kladenského

170

– 164 –
6. Lampu naplňovat, rozsvěcovat, knoty dělat kantora povinnost jest.
7. Klekání ráno, v poledne a u večer zvonit.
8. K mši sv. ve všední den přijíti, při ní zpívati, na varhany hráti a to pro lepší se
cvičení.
9. Chlapce zaopatřit k ministrování aneb k nemocným posloužení.
10. Děti s metlou toliko přes řiť trestat aneb klečením na zemi, neb po jinších ve
škole zdržením. A tak nebude jim škodit na zdraví, jako někteří přes tvář, přes hlavu
mrskáním neb pohlavkováním a přílišným ferulováním.
11. Plot u zahrádky povinen jest postaviti, stromky sadit, zem čistit, jako i komín
pucovat a malé oprávky ve stavení dělat.
Dalejíc v jinších regulích a věcech podle nařízení a vůle svého pana faráře se říditi
a spravovati bude. Jakož také věděti má, že vždycky toliko na jeden rok se přijímá
a dostanouc vejpověď před čtvrtlétem v pokoji vyjíti, dluhy zapraviti, škody nahraditi
a svého lepšího jinde hledati, jestli zdeť spokojen nechce býti.
Až do r. 1841. vyučovalo se ve staré škole č. 6. Byly to dvě světnice v zadní části
chalupy; v jedné bydlel učitel a ve druhé se učilo. Budova byla sešlá a děravá tak, že
děrami ve stěně žáci pohodlně do sousední zahrady prolézati mohli. Na zimu se díry hlinou
zamazaly, v létě byly výborným prostředkem provětrávacím. R. 1841. vystavěna byla nová
školní budova nákladem kapitoly a z příspěvků přiškolených obcí Železné, Mal. Přílep,
Libečova a Lhotky.
O třetí třídu byla škola Železenská rozšířena r. 1890. na základě výnosu c. k. zem.
školní rady ze dne 11. března 1890 č. 25 268. a otevřena třída ta dne 1. října 1890. Ve
čtvrté třídě počalo se vyučovati dne 1. března 1897 na základě výnosu c. k. zem. školní
rady ze dne 19. ledna 1897 č. 1 120.
Nejstarší známý učitel byl Václav Kubát. Okolo r. 1819. připomíná se v listinách
města Unhoště Václav Hodek, po něm syn jeho Jan, a od 2. září 1831 do 28. července
1860 působil zde syn téhož Matěj, jako pomocník při svém otci. Po smrti Jana Hodka dne
20. května 1864 ustanoven učitelem Matěj Hnitka, jenž zde byl od 1. září 1860 pomoc
níkem; pů
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sobil zde do 13. září 1872. Od r. 1864. pomáhal otci svému Adolf Hnitka do r. 1872. –
Nežli vešly nové zákony školní v platnost, měl Mat. Hnitka r. 1868. veškerých příjmů
385 zl. 20 kr. Z toho bylo mu počítáno na podučitele 150 zl. a na čištění školy 25 zl. 20 kr.
Při tom si zajisté také nemohl „z vysoka vykračovati“.
Dne 25. listopadu r. 1872. přistěhoval se za říd. učitele Václav Erlebach, jenž zde
působil do 1. května r. 1888. Od r. 1873. byl zde podučitelem Jan Brabec, ale 26. prosince
t. r. dán byl na výpomoc do Hořelice. Mimo to působili zde: Václ. Malec 1. 9. –31. 12. 1875
výp. Karel Zima a 1. 1. 1876–?. Karel Janoušek 1. 9. 1880–15. 6. 1882. Jan Slavík 1. 9.
1882–31. 8. 1898. Po Erlebachovi dosazen od 1. května 1888 řidicím učitelem Frant. Tichý,
jenž dosud zde působí. Aug. Hašek 1. 10. 1890–28. 2. 1896 Karol. Tišnovská 1. 3. –15. 7.
1896 výp. Antonín Svoboda 1. 9. 1896 dosud. Jan Havlíček 1. 3. 1897 dosud.

Industriální učitelky: Ant. Erlebachová 1. 1. 1881–30. 1. 1888. Marie Hostašovská
1. 2. 1888–1. 10. 1888. Marie Tichá 1. 10. 1888 dosud.
Přestavba školní budovy dokončena byla v říjnu r. 1898; posvěcena dne 23. října t. r.

Frant. Melichar.
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PLÁN.
I. Všeobecné úvahy o vývoji školství obecného.
a) před válkou třicetiletou.
b) po válce.
c) za Marie Terezie a Josefa II.
d) za Františka Josefa II.8

II. Doklady z našeho okresu k úvahám všeobecným.

III. Místní dějiny školství obecného:
a) Kladensko.
1. Kladno.

5. Rapice.

2. Buštěhrad.

6. Stelčoves.

3. Dříň.

5. Vřetovice.

4. Kročehlavy.
b) Unhošťsko.

8

1. Unhošť

11. Chyňava.

2. Bezděkov H.

12. Jeneč V.

3. Dobrá V.

13. Jinočany.

4. Družec.

14. Lidice.

5. Dušníky.

15. Nenačovice.

6. Hořelice

16. Přítočno V.

7. Hostivice.

17. Svárov.

8. Hostouň.

18. Tachlovice.

9. Chrášťany.

19. Úhonice.

10. Chýně.

20. Železná.

Chyba sazby – správně má být František Josef I.
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Abecední seznam učitelstva.

Ackermann J. 56.
Ackermann Václ. 155.
Adler Jos. 140.
Adoltová Kar. 134. 152. 138.
Antoš Bohum. 80. 141.
Antoš Ant. 90.
Arietini Adam 20. 129.
Aust Ant. 161.
Bakule Frant. 101.
Batěk Eaman. 15.
Baťková Anna 152.
Baur Frant. 129.
Bečvář Frant. 83.
Bečvářová Vil. 81.
Bečváříková Vil. 152.
Beck lsid. 132.
Bednář Jos. 83.
Böhmová Marie 81.
Benda Ant. 83.
Beneš Frant. 80. 138.
Beneš Josef 80.
Beran Felix 149.
Beermann Abrah. 146.
Bernard Emil 129.
Běhounek Josef 138. 145.
Bělohlávek 80.
Bica Frant. 83.
Bláha Jan 161.
Bláha Karel 134. 139. 148. 160.
Blahník Frant. 80. 101.
Blažek Josef 80.
Bobek Vojt. 108.
Bohdanecký Ign. 80.
Bok Bernard 161.
Boreš Josef 149.
Boršický Kar. 129.

Boršický Vojt. 129.
Boudys Josef 108. 152.
Bouška Josef 152.
Brabec Jan 141. 154. 165.
Bradáč Josef 80.
Bradáčová Marie 149.
Brayer Josef 129.
Brauer Josef 145. 161.
Braun Josef 90.
Breišl Frant. 80.
Breišl Josef 80.
Breiova Dom. 81.
Broj Václ. 80.
Bučil Jan 83.
Budík Bohum. 161.
Buchmertl Frant. 153.
Bukvicová Frant. 141.
Burda Josef 101. 108. 146.
Burian Václ. 141.
Bušek Jakub 100.
Bušek Josef 133.
Bystřická Anna 129. 144.
Čajnerová Anna 108.
Cajnerová Marie 138.
Cicvárek Karel 134. 152. 161.
Cirklová Alkant. 81.
Citta Antonin 83.
Cívka Eman. 83.
Čapek Frant. 147.
Čapek Jan 159.
Čapek Josef 80.
Časta Václav 80. 145.
Čermák 134.
Čermák Josef 147.
Čermák Karel 80.

Čermák Václav 130.
Černý Jan 90.
Černý Jan Lad. 80. 129.
Černý Frant. 83.
Černý Jarost. 83.
Černý Josef 80, 145
Černý Petr 129.
Černý Václ. 145.
Červenka 152.
Červenka Frant. 80.
Čihák Leop. 80.
Ciňovec 138.
Čížek Václ. 80.
Čupík Ant. 161.
David Tomáš 141. 146. 151.
Dědinová Bož. 91. 101.
Desenská Anna 92. 130.
Dobiášovský Mik. 80.
Dobiášovský Tom. 80.
Dobravský Gust. 141.
Dondová Marie 81. 150.
Dolistová Nepom. 81.
Doucha 90.
Dragoun Václ. 138.
Drda Jan 80.
Drchkovská Alois. 129.
Dubský Ant. 108.
Dubský Josef 134.
Dudová Česl. 81.
Dušek Jan 83.
Dušek Karel 80. 138 152.
Dvořák Jarosl. 80.
Dvořák Štěp. 160.
Dvořák Václ. 80. 141. 150. 160.
Dvořáková Marie 82. 133. 134.
Dytlová Antonie 146.
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Eckstein Abr. 146.
Eckstein Jan 147.
Eichner Kar. 161.
Ejem Ant. 152. 156.
Erlebachová Aut. 149. 165.
Erlebach Václ. 149. 165.
Famlerová Frant. 82. 144.
Fibiger Jách. 145.
Fišl Zikm. 132.
Fojt (Fogl) 161.
Forejt Ant. 101.
Formánek Em. 90.
Forst Václ. 80. 156.
Förstrová Lud. 80.
Franz Václ. 90. 151. 143.
Franz, Fil. 161.
Freund Kar. 146.
Frýba Kar. 80. 155.
Frýbort Kar. 155.
Fryntová Adolf. 82.
Fuchs Frant. 80. 90.
Fulín Grant. 90. 92.
Fux Václ. 148.
Fuxova Karol. 148.
Geltner Al. 46. 155.
Glas 145.
Glos M. 161.
Goldhammer Jan 152.
Gora Jan 80.
Goth Ant. 80.
Gottlieb Gabr. 146.
Gregora Jan 129.
Groulíkova Marie 130.
Gubiš Petr 80.
Guth Gust. 92. 154.
Hádek Frant. 150.
Hálek Josef 80.
Hallová Marie 129.
Halmová Em. 82.
Hamerský Jan 159.
Handlová Al. 84.
Hansík Josef 145.
Hásek Josef 80.
Hašek Aug. 138. 165.
Hašek Jan 80.
Havlíček Jan 165.
Havlíková Sal. 82.
Havlůj Václ. 160.
Heybergerová Sal. 82.
Höniger Frant. 92. 138.
Heppler Šim. 129.
Herfort 152.
Höschl Cyr. 230.
Hyneš Ott. 83.
Hins Jiří 161.
Hirnšál Jan 80.
Hlaváček Ig. 90. 92. 129.

Hlavová E.
Hlavinová Marie 82.
Hnitka Adolf 29. 153. 165.
Hnitka Mat. 164.
Hodek Jan 164.
Hodek Jos. 147.
Hodek Mat. 164.
Hodek Václ. 164.
Hofmann 152.
Hoffmann Frant. 156.
Hoffmann Jan 90. 103.
Hoffmann Jos. 90.
Hoffmann Václ. 156.
Hofrichtrová Mir. 82.
Hoch 141.
Holas Štěpán 80.
Holeček Ant 129.
Holeček Frant. 20. 27. 129. 141.
Holečková Jar. 82.
Holešovská Marie 100.
Holfeld Jindř. 84.
Holfeldová Maje 84.
Holub Jan. 149.
Holubec Jos. 80.
Hora Čen. 160.
Horáček Jos. 141. 143.
Horáková Joh. 101.
Horáková Marie 138. 141.
Horlivý Václ. 90.
Hořínková Ter. 141.
Hospocký 80. 91. 92. 141.
Hostašová Mar. 150. 165.
Houska Rich. 156.
Houštěcký Jan 92.
Hovorková Mart. 91. 98.
Hrachovcová Chrys. 82.
Hron Václav 144.
Hrubý Eman. 160.
Hubená Anna 130.
Hubr Kar. 80.
Humlová Mar. 151. 152.
Hunčovská Mar. 130.
Hurka Jan 80.
HLustoles Jos. 80.
Hutterer Rud. 165.
Chaloupka Jan 133. 161.
Chládek 138.
Chlumská Kar.
Chocenský Boh.
Chroust Frant. 138.
Chvátal Jarosl. 130.
Chvojková Anna 90.
Chvojková Božena 80.
Ibl 80.
Illmannová Joh. 130.
Jakubše Jan 155.
Jakubšová Anna 155.

Jančíková Perp. 82.
Janda Ant. 148.
Janda Hyn. 138.
Janda Vít 129.
Jandoví Cher. 82.
Jankovec Jos. 80. 108. 155.
Janoušek Ferd. 141. 150. 156. 159.
Janoušek Fridol. 92.
Janoušek Karel 165.
Janota Jos. 129.
Jánský Mat. 148.
Janžár Frant. 150.
Jarma Gabr. 83.
Jarý Jan 104.
Jarušek Frant. 92. 100. 152.
Javůrek Bedř. 80. 144.
Jelínek Ant. . 148.
Jelínek Čen. 80. 130.
Jeník Jos. 161.
Jerman Vojt. 80.
Jeřábek Jan 52.
Jesenický Václ. 156.
Jílek Jan 80. 100. 130.
Jindra Petr 145. 148.
Jindrová Vil. 129.
Jindřichová Ambr. 82.
Jiran Martin 141. 155.
Jiránek Frant. 130. 144.
Jirava Václ. 161.
Jirotka Aut. 80. 100.
Jizba Josef 160.
Jon Bedr. 138.
Janák Josef 83.
Just Ant. 164.
Kačaba 138.
Kadleček Josef 149.
Kádner Bohus. 104.
Kádner Jarosl. 160.
Kalíková Marie 138.
Kalina 152.
Kallina Josef 92.
Kalista Václ. 80.
Kantor Josef 80.
Karbus Frant. 138.
Karlík Frant. 80.
Karlíková Vojt. 82.
Kasalický Kar. 144.
Kasík Frant. 159.
Kašková Bož. 100.
Kejhová Vil. 148.
Kemmer Jos. 138.
Kesl Kar. 80. 146.
Kybal Jan 138.
Kühnel Mat. 104.
Khon Jak. 146.
Kicbergerová Jos. 82.
Kincl Ant. 80. 92. 130.
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Kincl Rob. 144.
Kindl Adolf 80.
Kytka 138.
Khment Kar. 100.
Kmoch Jos. 150. 160.
Kmoch Vin. 90.
Kmochova Bož. 151.
Kneidl Frant. 80.
Knížková Berta 82.
Knolová Kl. 144.
Kober Ant. 100.
Kocourek Jan 138.
Kohout Jos. 83.
Kohoutek Jos. 152. 155.
Koldovský Frant. 138.
Kolenatý 138.
Kondrhelová Euf. 82.
Konečný Kar. 130. 150.
Konrád Jan 145.
Konrád Frant. 103.
Konrád Vojtěch 146.
Konopásek Jos. 138.
Kopecká Marie 82.
Koppová Jos. 92.
Koppova Kass. 82.
Kordner Al. 80.
Kořánová Eug. 82.
Kořánová Pol. 82
Kořelický Jiří 129.
Kospert Jos. 92. 104.
Kolt Adolf 144.
Kott Frant. 130.
Kotalík Frant. 88.
Koubek Leop. 104.
Kouřil Frant. 146.
Koutková Dol. 82.
Kovanda Frant. 145. 145. 161.
Kovářovič Tom. 100.
Koza Václ. 138.
Kozák Václav 80. 155.
Kozáková Marie 144.
Kozáková Lud. 146.
Kozel Jan 80. 130.
Koželoužek Jos. 90.
Královec Jan 83.
Krátká Marie 100.
Kratochvíl Ant. 80.
Kratochvíl Ant. 129.
Krautštenglová Růž. 138.
Krejčí Václ. 90.
Krchov Jos. 83.
Krištůfek Alois 141. 150. 153.
Krištůfková Anna 141.
Krotil Em. 80.
Krotil Frant. 141. 144. 161.
Krotilová Anna 161.

Krupička Fil. 129.
Krůta Jos. 180.
Křiček Frant. 147.
Křiček Karel 80.
Křiváncová Pavla 82.
Křížek Frant. 161.
Kubát Ig. 80. 108. 152.
Kubát Leon. 80. 100.
Kubešová Emilie 144.
Kubr Mat. 155.
Kubicová Jolenta 82.
Kubík Jan 100.
Kubišta Fr. 101. 138.
Kučera Frant. 90. 150. 159.
Kuchař Boh. 101. 104. 152.
Kukla Václ. 80. 129. 132. 150.
Kulhánková Lud. 130.
Kuklich Jos. 83.
Kurzova 0l. 130.
Kuška Jos. 130.
Kváča Frant. 138.
Léblerová Frant. 82. 144.
Láblerová Teresie 82.
Lameschova Bodř. 130. 144. 145.
Lamina Václ. 144.
Landa Alois 149.
Landa Frant. 141.
Landová Bož. 148. 151.
Landová Marie 141.
Langová Fabiana 82.
Langer Frid. 129. 156.
Lašek Jan 80.
Laube Bob. 80. 150.
Leederer Karel 80.
Lhotská Jos. 161.
Lichtenecker Kar. 84.
Lichtenstern Is. 146.
Linhart Ant. 129.
Linhart Jos. 101. 130. 139.
Linhartová Pia 92.
Link 138.
Linka Kar. 141. 149.
Los Jos. 160.
Los František 149.
Losenský Václ. 149.
Loskot Řup. 83.
Loukota Frant. 83.
Mach 147.
Machová Kar. 155.
Machová Marie 180.
Majer Alex. 156.
Makovičková Em. 129.
Malá Marie 152.
Malec Václ. 165.
Malý Jan 143.
Manna Jos. 83.

Manšinger Jos. 100.
Mareš Em. 120.
Markovský Kar. 129.
Markup Frant. 133.
Maršálek Jos. 129.
Maršíková Víta 82.
Mašek Bedř. 83.
Mašková Eliška 147. 161.
Mašková Em. 141.
Mašín Frant. 144.
Matoušek Jos. 83.
Maxová Joh. 91.
Mejtská Barb. 144.
Mejtský Frant. 100. 129. 144. 155.
Melchar Lud. 81. 100.
Melichar Frant. 129.
Melis Marek 146.
Menclová Teresie 82.
Mervartová Her. 82.
Messanová El. 82. 130.
Mikolášková Bož. 81. 130.
Minařík Jan 83.
Mišek Vilém 160.
Mladý Jos. 160.
Mlynářová Jul. 81. 82.
Mls Frant. 145.
Moravec Ant. 156.
Morávek Václ. 44.
Moravcová Innoc. 82.
Motejlek Ferd. 81.
Mottl Jan 81.
Morx Václ. 129.
Moucha Václ. 149.
Mrazík Jan 81.
Muzikant Jan 90. 152.
Nachmann Fr. 161.
Nachmanová Eud. 82.
Najsarová Floriana 82.
Náprstek Frant. 81. 150.
Našinec Frant. 161.
Nehasilová Julie 90.
Nejedlý Josef 81.
Nejdl Josef 83.
Neliba Frant. 81.
Neumann Jos. 81.
Neumannová Emma 81. 82. 160.
Nigrin Jos. 92. 188.
Ningr Jos. 145.
Nocárová Antonie 82. 90. 138. 160.
Novák Kar. 155.
Novák Václ. 161.
Nováková Em. 82.
Nováková Marie 144. 151.
Novotný Jan 81.
Nutz Ed. 130.
Obraz Jan 20. 129.
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Olivová Jindř. 130.
Olivová Frant. 100.
Páčalová Anna 81. 82. 160.
Pacovský Vinc. 149.
Pachmann Fr. 129.
Pacholík Aug. 141. 155. 160.
Payur Frant. 144.
Pánek Jos. 145.
Paprstein Vrat. 130.
Pátek 81. 141.
Paterová Jos. 130.
Paukner Vil. 141.
Paur Jos. 81.
Pavlíčková Mar. 82.
Pavlíková Bohusl. 82.
Pecina Václ. 81.
Pech Jos. 129.
Pechar Jos. 149.
Pechlát Fr. 146. 151.
Pekař Vojt. 83.
Pelz Frant. 129. 133. 144. 154.
Pelcová Anna 147. 148.
Pelzová Jar. 151. 162.
Pelzová Frant. 84.
Pelikán Jos. 145. 148. 160.
Penc Ant. 83.
Pergl Adolf 130.
Peschková Mar. 82. 146.
Pešková Ant. 148.
Petr z M. Hrad. 129.
Petrus 129.
Peterka Ant. 108.
Peterka Jos. 108.
Petráková Jos. 82.
Philippová Vil. 84.
Pirikasová Bož. 139. 156. 160.
162.
Pinkas Jos. 138. 160.
Pinkas Kar. 92.
Pinkava Ondřej 28. 141. 150.
Pirýn Jan 129.
Písaříková Cec. 82.
Piša Emil 144. 156.
Píšová Vilem. 133. 157.
Pittermann Jos. 141. 146.
Podzemský Kar. 138. 160.
Pokorná Ant. 82.
Pokorná Vojt. 150.
Pokorná Zikm. 82.
Pokorný Frant. 81.
Pokorný Jan 138.
Pokorný Jos. 81. 92. 103.
Posltová Jar. 82.
Poslušná Marie 82.
Poubová Marie 82.
Pražáková Jos. 82.
Pražáková Kam. 82.

Princlík Frant. 141. 160.
Princlíková Bož. 141.
Procházka Bohd. 92.
Procházka Fr. 81. 144. 152.
Procházka Jan 161.
Procházka Jos. 141. 147.
Prokoš Ant. 83.
Přibylová Rich. 82.
Ptáček Ant. 81.
Ptáček Kar. 81. 92. 133, 138.
Pták Aug. 81.
Racek Josef 81.
Rada Jan 148.
Randa Josef 129.
Reichl Zden. 92. 130.
Reisner Otto 81.
Reitrová Bož. 160.
Rychtářík Kar. 148.
Richter Václ. 141.
Rosický Josef 81.
Rozum Old. 101.
Růžek Václ. 81.
Růžička Václ. 83.
Růžičková Hel. 129.
Růžková Klára 82.
Řečinský Tom. 145.
Řeřicha Vojt. 83.
Řidký Pavel 92. 148.
Říhánková Melan. 82.
Sajfrt Al. 144.
Seytfert Jan 161.
Seidl Jan 133.
Salač Laď. 145.
Salačová Zden. 52. 160.
Saska Josef 81. 130.
Sedláček Jar. 83.
Sedláček Lad. 145.
Söhnler Ant. 81. 129.
Sekerková Joh. 82.
Sequens Frant. 81. 144. 148. 161.
160.
Siblík Jan 108.
Síbrt Frant. 141.
Sýkora Lad. 81, 130. 152.
Simon Václ. 147.
Syrový Josef 83.
Sissius Dan. 129.
Sixta Theod. 81.
Sládeček Ant. 81.
Sládek Frant. 148, 150.
Sládek Jan 90. 152. 156.
Sladký Václ. 81. 91. 101. 134.
Stavětínský St. 82.
Slavíková Anna 130.
Slavík Jan 100. 151. 165.
Sloup Tom. 81.

Smolíková Pia. 82.
Smrt Frant. 101.
Sobotka Vojt. 145. 161.
Sobotka Josef 90.
Sochor Vil. 130.
Soukup Frant. 83. 138.
Soukup Jar. 108. 160.
Spal Jar. 83.
Specinger Leop. 150.
Spira Jách. 146.
Sporná Bož. 90. 92, 130.
Spurná Crose. 129. 133.
Spurný Frant. 129.
Srp Jan 81.
Stadlmann Al. 129.
Stádník Josef 152.
Stach Bohd. 90. 137.
Stach Frant. 138.
Stach Jan 138.
Stach Karel 161.
Staněk Al. 155.
Staněk Frant. 81. 129.
Štefan Václ. 81.
Stejskalová Bož. 151.
Stibůrek Frant. 83.
Straka Ed. 90. 104. 152.
Stránský Em. 83.
Strejček Josef 141. 150. 161.
Strnad Jan 141. 149. 161.
Strop Kar. 90.
Stříbrná Marie 82.
Stříbrný Josef 81.
Studený Adolf 81. 150.
Studnička Boh. 81.
Studnička Ot. 83.
Suchá Frant. 82.
Suchý Josef 83.
Suchoradský Jan 149.
Svašek 129.
Svoboda Ant. 165.
Svoboda Frant. 81. 104. 133. 141.
Šafařík Adolf 91. 138.
Šafařík Josef 130. 138. 144
Šach 152.
Šach Frant. 103. 149.
Šarapatka Cyr. 130. 133. 150.
Šárka Kar. 141.
Šárovec Jan 129.
Šauerová Frant. 160.
Šedivý Josef 81. 92. 34. 139.
Šedivcová Cl. 82.
Schöblová Anna 82.
Šeblová Lud. 152.
Scheidlerová Kat. 90.
Schön Adolf 81. 92.
Schidlov Dav. 146.
Šimandl Ant. 104. 138. 150.
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Šimeček Josef 130.
Šimek Frant. 144. 147.
Šimek Kar. 161.
Schindler Bohusl. 101.
Šindler Jar. 90.
Šindler Václ. 83.
Šardová Vil. 83.
Školaud Kar. 108.
Skorpil Frant. 81. 138.
Šlégl Jan 149.
Šmídlová Herm. 81. 150.
Šmolka Ant. 160.
Spaněl 152.
Španihel Jan 90. 100.
Špitz Jách. 146.
Šporcl Al. 146. 161.
Šporclová Lud. 147.
Špringler Kar. 81.
Schrötter Josef 90.
Štát Heřm. 104.
Štach 152.
Šťastný 152.
Štastný Frant. 156.
Šteflel Václ. 81. 90.
Štěchovský Frant. 103. 146.
Štěnička Jan 91. 104.
Štěpánková El. 162.
Štrern Jak. 146.
Štrebl Václ. 141.
Šturmová Fort. 83.
Šubert 141.
Schubert Ant. 81. 129.
Šulc Pavel 159.
Šůra Kar. 160.
Švihlíková Kar. 83.
Švimberský Frant. 83.
Tajbl Václ. 81. 145.
Taránek Václ. 141. 155, 160.
Tatarová Fran. 83.

Taubenek Rich. 100.
Teplý 152.
Teplý Arnošt 100. 148.
Teplá Majd. 148.
Teplá Marie 144.
Tichá Marie 165.
Tichý Frant. 149. 165.
Tichý Tom.
Tichý Vojt. 159.
Tichovský Tom. 159.
Tikal Václ. 83.
Tišňovská Ant. 130. 146. 165.
Tobiášovský Mat. 129.
Tobiášovský Mik. 26.
Trčková Marie 83.
Trouba Bartol. 129.
Trouba Vojt 26. 129.
Trsek Václ. 161.
Tůma Jan 144.
Tůma Mat. 144. 150.
Tůma Vikt. 144.
Tutte Jos. 84.
Ujka Jan 141. 52.
Urban Ang. 130. 150.
Vacek Bohosl. 101.
Vagner Václ. 108. 144. 146.
Vaněk Jiří 83.
Vanišová Jar. 83.
Vaňourková Hel. 83.
Váša Kar. 81.
Vaško Frant. 83.
Vavák Leop. 155.
Vaváková Raf. 83.
Vavřinek Em. 130. 155. 156.
Veis Gabriel 146.
Veselý Ferd. 145.
Veselý Fr. 23. 141. 143. 156.
Veselý Jos. 143.
Veselský Kar. 81.
Větrovec Fil. 147.

Vildvald Jan 129.
Vyšín 81.
Vitek Václ. 83.
Vlačina Ad. 81. 92. 101. 138.
Vlček Václ. 92.
Vobořilová Fil. 83.
Vodička Frant. 141. 160.
Vodička Jan 161.
Vodička Jiří 161.
Vochomůrka Jan 129.
Vochomůrka Jos. 145, 149.
Vochomůrka Kar. 149. 161.
Volcová Anna 83.
Volfsberger Kar. 84.
Vorál Erh 91.
Vorel Frant. 129.
Vorlíček Frant. 108. 152.
Vorlíček Norbert 81. 90. 134. 152.
Vosyka Zden. 84.
Vošmik Frant. 81. 148.
Votruba Ant. 81.
Vránek Jos. 160.
Vuchová Berta 84.
Zahrádka 81. 138.
Zachystal Frant. 141.
Zamarský Jak. 161.
Zázvorka Ig. 81.
Zelenkovä Anna 138. 146.
Zeman Frant. 81. 138.
Zemanová Marie 83. 138.
Zima Jan 149.
Zima Kar. 165.
Zvěřina Václ. 130.
Zvonař Vil. 81. 130. 150.
Žák Adam 129.
Žalud Ant. 138.
Železný Jos. 81.
Železná Václ. 83.
Židlický Tom. 141. 159.
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