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O pamětní knize
Nejstarší pamětní kniha hostivické obecné školy byla založena někdy před rokem
1882, kdy ji poprvé kontroloval okresní školní inspektor. Založil ji zřejmě František Šimek
mezi roky 1874 a 1877 a od něho také zřejmě pocházejí nejstarší zápisy. Zprávy v pamětní
knize o dění před jejím založením zřejmě pocházely pouze z nahodilých dokumentů
zachovalých ve škole a vzpomínek pamětníků. Od školního roku 1890/1891 byly
pořizovány pravidelné roční zápisy. Do pamětní knihy zapisovali výhradně řídící učitelé,
případně jejich zástupci. Pamětní knihu také při inspekcích kontroloval okresní školní
inspektor. Pamětní kniha má číslované strany s výjimkou posledních dvou stran zápisů
a rejstříku.
Pamětní kniha byla studována v roce 2006 při přípravě podkladů ke stoletému výročí
školní budovy Komenského čp. 141, kdy byla uložena v Základní škole Hostivice. V současné době se nachází ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích.
Přepis zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn aktuálními
poznámkami pod čarou, které doplňují, upřesňují, případně opravují původní text. Přepis
zpravidla zachovává původní slovosled a některé jazykové zvláštnosti, pouze na některých
místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena interpunkce. Nadpisy po stranách
textu jsou přeneseny do hlavního textu a psány tučně. […] označuje místo, kde v pamětní
chybí některý údaj, v hranatých závorkách je doplněn text, pokud pisateli vypadlo některé
slovo nutné k pochopení věty. Správnost odkazů v rejstříku nebyla prověřována.
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Č. inv. 513.

[Začerněné razítko školy.]

[Razítko:]

Volksschule in Hostiwitz.
Obecná škola v Hostivici.
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1.

Budova školní.
Školní budova v Hostivici1 byla v roce 1838 rozšířena a skoro zcela přestavěna.2 Stojí
o samotě téměř ve středu obce, jsouc průčelím svým ku straně západní obrácena a tvoříc
tentýž směr s budovou farní, od budovy školní as 50 kroků vzdálenou.
Ku straně východní hraničí bezprostředně a malou vyvýšeninou, na níž farní kostel se
rozprostírá. Délka hl. průčelí obsahuje 10° 1´, šířka 5° 1´s přiměřenou výškou. V hlavním
průčelí jsou v přízemí čtyry, v 1ním poschodí pět oken; na straně severní tři, na jižní dvě
okna. Vchod do budovy školní jest jeden (veřejný) se strany západní nacházející se
uprostřed průčelí hlavního.
Školní světnice do roku 1871. Až do roku 1871 umístěny byly v budově školní dvě
školní světnice, obě v prvním poschodí, jedna ku straně severní, druhá, mnohem prostornější, ku straně jižní; celé pak přízemí sloužilo za obydlí řídícího učitele, kdež i pokojík pro
podučitele byl umístěn.
Rozšíření školy o 3tí třídu. Povolením veleslavné c. k. zemské školní Rady z dne […]3
2.
rozšířena škola o třetí třídu, ku kterémuž účeli zřízena místnost pro novou třídu z pokojíka
podučitele a ještě z vedlejší místnosti (komůrky) odstraněním příční zdě, obě místnosti
dělící.
Rozšíření trojtřídní školy ve školu čtyřtřídní. Vynesením veleslavné c. k. školní Rady
z dne […] rozšířena trojtřídní škola roku […] ve školu čtyřtřídní,4 i zjednána pro novou
třídu místnost v domě soukromém, majetku to občana zdejšího Františka Trýby.5

1
2

3
4
5

Husovo nám. čp. 59.
V Národním archivu ve fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, spisové
pododdělení Tachlovice se dochovaly různé účty a dokonce i plány školní budovy čp. 59. Ukazují jednoznačně, že budova byla patrová již před přestavbou a že byla rozšířena severním směrem. Rozsah
zachování částí původní stavby však není zřejmý.
K rozšíření o třetí třídu došlo v roce 1871.
K rozšíření o čtvrtou třídu došlo v roce 1877.
Husovo nám. čp. 20.
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Chronologický přehled učitelstva
při škole Hostivické.
a) Správcové školy.
[Josef]6 Horáček, učitel školy jednotřídní v Hostivici, měl za nástupce Františka
Frantze.7 Tento narozen v Buckově 9. října 1788 nabyl způsobilosti učitelské na c. k.
normální škole v Praze za direkcí Aleše Pařízka, maje na vysvědčení (dosud zachovalém)
odporučení „kann als Lehrer an einer böhmischen Pharrschule in Worschlag gebracht
werden“. Vynikal dle výroku pamětníků zejména v hudebním umění a v psaní frakturou jsa
mocen též jazyka německého. Zemřel 25. ledna 1845.
3.
Nástupcem jeho byl Jan Tůma, nar. 23. března 1813 v Stodůlkách, který při téže škole
účinkoval již co podučitel od té doby, co škola Hostivická stala se dvoutřídní, nabyvši
úplným téměř přestavěním zevnějšku nynějšího, totiž od 1. listopadu 1838 až do 25. ledna
1845. Následkem úmrtí Františka Frantze stal se def. podučitel Jan Tůma provisorem maje
způsobilosti k učitelství vyznačenou na vysvědčení podučitelském dne 2. srpna 1842.
Jako provisor sloužil od 26. ledna 1845 (číslo vic. 43) až do 3. prosince téhož roku; načež
svěřeno mu vedení školy dekretem vys. konsistoře Pražské z dne 4. prosince 1845
čís. 7 470, v kteréžto vlastnosti byl až do dne 19. prosince 1870.
Co se týká služného, požíval týž (dle invent. z roku 1841, schváleného arcb. konsistoří dne
4. dubna 1842) jako podučitel 35 zl. 16 2/5 kr. konv. m.8 na základě gubern. dekretu
z 30. června 1839 č. 34 019. Frant. Frantz míval téhož času z rozličných příjmů sestavené
služné v obnose 143 zl. 11 ½ kr. konv. m. Jaké příjmy byly při zvýšení „sobotalesu“,
patrno z listiny vydané od c. k. okr. úřadu v Unhošti dne 4. června 1856 čís. 4 307 pol.,
v níž vyměřeno též pro podučitele 150 zl. k. m. platu. Dle kalendáře „Sborníku“ na rok
1862 měl učitel Jan Tůma 242 zl. a
4.
podučitel Václav Morávek 135 zl. r. č.9 Ze seznamu „všech příjmů“ při farní škole Hostivické v r. 1867, Janem Tůmou sestaveného, obnášela téhož roku summa všech příjmů pro
něho 273 zl. r. č., pro podučitele 155 zl. r. č. Podle udání „učitelského kalendáře na rok
1868“ měl učitel Jan Tůma služného 283 zl., podučitel František Mašín 142 zl. r. č.

6
7

8

9

Dopsáno později.
Správně Václava Frantze. František Frantz byl jeho syn, zahradník a významný amatérský archeolog
v západních Čechách.
35 zlatých 16 2/5 krejcaru konvenční měny. Jako konvenční měna se po statním bankrotu v roce 1811
označovala měna platná před tímto bankrotem, zatímco nově zavedená měna byla nazývána vídeňská
Zlatý rakouského čísla, měna zavedená v roce 1857. Od této doby se zlatý dělil na 100 krejcarů na
rozdíl od dřívějších 60 krejcarů.
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Následkem zákonů školních z nové doby, zejména po zákonu z dne 21. ledna 1870 č. 14
z. z.10 vřaděna škola Hostivická do III. třídy platů učitelských; pročež poukázáno učiteli
Janu Tůmovi velesl. ck. zemskou školní Radou z dne 21. prosince 1870 čís. 9 273 služného
540 zl. r. č., totiž: 400 zl. služného vlastního, 100 zl. příplatku funkčního a 40 zl. příplatku
služebního. Podle nového zákona toho ustanoven byl Jan Tůma po vynesení slavné ck.
okresní školní Rady na Smíchově z 30. dubna 1870 č. 17 zatímným řídícím učitelem,
následujícího pak roku na základě praesentací slavné ck. okresní školní Rady z dne
4. srpna 1871 čís. 1872 v téže vlastnosti definitivně dekretem velesl. zemské školní Rady
v Praze z dne 20. září 1871, čís. 9 444.
5.
Vynesením veleslavné ck. zemské školní Rady z dne 21. července 1872 číslo 8 209 byla
škola Hostivická v příčině služného učitelstva počátkem školního roku 1873 ze IIItí třídy do
IIhé povýšena. Tím nabyl řídící učitel Jan Tůma služného 500 zl. r. č., funkčního příplatku
200 zl. a 50 zl. příspěvku za mnoholetou službu, kteréžto služné se od 1. září 1872
u berního úřadu v Unhošti zároveň poukázalo k výplatě na základě vynesení velesl. ck.
zemské školní Rady z dne 27. září 1872, čís. 10 577. Kromě toho poukázáno mu bylo již
k výplatě poukázkou z dne 5. ledna 1871 č. 22 na topivo ročních 129 zl. 60 kr. z ck.
okresní pokladny školní, což ale později na obce přeneseno.
Připomenouti sluší mimo jiné ještě, že Jan Tůma vyučoval též mládež odrostlou času
nedělního v tak řečených „opakovacích hodinách“, začež se mu dostalo od vededůst.
konsistoře Pražské pochvalného vysvědčení z dne 17. března 1867 čís. 66. – Jsa stížen
neduhem plicním, tuberkulosou, po více týdnů nemohl dále vyučovati, až do své smrti dne
14. června 1874, o čemž bližší zpráva obsažena v dopisu „Besedy učitelské“.
6.
Nástupcem říd. učitele Jana Tůmy jmenován zatímně od 19. června 1874 slavnou ck.
okresní školní Radou tehdejší učitel František Šimek (nar. r. 1845 v Střebohosticích
okresu Českobrodského), který ustanoven byl již co podučitel v Hostivici od září r. 1868 až
do roku 1871, načež pak, odbyv zkoušky učitelské způsobilosti r. 1870, stal se na téže
škole učitelem r. 1871. Absolvoval 4 třídy ck. české reálky v Praze, na to r. 1865 navštěvoval ústav učitelský v Praze, obdržel pak místo podučitelské v Česticích u Prahy, odkudž
po 2 letech vrátiv se do kursu nabyl r. 1868 spůsobilosti k podučitelsví. Za svého působení
v Hostivici docházel od dne 19. května až do 30. srpna 1871 do blízké obce Chýně
k odpolednímu vyučování na tamní jednotřídní škole za suspend. tehdáž V. Simona po
nařízení ck. okr. školní Rady na Smíchově, zakoušeje při tom nevole některých občanů
tamtéž.11 Když pak jmenován po 3leté proz. správě školy Hostivické řídícím učitelem
v Úněticích velesl. ck. zemskou školní Radou dne 19. června 1877, nastoupil místo řídícího
učitele v Hostivici dnem 1. září 1877 na základě dekretu velesl. ck. zemské školní

10

11

Zemského zákoníku; zákony platné pro celé mocnářství, resp. tzv. Předlitavsko byly vydávány
v říšském zákoníku (ř. z.).
Simon byl v Chýni zbaven učitelského úřadu mj. za navádění obecního zastupitelstva k protestům proti
novým školským zákonům. Podobné stanovisko zaujala i jiná zastupitelstva, v Litovicích byl v této
záležitosti i v mnoha jiných aktivní rolník Josef Václav Vlček.
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7.
Rady z dne 31. ledna 1877 čís. 996 František Mejtský. Týž narozen 28. dubna 1836
v Olešné u Rakovníka, nabyl spůsobilosti učitelské na ck. českém ústavu ku vzdělávání
učitelů v Praze, kde též školu varhanickou za direkcí Frant. Pietsch-e s prospěchem
výborným absolvoval. První místo podučitelské nastoupil při farní škole v Černoušku
u Roudnice, kde u příležitosti generální visitací obdržel za své působení ve škole pochvalný
dekret z dne 12. května 1858 čís. 68 od Jeho Em. pana kardinála a knížete ze Schwarzenbergu. Počátkem šk. roku 1859/60 ustanoven byl za podučitele v Rapicích, počátkem pak
šk. roku 1860/1 vstoupil za příčinou dalšího sebevzdělávání do přípravného ročníku pro
techniku v Praze, kdež setrval do konce měsíce dubna 1861, načež přijal nabízené místo
podučitelské ve Vysočanech u Prahy. Avšak téhož ještě roku dostalo se mu místa
samostatného učitele na obecné škole ve Velkém Přítočně okr. Unhošť-ského dekretem
veledůst. konsistoře Pražské z dne 18. září 1861 čís. 7 339, na kterémž místě působil po
16 rokův až do svého nastoupení jako řídící učitel v Hostivici.
8.
Pan František Procházka, nar. ve Vyšerovicích v Čáslavsku r. 1850, ustanoven def. učitelem v Hostivici vynesením velesl. ck. zemské školní rady z dne 16. října 1877 č. 21 979.
Službu tu nastoupil 28. února 1878.
Pan Václav Wagner, nar. r. 1855 v Pozdni u Slaného, dosazen za podučitele při škole
Hostivické vynes. velesl. ck. zemské školní rady z dne 24. června 1878 č. 13 621, kteréž
místo nastoupil 23. srpna 1878.
Vynesením velesl. ck. okresní školní rady na Smíchově z 24. srpna 1878 č. 4 923 ustanoven p. František Procházka zat. říd. učitelem v Lidicích, kteréž místo nastoupil dne
31. srpna 1878. Zabezpečené mu def. místo učitelské v Hostivici zastupoval zatímně od
1. září 1878 až do 31. srpna 1879 p. Václav Lamina, podučitel v Hostouni.
Dne 9. února 1879 uspořádána v Hostivici pěvecko-hudební zábava, z jejíž čistého výnosu
zakoupeno americké harmonium v ceně 150 zl. r. č. pro školu Hostivickou.
9.
Oslavení památky stříbrné svatby JJ. VV. císaře a císařovny. Dne 24. ledna 1879
oslavena památka stříbrné svatby JJ. VV.12 císaře a císařovny slavnými službami Božími, po
nichž vedeny dítky do školy, kdež jim význam slavnosti té vyložen. Po té přednešena
žákem IV. třídy báseň „Vnuk a děd“, načež Hymnou národní slavnost ukončena.
Rozšíření budovy školní. Léta 1879 rozšířena školní budova v Hostivici o druhé patro,
i umístěny v prvním patře dvě, ve druhém patře též dvě školní světnice. Plány ku přístavbě
té zhotovil p. Pavel Šafařík, místní stavitel; provedení pak stavby samé svěřeno stavitelskému mistru p. Janu Roztočilovi z Holešovic.

12

Jejich Výsostí, příp. Jejich Veličenstev.
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Dne 10. května léta 1881 oslaven sňatek Jejich cís. Výsostí korunního prince Rudolfa
s princeznou Štěpánkou. Před osmou hodinou shromáždila se školní mládež se svými
učitely [!] ve školní budově, načež odebrali se do chrámu Páně, kdež sloužena zpívaná
mše sv. s „Tedeum“. Po mši svaté zapěla školní mládež „Hymnu císařskou“ s průvodem
varhan. Po té shromáždila se školní mládež se svými učitely [!], jakož i členy místní školní
rady opět ve školní budově, kdež řídící učitel p. František Mejtský promluvil k přítomným
o významu slavnosti, načež zapěna
10.
mládeží školní „Slavnostní píseň pro školní mládež“ od Jos. Vlka, čímž slavnost ukončena.
Slavnosti súčastnilo se hojně lidu obecného.
Když na to ubíral se průvod do Velké Jenče ku svěcení nového kříže, od občanů Velkojenečských na památku sňatku Jejich cís. Výsostí postaveného, zahřměl poslední výstřel,
jenž osudným byl zdejšímu obětavému rolníku Václavu Kozákovi.13 Bylť se totiž hmoždíř
následkem přebití roztrhl a kus střepiny jej přímo k srdci udeřil, takže v okamžení mrtev
sklesl.
Vynesením sl. ck. okresní školní rady na Smíchově ze dne 26. srpna 1881 čís. 5 231
ustanoven p. Josef Šafařík zat. podučitelem při škole zdejší. Službu nastoupil dnem 1. září
1881.
Viděl 19. 1. 1882 Pilař, c. k. okr. šk. insp.

Pan Frant. Payer, nar. dne […], ustanoven vynesením sl. ck. okresní školní rady na
Smíchově ze dne 3. října 1881 čís. 7 725 zat. podučitelem při škole zdejší.
11.
Slečna Františka Famlerová, nar. […], ustanovena vynes. slavné c. k. okresní školní rady
na Smíchově ze dne 26. února 1882 č. 968 zástupkyní nemocného podučitele zdejšího
p. Viktora Tůmy.
Pan Karel Kasalický, nar. dne 12. června 1860 v Praze, ustanoven zat. podučitelem na
zdejší ob. škole vynesením sl. c. k. okresní školní rady na Smíchově ze dne 4. září 1882
č. 4 592. Službu nastoupil 1. září t. r.
Dne […] zemřel v ústavu pro choromyslné v Praze podučitel na zdejší škole p. Viktor
Tůma.
Dne 21. a 22. července léta 1883 byla výstava písemných prací žactva, ženských ručních
prací a učebních pomůcek, jež těšila se hojné návštěvě obecenstva.
Dne 3. ledna 1884 stihlo velké neštěstí zdejšího podučitele pana Karla Kasalického, jenž
klouzaje se na rybníce u Břvů utonul následkem prolomení

13

Rolník z hostivického statku čp. 100, původem ze statku čp. 4.
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12.
ledu. Pohřeb velmi slavný odbýván dne 5. ledna, jehož súčastnilo se přes 50 kollegůučitelů a veliké množství lidu domácího i přespolního. Mrtvola převezena do rodinné
hrobky na hřbitov v Olšanech.
Pan Bedřich Javůrek ustanoven za dočasného podučitele na škole zdejší vynes. sl. ck.
okresní školní rady na Smíchově ze dne 7. ledna 1884 č. 91. Příjmy vykázány vynesením
tetéž školní rady ze dne 15. ledna 1884 čís. 159.
Viděl 17. 7. 1884 Pilař, c. k. okr. šk. insp.
Viděl Matějček c. kr. okr. šk. inspektor, 23. 6. 1885.
Matějček c. kr. okr. šk. inspektor, 17. 12. 1885.

P. František Pelz ustanoven zat. učitelem na zdejší ob. škole vynesením slavné ck. okresní
školní rady na Smíchově ze dne 26. srpna r. 1885 čís. 4 109.
13.
Rozšíření školy o 5. třídu. Vynesením velesl. ck. zemské školní rady ze dne 26. m. února léta 1886 čís. 1 485 povoleno rozšířiti školu zdejší o V. třídu s dodatkem, aby otevřena
byla dnem 1. ledna 1887. (Byla otevřena již 1. září 1886.)14
Dne 19. července l. 1886 skončen školní rok 1885/6 slavnými službami Božími za přítomnosti hodnostářů obecních a školních, při nichž mládež společně s onou ve Velké Jenči
zapěla hymnu rakouskou. Po té shromáždivši se táž v učebně I. třídy, kamž i dotčení
občané se dostavili, oslovena jest přiměřeně říd. učitelem v čele sboru učitelského a poučena, jak o prázdninách se chovati etc. Načež propuštěná do jednotlivých tříd, kdež jsou
¼letní zprávy, sešity, výkresy atd. rozdány a dítky ještě o mnohém poučeny. Čehož pak
následovalo konečné propuštění domů na milé prázdniny. –
14.
Frant. Jiránek ustanoven zatímním podučitelem při ob. škole zdejší vynes. sl. c. k. okresní školní rady na Smíchově ze dne […] jako zástupce p. Josefa Šafaříka, jenž ustanoven
jest zast. podučitelem při měšť. škole v Unhošti.
Adolf Kott ustanoven výp. podučitelem v Hostivici na dobu potřeby vynes. sl. ck. okresní
školní rady na Smíchově ze dne 21. ledna 1877 čís. 451.
Robert Kincl ustanoven definitivním podučitelem při ob. škole zdejší vynesením veleslavné ck. zemské školní rady ze dne 6. ledna 1887 čís. 36 466. Službu nastoupil dnem
1. března 1887.
Emil Píša ustanoven definitivním učitelem při škole zdejší vynesením velesl. ck. zemské
školní rady ze dne 1. března 1887 čís. 3 073. Službu nastoupil téhož dne, měsíce a roku.
Viděl dne 23. května 1887
Matějček, c. kr. okr. šk. inspektor.

14

Dopsáno jiným rukopisem.
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15.
Dne 18. srpna 1888 oslaveny narozeniny Jeho Císařské Milosti slavnými službami Božími za
přítomnosti hodnostů obecních a členů místní školní rady. Po skončení mše sv. zapěla
mládež školní hymnu císařskou.
Kralevic Rudolf †. Dne 6. února l. 1889 slouženy ve zdejším chrámu Páně smuteční
služby Boží za Jeho cís. Výsost korunního prince Rudolfa.15 Služby Boží sloužil vpd. farář
P. Sirůček za asistence místního kaplana dp. Karla Lišky a adm. fary Vřetovické dp. Mat.
Panského. V chrámu Páně byl uprostřed vystaven katafalk s hořícími svícemi, okrášlen
arciknížecím znakem smutečním. Služeb Božích súčastnilo se obecní zastupitelstvo, členové místní školní rady, školní mládež hostivická a jenečská se svými učiteli, dále pak úřednictvo soukr. statků Jeho Veličenstva císaře a hojnost lidu obecného. Řízením ředitele kůru
bylo vokální rekviem Láblerovo praecizně provedeno.
Matějček, c. kr. okr. šk. inspektor, 6. 6. 1889.

16.
Před započetím škol. roku 1889/90 zapsáno dětí: v I. třídě 75, II. třídě 64, v III. třídě 98,
v IV. třídě 68, v V. třídě 96, úhrnem 401.
Za příčinou onemocnění velkého počtu žactva „chřipkou“ zastaveno vyučování od 11. do
18. ledna 1890.
Dne 10. m. února 1890 došel sem přípis sl. c. k. okresní školní rady na Smíchově ze dne
9. m. února 1890 čís. 988, kterým poukázán jest zdejší p. Emil Píša zastupovati chorého
říd. učitele p. Tomáše Řečinského v Hostouni po čas choroby téhož.
Přípisem sl. c. k. okr. škol. rady na Smíchově ze dne 9. m. února 1890 čís. 1 005
ustanovena jest sl. Marie Justová výp. podučitelkou při škole zdejší v zastoupení učitele
p. Emila Píši. Službu nastoupila 11. 3. 1890.
P. Frant. Jiránek ustanoven def. podučitelem při zdejší škole dekretem velesl. ck. zemské
školní rady ze dne 19. února 1890 čís. 5 176.
Viděl dne 16. dubna r. 1891
Matějček, c. kr. okr. šk. inspektor.

15

Korunní princ Rudolf na zámku v rakouském Mayerlingu nejprve zastřelil svou milenku Marii Vetserovou a poté i sebe.
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17.

Hostivické školství v roce 1890–91.
1. Úřadové školní.
C. k. zemský školní inspektor: P. T. pan Dr. phil. Frant. Hejzlar.
C. k. okresní školní rada na Smíchově:
Předseda: C. k. okresní hejtman pan Bedřich Pietrzikovski.
C. k. okresní inspektor škol českých: p. Jan Matějček, c. k. profesor.
(C. k. okr. inspektor škol německých: p. Eman. Reinisch, c. k. profesor.)
Ostatní členové: Pan Václ. Hausman, starosta okresu unhošťského; p. Josef Hrabě, podnikatel staveb v Kladně; p. Petr Krejčí, kupec na Smíchově; p. František Novák, statkář
v Ruzíni; p. Antonín Peluněk, okresní starosta na Smíchově; pan Adolf Rosenbaum,
továrník na Smíchově; pan Frant. Spurný, ředitel měšť. školy v Unhošti; pan JUDr. Ant.
Štěpnička, zemský advokát na Smíchově; důstojný pán P. Vinc. Švehla, farář na Smíchově;
pan MDr. Martin Valtr, okresní starosta na Zbraslavi; pan Jan Zábranský, obec. starosta
v Noutonicích.
Dozor k vyučování nábož.:
Knížecí arcib. vikář: Veledůst. pán P. Jos. Ottmann, děkan v Ořechu.
18.
Místní školní rada v Hostivici.
Předseda: Pan Jos. Chlupatý, starosta obce hostivické. Ostatní členové: Důst. pán P. Josef
Sirůček, farář v Hostivici; pan Matěj Benda, c. a k. hosp. správce v Hostivici; p. Pavel
Šafařík, stavitel v Hostivici; pan Frant. Kubr, rolník v Hostivici; pan Ant. Burgr, zástupce
obcí Litovice, Jenečka a Břvů; pan Ant. Vlček, zástupce obce Sobína; Frant. Mejtský, řídicí
učitel, zástupce školy.
2. Sbor učitelský.
Pan Frant. Mejtský, řídicí učitel, třídní v 1. třídě;
pan Emil Píša, d. učitel, třídní ve 2. tř.;
p. Rob. Kincl, def. podučitel, třídní ve 3. tř.;
p. Frant. Jiránek, d. podučitel, třídní ve 4. tř.;
p. Frant. Pelz, d. učitel, třídní v 5. třídě.
Před započetím školního roku 1890/1 zapsáno dětí školu navštěvujících: do I. třídy 75, do
II. třídy 69, do III. třídy 75, do III. třídy 102, do V. třídy 80, úhrnem 402.
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19.
Zemská jubil. výstava v Praze.
V domácí poradě sboru učitelského dne […] t. r. konané rokováno o tom, jak bylo by lze
opatřiti peněžitých prostředků, aby co možná největší počet školních dětí súčastniti se
mohl hromadné návštěvy zemské jubil. výstavy v Praze. Usneseno požádati sl. místní
školní rady za poskytnutí peněžitého příspěvku, jakož i učiniti provolání k rodičům školních
dítek a přátelům školní mládeže takto:
„Občané! Přátelé drazí!
V poslední rozhodné chvíli obracíme se k Vaší pomoci, bysme [!] obmýšlený výlet školních
dítek na výstavu naši provésti mohli a to provésti důstojně a dle potřeb tolik hlav i úst, jež
nechceme snad nechati ve vedru žízní a hladem zmírati!
Povážiti nutno, že 230 dětí máme vydržeti celý den a že chudí chtí stejně své sousto pojísti
jako zámožnější!
I obracíme se k Vám, již máte srdce citlivé a našim dětem příznivé, i k Vám, jež milý Pán
Bůh statky vezdejšími hojněji obmysliti ráčil, – a žádáme jménem školy a dítek našich:
přispějte nám na výlohy na výstavišti sebemenším peněžním dárkem: děti naše budou
Vám za tu laskavost vděčny, a vzpomínati budou
20.
dlouho svým upřímným: Zaplať milý Bůh!“
V Hostivici dne 4. m. července r. 1891.
Učitelstvo ob. škol.
A opatření to setkalo se s tímto potěšitelným výsledkem:
1) místní školní rada věnovala
2) sbírkou vytěženo
3) od dětí rodičů zámožných vybráno
úhrnem

80
52
31
163

zl.
–
zl. 70 kr.
zl. 20 kr.
zl. 90 kr.

čímž umožněno, že dne […] m. července 230 dětí súčastnilo se návštěvy té krásné výstavy
– české.
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21.

[Školní rok 1891/1982.]
Na počátku školního roku 1891/2 zapsáno bylo dětí do I. třídy 76, do II. třídy 66, do
III. třídy 64, do IV. třídy 92, do V. třídy 103, úhrnem 401 dětí.
Rozdělení českého školního okresu Smíchovského ve dva inspekční obvody.
Jeho Excelence pan c. k. ministr záležitostí duchovních a vyučování povolil vynesením ze
dne 28. prosince 1891 č. 26 115, aby dosavadní český školní okres Smíchovský rozdělen
byl ve dva inspekční okresy, z nichž jeden zaujímati má české školy soudních okresů Smíchovského a Zbraslavského, druhý české školy soudních okresů Kladenského a Unhošťského.
Spolu jmenoval Jeho Excellence profesora akad. gymnasia v Praze p. t. pana Františka
Hanzla okr. šk. inspektorem pro české školy soudních okresů Smíchovského a Zbraslavského a ředitele měšťanské školy v Poličce p. t. pana Vincence Podhajského okresním
školním inspektorem pro české školy soudních okresů Kladenského a Unhošťského.
Počátkem školního roku 1892–3 zapsáno dětí do I. třídy 82, do II. třídy 64, do III. třídy
70, do IV. třídy 103, do V. třídy 104, úhrnem 423 dětí.
22.
[Prázdná strana]
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23.

Hostivické školství r. 1892–93.
1. Úřadové školní.
C. k. zemští školní inspektoři:
P. T. pan Dr. phil. Frant. Hejzlar.
P. T. pan prof. Frant. Wenig.
C. k. okresní školní rada na Smíchově.
Předseda: C. k. okresní hejtman pan Bedřich Pietrzikowski.
C. k. okresní inspektor škol českých pro okres kladenský a unhošťský: P. T. pan Vincenc
Podhajský, ředitel měšť. školy v Poličce.
C. k. okresní inspektor škol českých pro okres smíchovský a zbraslavský: P. T. pan František Hansl, c. k. profesor.
C. k. okr. inspektor škol německých: P. T. pan Emanuel Reinisch, c. k. profesor.
Ostatní členové: Pan Jan Bělohradský, starosta okresního zastupitelstva unhošťského; pan
Alois Elhenický, starosta obce smíchovské; pan Josef Hrabě, starosta okresního zastupitelstva na Kladně; pan Josef Kořenský, ředitel měšť. dívčí školy na Smíchově; pan Petr
Krejčí, obchodník na Smíchově; p. Stanislav Kubr, rolník v Kněževsi; p. Antonín Peluněk,
starosta okresního zastupitelstva na Smíchově; p. Adolf Rosenbaum, továrník na Smíchově; pan Frant. Spurný, ředitel měšť. školy v Unhošti; pan JUDr. Ant. Štěpnička, advokát na
Smíchově; důstojný pán P. Vincenc Švehla, farář na Smíchově; p. MUDr. Martin Waltr,
starosta obce a okr. zastupitelstva na Zbraslavi.
24.
Dozor k vyučování náboženství.
Knížecí arcib. vikář: Veledůst. pán P. Karel Otman, děkan v Ořechu.
Místní školní rada.
Předseda: Pan Josef Chlupatý, obecní starosta v Hostivici. Ostatní členové: Důst. pán
P. Josef Sirůček, farář v Hostivici; pan Matěj Benda, c. a k. hosp. správce v Hostivici;
p. Pavel Šafařík, stavitel v Hostivici; p. Frant. Kubr, rolník v Hostivici; p. Matěj Čermák,
truhlář v Hostivici; pan Antonín Burgr, zástupce obcí Litovic, Jenečka a Břvů; p. Ant. Vlček,
zástupce obce Sobínské; pan […] Molitor, c. a k. hosp. správce v Litovicích; p. Fr. Mejtský,
říd. učitel v Hostivici.
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Sbor učitelský.
František Mejtský, říd. učitel, třídní v I. třídě;
Robert Kincl, def. podučitel, třídní ve II. třídě;
Frant. Pelz, def. učitel, třídní v III. třídě;
Emil Píša, def. učitel, třídní ve IV. třídě;
Frant. Jiránek, def. podučitel, třídní v V. třídě.

Začátek školního roku.
Školní rok 1892–3 započal ve čtvrtek dne 1. září 1892 slavnými službami Božími a vzýváním Ducha Svatého.
25.
Inspekce. Velectěný c. k. okresní školní inspektor pan Vincenc Podhajský zavítal k nám
ve dnech 20. ledna a 2. června l. 1893 na inspekci a sdělil nám velmi vlídně a přátelsky
mnohé své zkušenosti týkající se vychovávání a vyučování mládeže.
Dobrodincové školy. O chudou školní mládež pečovali v letošním roce mimo jiné
následující dobrodinci:
1. Slavná c. k. okresní školní rada na Smíchově opatřila pro chudé žactvo zdejší z c. k.
školního knihoskladu 12 druhých, 8 třetích, 7 čtvrtých a 8 pátých čítanek pětidílných, pak
20 třetích početnic.
2. Sl. místní školní rada přispěla k rozmnožení učebných pomůcek zakoupením 8 kusů
vycpaných ptáků a pořízením 5 barevných metrů s rozličným dělením. Na průčelí školní
budovy obstarala a upevniti dala firmu s nápisem „Obecná škola“.
3. Dp. Karel Liška daroval škola 3 druhy zkamenělé lávy z Vesuvu a 4 mušle.
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26.

Hostivické školství r. 1893–4.
1. Úřadové školní.
C. k. zemský školní inspektor:
P. T. pan Dr. phil. Frant. Hejzlar.
C. k. okresní školní rada na Kladně:
Předseda: C. k. okresní hejtman p. JUDr. Jan Paraubek.
C. k. okresní inspektor škol českých: Pan Vincenc Podhajský, ředitel měšť. školy v Poličce
(od 1. května 1894 jest jmenován c. k. okr. škol. inspektorem na Král. Vinohradech).
C. k. okr. inspektor škol německých: Pan Emanuel Reinisch, c. k. profesor.
(Ostatní členové nejsou ještě potvrzeni.)
Dozor k vyučování náboženství.
Knížecí arcib. vikář: Veledůstojný pán P. Karel Otman, děkan v Ořechu.
Místní školní rada v Hostivici.
Předseda: P. Josef Chlupatý, ob. starosta v Hostivici. Ostatní členové: Důst. pán P. Jos.
Sirůček, farář v Hostivici; p. Matěj Benda, c. k. hosp. správce v Hostivici; p. Pavel Šafařík,
stavitel v Hostivici; p. Frant. Kubr, rolník v Hostivici; p. Matěj Čermák, truhlář v Hostivici;
pan Ant. Burgr, rolník v Litovicích, zástupce spoj. obcí Litovic, Břvů a Jenečka;
p. J. Molitor, c. k. hosp. správce v Litovicích; p. Fr. Mejtský, říd. učitel v Hostivici.
27.
1. Počet žactva na počátku šk. roku jeví se takto:
Do I. třídy vřaděno bylo 69, do II. třídy 70, do III. třídy 80, do IV. třídy 89, do V. třídy 92,
úhrnem 400 dětí.
2. Sbor učitelský.
V I. třídě vyučuje pan Fr. Jiránek, d. poduč.,
v II. třídě p. Fr. Mejtský, říd. učitel,
v III. třídě p. Rob. Kincl, d. poduč.,
v IV. třídě p. Fr. Pelz, učitel,
v V. třídě p. Emil Píša, učitel.
3. Vyučování sv. náboženství.
Důstojný pan P. Karel Liška, místní kaplan, vyučoval ve všech pěti třídách sv. náboženství.
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4. Začátek školního roku.
Školní rok 1893–4 započal dne 1. září l. 1893 slavnými službami Božími a vzýváním Ducha
Svatého.
Roztřídění žactva provedeno v sobotu, dne 2. září 1893.
5. Služby Boží a školní pobožnosti
Rok církevní svými slavnostmi poskytnul sboru učitelskému vítané
28.
příležitosti, aby cit náboženský u mládeže svěřené budil a šlechtil.
Přede vším naváděno žactvo k řádnému plnění povinností, aby každou neděli a ve svátky
obcovalo mši sv.
Během šk. roku přijato třikráte svaté pokání a nejsv. svátost oltářní.
Vřelého účastenství bralo žactvo též na všech veřejných pobožnostech církevních: na den
vzkříšení Páně, na den sv. Marka, ve dnech křížových a o Božím Těle.
Učitelstvo neopomenulo poučiti děti o významu slavností těchto a staralo se o kázeň
a vzorný pořádek při posvátných výkonech.
6. Péče o chudou mládež.
1.
2.
3.

Slavná c. k. okresní školní rada na Smíchově zaslala učebných knih v ceně 16 zl.
Sl. místní školní rada v Hostivici věnovala na rozšíření knihovny žákovské 20 zl. a na
zakoupení mapy Ameriky 7 zl.
Firma Hynek Votoček, papírník v Praze, věnoval škole různých sešitů v ceně 6 zl.
5. 1. 1895 Frt. Haas, c. k. o. šk. inspektor.

7. Zřízení c. k. okresního hejtmanství na Kladně
Dle vynesení vysokého c. k. ministerstva vnitra ze dne 9. května l. 1893 č. 2 441 ráčilo
29.
Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenství Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. července 1892
Nejmilostivěji povoliti, aby se zřídilo okresní hejtmanství na Kladně, které bude obsahovati
soudní okresy Kladenský a Unhošťský. Toto nové okresní hejtmanství počne svou činnost
dnem 1. října 1893.
C. k. úřednictvo okr. hejtmanství na Kladně. V okresním úředním listu č. VII. byla
pak tato vyhláška ze dne 18. září 1893:
„C. k. okresnímu hejtmanství na Kladně byli až doposud přiděleni následující c. k. páni
úředníci:
1.
C. k. okr. hejtman JUDr. Jan Paraubek.
2.
c. k. okr. komisař František Kubin.
3.
c. k. míst. kanc. praktikant Karel Schiller.
4.
c. k. okr. sekretář Josef Kauřimský.
5.
c. k. berní inspektor Václav Červenka.“
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30.

Hostivické školství r. 1894/5.
1. Úřadové školní.
C. k. zemský školní inspektor:
P. T. pan prof. Frant. Wenig.
C. k. okresní školní rada na Kladně:
Předseda: C. k. okresní hejtman p. JUDr. Jan Paraubek.
C. k. okresní inspektor škol českých: Pan František Haas, c. k. professor státního reáln.
gymnasia v Praze.
C. k. okr. inspektor škol německých: Pan Eman. Reinisch, c. k. professor.
Ostatní členové: Pan Jan16 Bělohradský, starosta okresu Unhošťského; pan Ferd. Běšťák,
správce materiálu pražské železářsko-průmyslové společnosti; důst. pán P. František
Blažko, zástupce církve katolické; Jan L. Černý, učitel a zástupce ředitele měšť. školy
chlapecké na Kladně za nemocného ředitele měšťanské školy v Unhošti pana Frant.
Spurného, po jehož pensionování povolán byl 24. dubna 1895, jakožto druhý znalec
školství pan Fr. Melichar, ředitel měšť. školy chlapčí v Unhošti; p. Jos. Drvota, člen
okresního výboru Unhošťského a obecní starosta v Hořelicích; pan Jos. Hrabě, podnikatel
staveb a okresní starosta na Kladně; pan Med. U. Dr. Jaroslav Hruška, starosta města
Kladna (poděkoval se); p. Leonard Kubát, říd. učitel v Rapicích; pan Josef Beck,
spolumajitel parního mlýna na Kladně, jakožto zástupce obce israelské s hlasem poradným.
31.
Místní školní rada v Hostivici.
Předseda: pan František Kubr, obecní starosta v Hostivici. Ostatní členové: Důst. pán Jos.
Sirůček, farář v Hostivici; pan Matěj Benda, cís. a král. hosp. správce v Hostivici; p. Pavel
Šafařík, stavitel v Hostivici; p. Antonín Tůma, rolník v Hostivici; p. Josef Kozák, rolník
v Hostivici; p. Antonín Burgr, rolník v Litovicích; p. Josef Weiner, hosp. příručí v Litovicích;
p. Václ. Turecký, rolník v Sobíně.
Počet žactva na počátku šk. roku:
Do I. třídy vřaděno bylo 70 dětí, do II. třídy 60 dětí, do III. třídy 79 dětí, do IV. třídy
98 dětí, do V. třídy 104 dětí, úhrnem 411 dětí.

16

Původně psáno chybně Josef, dodatečně opraveno.
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Sbor učitelský.
V I. třídě vyučuje p. Emil Píša, def. učitel,
v II. třídě p. Fr. Jiránek, d. poduč.,
v III. třídě p. Fr. Mejtský, def. říd. učitel,
v IV, třídě p. Robert Kincl, d. poduč.,
v V. třídě p. Fr. Pelz, def. učitel.
Počátek školního roku.
Školní rok započal dne 1. září 1894 slavnými službami Božími a vzýváním Ducha Sv. –
Služby Boží, pobožnosti a slavnosti školní
K oživení a pěstování citu náboženského a zároveň k ušlechtění srdce mládeže čelily
32.
přede vším slavnosti církevní se svými posvátnými výkony, jímž žactvo za dozoru učitelstva
obcovalo.
Mše sv. v neděli a ve svátky po celý rok, všedního dne od 1. září do konce října a od
1. května do konce školního roku, průvody na sv. Marka, o křížových dnech, vzkříšení Páně
a slavnosti Božího Těla konány za hojného účastenství mládeže školní.
Jmeniny JJ. Veličenstev. Nejvyšší jmeniny Jeho Veličenstva císaře Pána a jejího
Veličenstva císařovny Alžběty oslavilo žactvo i učitelstvo službami Božími.
Arcivévoda Albrecht †. Když se dne 18. února 1895 roznesla po celé říši Rakouskouherské smutná zvěst o úmrtí nejjasnějšího Prince, polního maršálka arcivévody Albrechta,
konány smuteční slavnosti k uctění památky zvěčnělého arciknížete. Žactvu vylíčeny zároveň neocenitelné zásluhy v Pánu zesnulého člena rodiny císařské a oživena takto v mládeži
láska a oddanost k panujícímu rodu.
Okr. učitelská konference. Dne 8. listopadu 1894 o 9. hodině dopolední konána v hostinci „u města Kladna“ na Kladně okresní učitelská porada školního okresu Kladenského
s tímto pořadem:
1.
Volba dvou zapisovatelů.
2.
Zpráva c. k. okresního školního inspektora.
3.
Podrobná osnova ze zpěvu.
4.
Jak osvědčilo se písmo stojaté a má-li se mu vyučovat i v letošním školním roce.
33.
5.
6.
7.
8.

Zpráva knihovní komissí.
Volba výboru pro vypracování podrobné učebné osnovy pro kreslení a tělocvik.
Volba stálého výboru pro okresní poradu a knihovní komissí.
Volné návrhy.
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Zakončení šk. roku. V základě vynesení sl. c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne
3. července 1895 číslo 2 860 zakončen školní rok v sobotu dne 13. července slavnými
službami Božími. Zvlášť pak přihlédnuto k nařízení, danému v „Úřadním listě“ číslo VII
1895, B část školní, z 26. června 1895 čís. 2 783 ošr. ve příčině, jak působiti a přihlížeti ku
chování se dětí školních o prázdninách.
Inspekce. Velectěný c. k. okresní školní inspektor pan Frant. Haas zavítal k nám ve dnech
11. prosince 1894 a 5. ledna 1895 na inspekci a sdělil s námi přátelsky své zkušenosti
týkající se vychovávání a vyučování mládež.
Prapory školní. K nařízení sl. c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 13. června 1895
čís. 2 508 byl sl. místní školní radou zakoupen pro školu zdejší prapor černo-žlutý a taktéž
nový prapor barvy bílo-červené.
Průvody do polí. Dne 25. dubna (sv. Marka) a ve dnech prosebných 20., 21. a 22.
května 1895 súčastnila se školní mládež za dozoru svých učitelů průvodu do polí.
Schválení místnosti pro dívčí pobočku. Dne 21. června 1895 konáno za přítomnosti
pp. tt. pana c. k. okr. hejtmana Dra Paraubka, c. k. okr. inspektora Fr. Haase, c. k. okr.
lékaře Dra Waltra, pak c. k. místodržitelského znalce technického a členů místní školní rady
kommissionelní ohledání najaté místnosti pro dívčí pobočku V. třídy v čís. pop. […],
i uznána táž prozatím za dostatečnou.17
13. 7. 1896 Frant. Hass, c. k. okresní školní inspektor.

17

Umístění této třídy není známo ani z jiných pramenů.
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34.

Hostivické školství v roce 1895–96.
1. Úřadové školní.
C. k. zemský školní inspektor:
P. T. pan prof. Frant. Wenig.
C. k. okresní školní rada na Kladně:
Předseda: C. k. okresní hejtman p. JUDr. Jan Paraubek.
C. k. okresní inspektor škol českých: Pan František Haas, c. k. professor státního reálného
a vyššího gymnasia v Praze
C. k. okr. inspektor škol německých: Pan Eman. Reinisch, c. k. professor
Ostatní členové: Pan Josef Bělohradský, starosta okresu Unhošťského; pan Ferd. Běšťák,
správce materiálu pražské železářsko-průmyslové společnosti; důst. pán P. Frant. Blažko,
farář v Noutonicích, zástupce církve katolické; p. Jos. Drvota, člen okresního výboru
Unhošťského a obecní starosta v Hořelicích; pan Jos. Hrabě, podnikatel staveb, starosta
města Kladna a okr. starosta na Kladně; p. Leonard Kubát, řídicí učitel v Rapicích; pan
Frant. Melichar, ředitel měšť. školy chl. v Unhošti; p. Václav Sochor, náměstek starostův
města Kladna; p. Jos. Beck, spolumajitel parního mlýna na Kladně, jakožto zástupce obce
israelské s hlasem poradným.
Dozor k vyučování náboženství.
Knížecí arcib. vikář: Veledůstojný pán P. Karel Otman, farář v Ořechu.
35.
Místní školní rada v Hostivici.
Předseda: pan Frant. Kubr, obecní starosta v Hostivici. Ostatní členové: Důst. pán P. Josef
Sirůček, farář v Hostivici; pan Matěj Benda, cís. a král. hospodářský správce v Hostivici;
pan Pavel Šafařík, stavitel v Hostivici; p. Antonín Tůma, rolník v Hostivici; p. Josef Kozák,
rolník v Hostivici; p. Václ. Turecký, rolník v Sobíně; p. Václ. Burgr, rolník v Litovicích;
p. Josef Horešovský, cís. a král. hosp. správce v Litovicích; p. Frant. Mejtský, říd. učitel
v Hostivici.
Sbor učitelský.
V I. třídě vyučuje říd. učitel Fr. Mejtský,
v II. třídě učitel Fr. Pelz,
v III. třídě učitel Emil Píša,
v IV. třídě podučitel Fr. Jiránek,
v V.a třídě učitel Rob. Kincl,
v V.b třídě sl. učitelka Bedř. Lameschová.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 1
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1875–1917 – školní rok 1895/1896

25

Počátek školního roku.
Školní rok 1895/6 započal dne 2. září 1895. Toho dne byly slavné služby Boží a vzývání
Ducha sv., po nichž zapěna Rakouská národní hymna.
Počet žactva na počátku šk. roku:
Do I. třídy vřaděno bylo 67 dětí, do II. třídy 60 dětí, do III. třídy 74 dětí, do IV. třídy
98 dětí, do V.a třídy 56 dětí, do V.b třídy 40, úhrnem 404 dětí.
36.
Bedř. Lameschová, def. učitelka. Sl. Bedřiška Lameschová ustanovena zať. učitelkou
na škole zdejší vynes. sl. ck. okresní školní rady na Kladně ze dne 28. prosince 1895
č. 5 618.
Mar. Nováková, ind. učitelka. Vynesením slavné c. k. okresní školní rady na Kladně ze
dne 28. prosince 1895 čís. […] ustanovena sl. Marie Nováková učitelkou ženských ručních
prací při škole zdejší.
Rob. Kincl, def. učitel. Robert Kincl jmenován def. učitelem při zdejší škole vynes.
velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 23. ledna 1896 čís. 2 596 v základě § 30 z. z. ze
dne 13. května 1894 č. 36.
Školní rok začíná a končí službami Božími. Žactvo povinno jest po celý rok obcovati
v neděli a ve svátek mši sv., všedního dne od 1. září do konce října a od 15. dubna až do
15. července. O křížových dnech a na den sv. Marka súčastňuje se školní mládež průvodu
do polí.
B. Lameschová, def. učitelka †. Sl. Bedřiška Lameschová ustavena def. učitelkou při
zdejší škole vynesením velesl. ck. zemské školní rady ze dne 26. února 1896 č. 527. Za
příčinou těžkého onemocnění neduhem plicním dostalo se jí vynesením sl. ck. okresní
školní rady ze dne 30. března 1896 čís. 1 377 dovolené od 1. dubna 1896 do konce šk.
roku. Odebrala se na zotavenou ku svému bratru na Žižkov, kde však již 27. června 1896
neduhu svému podlehla. Pohřbu súčastnili se řídicí učitel Frant. Mejtský a místní dozorce
školní p. Antonín Tůma, kteří položili na rakev skvostný věnec, místní školní radou
věnovaný.
Zakončení šk. roku 1896/7.18 Školní rok 1895/6 zakončen službami Božími 15. 7. 1896.
20. 1. 1897 Frt. Hass, c. k. okr. šk. inspektor.

18

Správně 1895/1896.
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37.

Hostivické školství v roce 1896/7.
1. Úřadové školní.
C. k. zemský školní inspektor:
P. T. pan prof. Frant. Wenig.
C. k. okresní školní rada na Kladně:
Předseda: C. k. okresní hejtman p. JUDr. Jan Paraubek.
C. k. okresní inspektor škol českých: Pan Fr. Haas, c. k. professor státního reálného a vyšš.
gymnasia v Praze.
C. k. okr. inspektor škol německých: Pan Emanuel Reinisch, c. k. proffesor.
Ostatní členové: Pan Jan19 Bělohradský, člen výboru okresu Unhošťského; pan Ferdinand
Běšťák, správce materiálu pražské železářsko-průmyslové společnosti; důstojný pán
P. František Blažko, vikář v Noutonicích, zástupce církve katolické; p. Jos. Drvota, člen
okres. výboru Unhošťského a obecní starosta v Hořelicích; pan Josef Hrabě, starosta
města a okresní starosta na Kladně; pan Leonard Kubát, řídicí učitel v Rapicích; pan Frant.
Melichar, řed. měšť. školy v Unhošti; p. Václ. Sochor, náměstek starostův města Kladna;
p. Jos. Beck, spolumajitel parního mlýna na Kladně, jakožto zástupce obce israelské
s hlasem poradným.
38.
Místní školní rada v Hostivici.
Předseda: p. Frant. Kubr, obecní starosta v Hostivici. Ostatní členové: Důst. p. P. Josef
Sirůček, farář v Hostivici; p. Matěj Benda, c. a k. hospodářský správce v Hostivici;
p. František Mejtský, řídicí učitel v Hostivici; pan [Josef] Horešovský, c. a k. hospodářský
správce v Litovicích; p. Josef Kozák, rolník v Hostivici; p. Pavel Šafařík, stavitel v Hostivici;
p. Antonín Burgr, rolník v Litovicích; p. Václ. Turecký, rolník v Sobíně.
Náhradníci: p. Antonín Havlůj, rolník v Hostivici a p. Jos. Pelc, obchodník tutéž.
Počátek škol. roku.
Školní rok 1896/7 započal dnem 1. září 1896 slavnými službami Božími a vzýváním Ducha
sv.

19

Původně psáno chybně Josef.
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Výkaz
o roztřídění žactva a rozdělení učitelstva do jednotlivých tříd na počátku šk. roku 1896/7.
Dětí
Třída

Jméno
třídního učitele

Jméno
duchovního
učitele

Hodnost

hochů

dívek

úhrnem

I.

33

37

70

Frant. Mejtský

def. říd. učitel

II.

30

29

59

Robert Kincl

def. učitel

III.

41

34

77

Frant. Pelz

def. učitel

IV.

54

41

95

Emil Píša

def. učitel

V.a

42

42

Frant. Jiránek

def. podučitel

61

sl. Frant. Lablerová zat. učitelka

V.b

61

Jméno
industr.
učitelky

P. Jos. Kuška, Barbora
kaplan
Mejtská

39
III. zvýšení služného učiteli Em. Píšovi. Učiteli p. Emilu Píšovi uděleno 3tí zvýšení
služného vynesením velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 1. září 1896, což oznámeno
témuž přípisem sl. c. k. okresní školní rady ze dne 15. září 1896 čís. 3 857.
Vynesením sl. c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne […] povolena úleva v návštěvě
školy na měsíc říjen 1896 45 dětem.
Náhrada učitelce Frant. Láblerové. Vynesením velesl. c. k. zemské školní rady ze dne
3. prosince 1896 čís. 42 786 povolena zat. učitelce sl. Františce Láblerové náhrada 22 zl.,
vzniklých zat. přeložením z Kladna do Hostivice, nařízeným z příčin služebných.
Soupis školou povinných dětí dle stavu 1. XII. 1896.
Počet všech
dětí školou
povinných
426

Školu zdejší navštěvující
408
205 chl.

203 dívek

Do jiné
školy chodí

Pro vadu
tělesnou
nenavštěvuje

Od školného
osvobozeno

18

0

80 %

Výměna místa. Vynesením velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 3. února 1897
čís. 3 376 povolena za souhlasu sl. c. k. okresní školní rady na Kladně a sl. c. k. okresní
školní rady v Plzni vzájemná výměna místa def. podučitelky Frant. Láblerové na Kladně
(t. č. působící při škole zdejší jako zat. učitelka) s místem Emilie Kubešové, def. podučitelky při ob. dívčí škole v severním obvodu v Plzni. Nastoupení nových míst ustanoveno na
1. březen 1897. –
40.
Úleva v návštěvě školy. Vynesením sl. c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 3. dubna
1897 čís. 1 367 povolena úleva v návštěvě školy od 15. dubna do 15. července 1897
50 dětem.
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Zvýšená odměna za vyučování žensk. ručním pracím. Vynesením velesl. c. k.
zemské školní rady ze dne 21. dubna 1897 čís. 12 311, vydaného v základě usnesení
sl. zemského sněmu pro království České, zvýšena odměna za vyučování ženským ručním
pracím vůbec, při škole zdejší z ročních 180 zl. na 200 zl.
Def. ustanovení sl. Emy Kubešové. Vynesením velesl. c. k. zemské školní rady ze dne
29. května 1897 čís. 16 948 jmenována sl. Emilie Kubešová def. učitelkou při škole zdejší.
III. zvýšení služného učiteli Rob. Kinclovi. Vynesením velesl. c. k. zemské školní rady
ze dne 24. června 1897 čís. 17 727 uděleno def. učiteli Robertu Kinclovi III. zvýšení
služného.
Zřízení letního cvičiště. V měsíci červnu l. 1897 zřízeno letní cvičiště tělocvičné s příslušným nářadím.
Výpomoc učiteli Fr. Pelzovi. Vynesením velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 1. července 1897 čís. 19 934 poskytnuta učiteli Fr. Pelzovi výpomoc v částce 400 zl. za příčinou
nemoci.
Inspekce. Velectěný c. k. okr. školní inspektor pan František Haas zavítal k nám ve dnech
24. listopadu 1896 a 20. ledna 1897 na inspekci.
41.
Zakončení škol. roku 1896/7. Dne 15. července l. 1897 zakončen školní rok 1896/7
slavnými službami Božími za přítomnosti členův místní škol. rady, po nichž školní mládež
s onou ve Velké Jenči zapěla hymnu rakouskou.
18. 4. 1898 Frt. Haas, c. k. o. š. inspektor.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 1
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1875–1917 – školní rok 1897/1898

29

Hostivické školství v roce 1897/8.
1. Úřadové školní.
C. k. zemský školní inspektor:
P. T. pan řed. Frant. Wenig.
C. k. okresní školní rada na Kladně:
Předseda: C. k. okresní hejtman p. JUDr. Jan Paraubek.
C. k. okresní inspektor škol českých: Pan Fr. Haas, c. k. professor státního reálného
a vyššího gymn. v Praze
C. k. okr. inspektor škol německých: Pan Emanuel Reinisch, c. k. professor.
Ostatní členové: Pan Jan20 Bělohradský, člen výboru okresu Unhošťského; pan Ferd.
Běšťák, správce materiálu pražské železářsko-průmyslové společnosti; p. Jos. Drvota, člen
okresního výboru Unhošťského a obecní starosta v Hořelicích; pan Jos. Hrabě, okresní
starosta a podnikatel staveb na Kladně; pan Leonhard Kubát, řídící učitel v Rapicích;
dp. P. Ant. Maděra, far. na Kladně,
42.
pan František Melichar, ředitel měšť. školy chl. v Unhošti; p. Václ. Sochor, měšťan na
Kladně; p. Jos. Beck, spolumajitel parního mlýna na Kladně, jakožto zástupce obce israelské s hlasem poradným.
Místní školní rada v Hostivici:
Předseda: p. Fr. Kubr, ob. starosta v Hostivici. Ostatní členové: dp. P. Josef Sirůček, farář
v Hostivici; p. Matěj Benda, c. a k. hospodářský správce v Hostivici; p. Fr. Mejtský, říd.
učitel; pan Jan21 Horešovský, c. a k. hospodářský správce v Litovicích; p. Jos. Kozák, rolník
v Hostivici; p. Pavel Šafařík, mistr zednický v Hostivici; p. Antonín Burgr, rolník v Litovicích;
p. Václ. Turecký, rolník v Sobíně.
Náhradníci: p. Antonín Havlůj, rolník v Hostivici a p. Josef Pelc, obchodník v Hostivici.
Počátek školního roku.
Školní rok 1897–98 započal ve středu dne 1. září 1897. Toho dne byly slavné služby Boží
a vzývání Ducha sv. Po mši sv. zapěna rakouská národní hymna.

20
21

Původně psáno chybně Jos.
Správně má být Josef.
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Výkaz
o roztřídění žactva a rozdělení učitelstva do jednotlivých tříd na počátku šk. roku 1897/8.
Dětí
Třída chlapců

dívek

úhrnem

Jméno
třídního učitele

Hodnost

I.

40

39

79

Fr. Mejtský

def. ř. učit.

II.

32

30

62

Fr. Pelz

def. učitel

III.

33

36

69

Robert Kincl

def. učitel

IV.

50

44

94

Alois Sajfrt

zat. poduč.

V.a

46

46

Emil Píša

def. učit.

47

sl. Emma Kubešová

def. učit.

V.b

47

Jméno
duchovního
učit.

Jméno
industr.
učitelky

P. Jos. Kuška, Marie
místní kaplan Nováková

Úhrnem 397 dětí.
43.
Pan František Jiránek, dosavadní def. podučitel při škole zdejší, jmenován vynes. velesl.
c. k. zemské školní rady ze dne 11. června 1897 čís. 17 728 def. učitelem při ob. škole
v Unhošti, což oznámeno přípisem sl. ck. okresní školní rady na Kladně ze dne 21. června
1897. Službu v Unhošti nastoupil 1. září 1897.
Jmenování p. F. Jiránka učitelem v Unhošti. Vynesením velesl. c. k. z. š. r. ze dne
11. června 1897 čís. 17 728 vedle přípisu slavné c. k. okr. šk. r. na Kladně ze dne
21. června 1897 jmenován p. Frt. Jiránek def. učitelem v Unhošti, kteroužto službu
nastoupil dne 1. září 1897.
Opatření v nemoci p. učitele F. J. Pelze. Výnosem sl. c. k. o. š. r. v Kladně ze dne
16. 9. 1897 č. 3 793 jmenována výpomocnou podučitelkou zde sl. Vojtěška Pokorná na
dobu potřeby za ochuravělého učitele p. Frt. Pelze s roční odměnou 400 zl. r. č.
Táž zproštěna koncem října 1897 dosavadního místa svého vynesením sl. c. k. o. š. r.
v Kladně ze dne 18. října 1897 čís. 4 180 a jmenována zat. podučitelkou na obecné škole
v Chyňavě s odměnou roční 400 zl. r. č.
Výnosem c. k. okres. škol. rady na Kladně ze dne 30. srpna 1897 jmenován na zdejší škole
zat. podučitelem pan Al. Saifrt za roč. odměnu 360 zl. Týž 1. září 1897 nastoupil své místo.
Narodil se 8. ledna 1876 ve Slaném, kdež navštěvoval I.–V. tř. vyš. stát. gymnasia
a v létech 1893–97 učitelský ústav v Příbrami, kdež složil též roku 1899 zkoušky učitelské
způsobilosti pro školy obecné.
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44.

Šk. rok 1898/9.
Počátek šk. roku. Dne 1. září 1898 počal šk. rok službami Bož. a vzýváním Ducha sv.
Stav učitelstva a žactva na počátku roku.
Do 1. třídy zapsáno hochů 41 dívek 39 celkem 80
do 2. třídy
32
30
62
do 3. třídy
33
35
68
do 4. třídy
50
44
94
do 5.a třídy
40
40
do 5.b třídy
44
44
celkem
388
V 2. třídě vyučuje def. říd. učitel Frt. Mejtský,
v 1.
def. učitel E. Píša,
v 3.
def. učitel Frt. Pelz,
v 4.
def. učitel R. Kincl,
v 5.a
zat. podučitel A. Saifrt,
v 5.b
def. učitelka E. Kubešová.
Industriální práce vyučuje slč. A. Nováková.
Vyučování náboženství obstarává ve všech třídách důstojný p. P. Jos. Kuška, zdejší kaplan.
Dosavadní říd. uč. p. Frt Mejtský dán do trvalé výslužby a na jeho místo dosazen říd. uč. p. Frt. Krotil. Vysokým vynesením velesl. c. k. z. šk. ze dne 8. září 1898 čís.
28 900 přípisem sl. c. k. o. š. r. v Kladně ze dne 16. září 1898 čís. 3 194 ustanoven na
zdejší školu dosavadní říd. učitel Frt. Krotil v Hořelici vedle čl. 16 zákona ze dne
19. 12. 1875 čís. 86 z. z. definitivním říd. učitelem na škole zdejší. Službu tu nastoupil
28. září 1898 a 29. 9. t. r. počal zde vyučovat.
Padesátileté jubileum panování Jeho Veličenstva cís. a kr. Fr. Jos. I. Dne
2. prosince 1898 slavili všickni národové rakouští s nejvřelejší účastí tento velepamátný
a významný den. Mládež školy zdejší súčastnila se četně slavných služeb Božích, po nichž
se shromáždila ve IV. třídě, kde za přítomnosti m. šk. r. a obecenstva říd. učitel v patriotické řeči vyložil význam Nejvyššího jubilea.
Dar místní šk. rady. Na oslavu Nejvyššího jubilea věnovala m. š. r. 37 zl. k doplnění
žákovské knihovny a 20 zl. na školní potřeby pro chudé žactvo.
15. 6. 1899 Fr. Haas, c. k. okr. šk. inspektor.

45.
Inspekce. C. k. Okresní školní inspektor, professor p. Fr. Haas navštívil školu zdejší za
příčinou prohlídky dne 23. 3. 1899 odpoledne a dne 15. 6. 1899 po celý den.
Náboženská zkouška. Zkouška z náboženství konána byla dne 30. května.
Slavnost stromková. První stromková slavnost byla dne 8. 4. 1899.
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Její Veličenstvo císařovna Alžběta. Její Veličenstvo císařovna Alžběta skonala dne
10. září 1898 byvši zasáhnuta ranou ruky zločinné.
Výstavka ručních prací a t. d. Koncem prázdnin byla na zdejší škole pořádána výstavka
ženských ručních prací, výkresů, písemných úkolů a učebných pomůcek za četného
účastenství obecenstva. Výstavka ta byla poctěna též návštěvou p. c. k. okr. hejtmana
Hatláka co předsedy okr. k. rady a p. c. k. okr. šk. inspektora professora F. Haase.
Změna předsedy okr. šk. rady. V měsíci dubnu t. r. jmenován dosavadní c. k. okr.
hejtman JUDr. Jan Paraubek místodržitelským radou v Praze a na jeho místo nastoupil
c. k. okr. hejtman v Příbrami […?] p. Hatlák co předseda c. k. okr. šk. r. v Kladně.
Statistická data domácího školství konc. šk. r. 1898/9. V šk. roce 1898/9 byla
zdejší škola pětitřídní s pobočkou dívčí V tř. B v najaté nevhodné místnosti v domě Václ.
Procházky u nádraží.22
Počátkem šk. r. sepsáno bylo vůbec školou povinných dítek 411.
Do školy přijatých
Koncem šk. roku bylo dítek všech
Dle náboženského vyznání bylo katolíků
akatol.
israelitů
Úlev v návštěvě školy bylo
Předčasně propuštěno bylo dítek

388, a to hochů 196, dívek 192
363
364
1
3
40
8
46.

Školní docházka v šk. r. 1898–99.
Půldnů šk. vůbec bylo
nezameškaných
zameškaných omluvených
zameškaných neomluvených

22

Žižkova čp. 121.

144
135
4
4

266
223 (93,74 %)
103 (2,84 %)
940 (3,42 %)
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Školní rok: 1899–1900.
Počátek šk. roku 1899–1900. Dne 1. září 1899 počal šk. rok obvyklým způsobem.
Stav učitelstva a žactva na počátku šk. roku.
Do 1. třídy zapsáno hochů 32 dívek 53 celkem 85
do 2. třídy
33
34
67
do 3. třídy
35
36
71
do 4. třídy
49
53
102
do 5.a třídy
58
58
do 5.b třídy
40
40
celkem
423
V 1. třídě vyučuje Frant. Krotil, def. říd. učitel,
v 2.
E. Píša, def. učitel,
v 3.
F. Pelz, def. učitel,
v 4.
A. Saifrt, zat. podučitel,
v 5.a
R. Kincl, def. učitel,
v 5.b
sl. E. Kubešová, def. učitelka.
Ženské ruční práce obstarává slč. M. Nováková.
Vyučování náboženství ve všech třídách svěřeno důst. p. P. Jos. Kuškovi, kaplanu zdejšímu.
Dar m. šk. rady a p. V. Ikavce. Místní školní rada darovala pro chudé žactvo 40 Kor. na
školní potřeby. Pan Václ. Ikavec, c. a kr. správce ve V. Jenči věnoval žákovské knihovně
XVII. r. „Malého čtenáře“ a I. ročn. „Malých novin“.
3. 7. 1900 Fr. Haas, c. k. okr. škol. inspektor.

Inspekce. Dne 24. 4., 21. 5. a 3. 7. 1900 konána byla prohlídka zdejší školy velect.
p. profes. Fr. Haasem, c. k. okr. šk. inspektorem ve všech třídách skončenou konferencí.
Náboženská zkouška. Dne 12. června 1900 zkoušel sv. náboženství ve všech třídách
veled. p. P. Frt. Blažko, k. arb. vikář z Noutonic.
47.
Poučná vycházka do Prahy. Dne 16. června 1900 konána poučná vycházka s mládeží
vyšších tříd do Prahy k prohlédnutí starožitností, domů, c. a kr. hradu a musejních sbírek.
Příspěvek 40 Kor. na skříň. Místní šk. rada věnovala polovinu za skříň na přírodopisné
sbírky.
Definitivní ustanovení poduč. A. Saiferta. Dekretem velesl. c. k. zemské šk. r. ze dne
1. 5. 1900, čís. 16 114 a příp. c. k. okr. šk. r. ze dne 27. 5. 1900 čís. 1 848 ustanoven na
zdejší školu co def. podučitel p. Alois Saifrt. Přísahu složil 26. 5. 1900.
I. zvýšení služného učit. slč. E. Kubešové. Vynesením velesl. c. k. zemsk. šk. r. ze
dne 29. 7. 1900 čís. 26 911 a výnosem c. k. okr. šk. r. ze dne 12. 8. 1900 čís. 2 862 povoleno I. zvýšení služného obnosem ročním 50 zl.
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Výstavka ž. ručních prací a úkolů žactva. Koncem prázdnin byla pořádána výstavka
ž. ručních prací, úkolů a výkresů žactva za četného účastenství občanstva.
Statistika domácího školství za r. 1899–1900. Dle k vyšším šk. úřadů podaných
statistických dat byla škola zdejší v tomto šk. roce pětitřídní s jednou odbočkou v V.b pro
dívky, jež umístěna byla t. č. v bývalé laboratoři23 v nejzašším konci budovy té v jednom
nevhodném pokoji.
Učitelské osoby působily tytéž po celý rok, jak uvedeno z počátku šk. roku.
Do školy zdejší přijato bylo na počátku a průběhem šk. roku 226 hochů a 231 dívka,
úhrnem 457 ž.
Počet dětí do zdejší školy chodících 222 h. a 226 dív.
V nejvyšších dvou stupn. stáří bylo 49 h. 42 dívky.
Letní úlevu obdrželo 44 dítek, 21 h. a 23 dívky.
Soukromou školu navštěvovaly 2 dívky.
Do vyšších škol chodilo: 3 hoši a 2 dívky, celkem 5 dětí.
48.
Pro duševní a tělesnou vadu nenavštěv. šk. 1 h. a 1 d.
Přeočkováno byly 3 dítky.
Po vypršení šk. povinností propuštěni 32 žáci.
Náboženství ve všech třídách vyučoval P. J. Kuška.
Ručním pracím vyučovala ve třech odd. slč. Nováková.
Školní návštěva:
a) Vůbec
šk. půldnů bylo:
b) Nezamešk.
c)
omluven.
d) neomluv.

160
155
2
3

383
105 čili 96,71 %
235
1,39 %
043
1,9 %
1. 4. 1901 Frant. Haas, c. k. okr. škol. inspektor.

23

Litovická čp. 195; předtím zde bývala laboratoř firmy Wohanka ke zkoušení řepného semene.
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49.

Šk. rok: 1900/1901.
Počátek šk. roku 1900/1901. Dne 1. září 1900 počal školní rok obvyklým způsobem.
Stav učitelstva a žactva na počátku šk. roku.
Do 1. třídy zapsáno hochů 30 dívek 50 celkem 80
do 2. třídy
33
38
71
do 3. třídy
35
41
76
do 4. třídy
50
54
104
do 5.a třídy
51
51
do 5.b třídy
50
50
celkem
437
V 1. třídě vyučuje Frant. Krotil, def. říd. učitel,
v 2.
F. Pelz, def. učitel,
v 3.
E. Píša, def. učitel,
v 4.
A. Saifrt, def. podučitel,
v 5.a
R. Kincl, def. učitel,
v 5.b
sl. E. Kubešová, def. učitelka.
Ručním pracím vyučuje M. Nováková a vyučování náboženství obstarává důst. p.
P. J. Kuška ve všech třídách.
Zrušení nedostatečných dvou učeben a zavedení polodenního vyučování.
Vynesením velesl. c. k. zemské šk. rady ze dne 10. ledna 1901 čís. 1 104 uloženo správě
školy, aby ve dvou v příčině zdravotně nedostatečných učebnách a to v přízemí budovy šk.
a najaté laboratoři od 29. ledna 1901 počínajíc vyučování zastavila. Z příčiny té zavedeno
v základě výše uvedeného vynesení z. šk. r. polodenní vyučování ve čtyřech nižších
třídách.
50.
Členové místní školní rady nové. Pro příští období tříleté zasedají v m. šk. r.:
Předseda: p. Frt. Kubr, starosta v Hostivicích; Důst. p. P. Jos. Sirůček, farář v Hostivicích;
Pan M. Benda, c. a k. hospod. správce v Hostivicích; Frt. Krotil, říd. učitel v Hostivicích;
Pavel Šafařík, stavitel v Hostivicích; Ant. Tůma, rolník v Hostivicích; Jos. Kozák, rolník
v Hostivicích; Ant. Šimáček, rolník ze Břvů; Frt. Ptáček, hostinský ze Břvů; Václ. Turecký,
rolník ze Sobína.
Náhradníci: p. V. Nykles, rolník z Hostivic, p. Jos. Chlupatý, rolník z Hostivic.
Slib v ruce c. k. okr. hejtmana J. Hatláka co předsedy c. k. okr. šk. r. v Kladně složen byl
v m. prosinci 1900 v Hostivicích.
Inspekce. Prohlídka zdejší školy konána dne 15. 3. 1901 prvá, dne 1. 4. 1901 druhá a
dne 19. 4. t. r. třetí s konečnou konferencí.
Zkouška z náboženství. Dne 7. května 1901 byla zkouška ze sv. náboženství. Zástupcem veled. p. vikáře byl důst. p. P. V. Hálek, farář z Liboce.
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51.
Výroční zpráva za šk. rok 1900/1901.
Škola zdejší byla pětitřídní s jednou odbočkou dívčí V.b.
Učitelské osoby působily tytéž, jak uvedeno na počátku šk. roku.
Do školy zdejší přijato bylo na počátku šk. roku a průběhem téhož 218 hochů, 249 dívek,
celkem 467 d.
Počet dětí u věku školou povinném byl tento: 227 hochů a 252 dívky, úhrnem 479.
V nejvyšších dvou stupňů stáří bylo 57 h. a 57 dív.
Letní úlevu obdrželo 25 hochů a 23 dívky.
Vyšší školu a t. d. navštěvovalo 8 h. a 1 dívka.
Do soukromé školy chodila 1 dívka.
Pro tělesnou a duševní vadu nenavštěvovalo 1 h. a 1 dívka.
Přeočkovány byly 2 dítky.
Výnosem c. k. o. š. r. ze dne 19. 7. 1901 čís. 2 735 obdrželo předčasně propouštěcí vysv.
5 h. a 6 dív. = 11 dít.
Šk. půldnů bylo vůbec
nezameškaných
zamešk. omluv.
neomluv.

138
131
4
3

992
539 čili
325
038

94,7 %
3,12 %
2,18 %

Vyučování náboženství ve všech tříd. obstar. P. J. Kuška.
Ženským ručním pracím vyuč. slč. Nováková ve 3 odd.
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52.

Šk. rok: 1901/2.
Počátek šk. r. 1901/2. Dne 2. září 1901 počal šk. r. obvyklým způsobem.
Stav žactva a učitelstva na p. šk. r.
Do 1. třídy zapsáno 68 dítek, a to hochů 33 dívek 35
do 2.
75
31
44
do 3.
74
41
34
do 4.
101
43
58
do 5.a
53
53
–
do 5.b
52
–
52
V 1. třídě vyučuje p. ř. učitel Frant. Krotil,
v 2.
p. učitel R. Kincl,
v 3.
p. učitel F. Pelz,
v 4.
p. učitel E. Píša,
v 5.a
p. ml. učitel A. Saifrt,24
v 5.b
slč. učitelka E. Kubešová.
Ručním pracím vyučuje slč. M. Nováková.
Náboženství ve všech třídách vyučuje P. Jos. Kuška.
Čtvrtek ferialní den v témdni. K návrhu m. šk. rady nařídila c. k. o. š. r., by počátkem
t. šk. roku byl čtvrtek ferialní den v témdni.
Zatímní přídavek učitelstvu. Vynesením velesl. c. k. zemské šk. r. ze dne 16. 2. 1901
čís. 27 387 a výměrem c. k. o. š. r. ze dne 5. 9. 1901 čís. 3 114 poukázán přídavek zatímní
pro učitele 200 K a pro podučitele 100 K ročních počínajíc 1. ledna 1901.
IV. zvýšení služného učitele E. Píši. Vynesením velesl. c. k. zemské šk. r. ze dne
13. 8. 1901 čís. 29 270 a poukazem c. k. o. š. r. ze dne 3. 9. 1901 povolen uč. E. Píšovi
IV. služební zvýšení služného poč. 1. června 1901.
53.
Zavedení polodenního vyučování ve IV. třídě. Vynesením velesl. c. k. zemské šk. r.
ze dne 19. 11. 1901 čís. 44 253 a výměrem c. k. o. š. r. ze dne 24. 11. 1901 čís. 4 261
zavedeno polodenní vyučování střídavě pro hochy a dívky počínajíc 28. listopadu 1901 ve
IV. třídě, pokud nebude o zřízení pobočky dívčí při postupné třídě té postaráno nebo
pokud neklesne počet ten na počet zákonný.
12. 4. 1902 Fr. Haas, c. k. okr. škol. inspektor.

Potulné školou povinné děti. Potulné školou povinné děti mají se prostřednictvím míst.
šk. rady oznamovati c. k. okr. šk. radě, k čemuž hledí mnohé výměry c. k. okr. šk. rady
a c. k. zemské šk. rady (7. listopadu 1895, čs. 23 513, Věstník vl. 1895, čís. 64, str. 233
odst. 2).
24

Pojem podučitel byl uznán za nevhodný a zákonem změněn na mladšího učitele.
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Složení místní škol. rady. Členové míst. škol. rady jsou titíž, jakož uvedeno na r. 1900/1
až na † císař. správce p. Mat. Bendu, na jehož místo nastoupil cís. hospod. správce
p. V. Rosam zde.
Návštěva školní za rok 1900/1.
Docházka školní ve šk. roce 1900/1 dle dat úředních jeví se co do počtu půldnů školních
vůbec nezameškaných v procentech pro zdejší školu
93,97.
(Na prvním místě Kročehlavy měšť. chlapčí = 99,71, na posledním, t. j. 39. místě Železná
= 87,53, na 28. místě Hostivice = 93,97.)
Vůbec zlepšila se docházka na šk. okresu oproti r. 1899/1900 o 0,63 % půldnů vůbec
nezameškaných a dotčené procento obnáší pro týž rok 1900/1 = 95,78 %.
54.
Vyprázdnění učeben u budovy šk. při požáru. Velesl. cís. král. zemská šk. rada
vydala vynesením ze dne 15. dubna 1901 čís. 6 924 obšírný podrobný návod k rychlému,
spořádanému vyprázdnění škol při nebezpečenství požáru a jiných případech panického
postrachu. (Viz Úřadní list roč. 1901, číslo 4, B ad 2), čs. 1 373 o. š. r.
Výkon sv. zpovědi a sv. přijímání v r. 1900/1.
1) Žactvo třídy IV., V.a a V.b vykonalo sv. zpověď a šlo ku sv. přijímání dne 8. listopadu
1900. Na to
2) dne 26. března 1901 odpoledne a dne 27. března téhož r. dopoledne
3) dne 23. října 1901
Zkouška ze sv. náboženství ve šk. r. 1900/1. Zkouška ze sv. náboženství ve šk. r.
1900/1 konala dne 7. května 1901 za přítomnosti veledůst. P. P. Vlast. Hálka, faráře
v Liboci, v zastoupení ochuravělého veledůst. p. vikáře.
Dodatkem: Další výkony sv. zpovědi a sv. přijímání.
1.
Ze šk. roku 1900/10: Žactvo shora jmenovaných tříd šlo ku sv. zpovědi a ku sv. přijímání dne 27. června 1901.
2.
Za šk. rok 1901/2:
a) Totéž žactvo vykonalo sv. zpověď atd. dne 9. dubna 1902 a
b) ve dnech: 24. června odpoledne, 25. června dopoledne, 27. června odpoledne
a 28. června dopoledne, konečně 1. července odpoledne a 2. července dopol.
55.
Zkouška ze sv. náboženství ve šk. r. 1901/2. Zkouška ze sv. náboženství konala se
dne 29. dubna 1902 za přítomnosti kníž. arcibisk. vikáře, Veledůstojn. P. P. Frant. Blažko,
faráře v Noutonicích, okr. Smíchov.
Prohlídka školy šk. r. 1901/2. P. c. k. okr. šk. inspektor prof. Frant. Haas vykonal
prohlídku školy dne 12. dubna 1902, načež odbývána společná porada, v níž uděleny
učitelsk. sboru mnohé prospěšné a užitečné rady a pokyny.
Den zakončení šk. roku 1900/1. Sl. cís. král. okres. škol. rada oznámila přípisem ze
dne 29. května 1901 čís. 1 835, že šk. rok 1900/1 skončiti má dnem 13. července 1901.
(Dodatkem ku šk. r. 1900/1.)
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Úřední oznamy o vypuknutí nakažlivých nemocí v okolních obcích. Sl. c. k. okr.
hejtmanství oznámilo správě školy několikráte, že v obcích okolních vypukly nemoce
nakažlivé, a vybízelo k potřebným opatřením (Chýň, Jeneček, Jenč a t. d.)
Návrh předmětův, jež by se měly projednati na zemské učitelské poradě r.
1902. V míst. učit. poradě, konané dne 12. října 1901, navrženy jsou sborem učitelským
četné předměty, jež by se měly na program zemské učit. porady, v Praze 1902 konané,
dáti a v poradě té projednati.
56.
Okresní učitelská porada za šk. r. 1900/1901. Okresní učitelská porada za šk. r.
1900/1 konána dne 9. července 1901 na Kladně za předsednictví p. c. k. okr. šk. inspektora prof. Frant. Haase, jíž předcházely jakož vždycky společné služby Boží. Porada vykazovala mimo obvyklé předměty a obsáhlou zprávu o stavu školství patero poučných, zajímavých přednášek. Reliefní mapa Palästiny (odst. 5. programu) od učitele Bedř. Javůrka
z Kladna, o níž přednášel p. katech. P. Jos. Jonák, těšila se obecné pozornosti. – (Dodatkem ku šk. r. 1900/1.)
Krajinská výstava na Kladně r. 1902. Sl. c. k. okres. škol. rada oznámila přípisem ze
dne 20. března 1902 čís. 681, že v král. horn. městě Kladně pořádati se bude krajinská
výstava, při níž bude zařízeno též Oddělení školské, kdež vyloženy budou písemné a kresebné práce žáků, ženské ruční práce a též práce učitelstva (diagrammy etc.).
Sloučení dvou tříd a zavedení celodenního vyučování ve IV. tř. K žádosti míst. šk.
rady povoluje sl. c. k. okres. škol. rada výměrem ze dne 28. III. 1902 čís. 1 097, aby
v době úlevy od 15. dubna do 15. července sloučeny byly v jednu třídu třídy V.a a V.b, jež
má vyučovati koll. p. A. Saifrt, třída IV., kdež zavedeno poloden57.
ní vyučování na konci listopadu 1901, má míti v obou dvou skupinách, dle pohlaví rozdělených, vyučování celodenní. Skupinu hochů vyučovati má koll. p. Em. Píša, skupinu děvčat
slč. Em. Kubešová. –
Změna v osobě p. cís. král. zemského školního inspektora. Vynesením pana c. k.
ministra kultu a vyučování ze dne 22. ledna 1902 čs. 4 byl referát o okrese Kladenském,
jenž příslušel doposud k agendě pana c. k. zemského školního inspektora Františka
Weniga, přikázán panu c. k. zemskému školnímu inspektoru, vládnímu radovi Jaroslavu
Sobičkovi.
Poradní předměty pro IV. zemskou konferenci učitelskou Praha 1902. Vynesením
ze dne 18. února 1902, čs. 2 869, velesl. c. k. zemská školní rada ustanovuje pro IV.
zemskou konferenci učitelskou, konanou v Praze o letnicích 1902, tyto poradní předměty:
1.
Dobré zdání o návrzích na změnu normální učebné osnovy pro školy měšťanské.
2.
Dobré zdání o úpravě vyučování jazyku a realiím na školách obecných.
3.
Dobré zdání o reformě vyučování kreslení.
4.
Dobré zdání o prostředcích, kterými by se zvelebily školní zahrady. –
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58.
Rakouské školní museum. Ve Vídni utvořila se společnost pro založení a vydržování
rakouského školního musea, s nímž má býti spojena ústřední učit. knihovna. Výnosem
velesl. c. k. zemské šk. rady ze dne 25. VI. 1902 čs. 23 214 upozorňuje se učitelstvo na
podnik ten prospěšný a užitečný a zve k účasti ve vážné akci té, jíž vys. ministerstvo kultu
a vyučování podporu hmotnou i morální přislíbilo a ku společnosti jako zakladatel přistoupilo.
V odděl. „hudba a zpěv“ nalézají se patriotické skladby: „Slavnostní zpěvy školní mládeže
k Císařsk. panovnickému Jubileu 1898“ pro 2, 3 a 4 hlasy s průvodem, jež složil učitel
Frant. J. Pelz a kteréž obsahují na titul. listě zdařilý umělecký obraz (aquarella) od učit. slč.
Em. Kubešovy.
Zpěvy tyto jakož i jiné, k dynastickým a Císařským škol. slavnostem hledící, byly na
Vídeňské Jubil. Výstavě 1898 (odděl. „Jugendhalle“) vyznamenány čestným diplomem
a záslužnou medailí.
59.
Spolupůsobení školy proti alkoholismu. Roku 1901 konán VIII. internationální sjezd
proti alkoholismu, kdež podle zásady, že lépe je zlu předcházeti, nežli je napravovati,
vysloveno vřelé a odůvodnělé přání, aby i škola spolupůsobila v akci dotčené, ježto by
správným a promyšleným působením učitelstva dalo se zde docíliti značných výsledků.
K tomu nabádá vynesení velesl. c. k. zem. šk. rady ze dne 28. III. 1902, čís. 99 783. –
Změna v osobě pana cís. král. okresního školního inspektora. Ježto dosavadní pan
cís. král. okresní školní inspektor prof. Frant. Haas povolán byl do služeb velesl. cís. král.
zemské šk. rady (dnem 1. září 1902), jmenoval Jeho Excelence pan c. k. ministr záležitostí
duchovních a vyučování vynesením ze dne 28. srpna 1902 čs. 21 631 professora c. k.
českého gymnasia v Budějovicích, pana Rudolfa Soukupa okresním školním inspektorem
pro české školy školního okresu kladenského.
Polodenní vyučování v I. a II. třídě od 11. dubna 1902 počínaje. Následkem
choroby říd. učitele p. Fr. Krotila, zavedeno dle pokynu p. c. k. okr. šk. inspektora, daného
při inspekci dne 12. dubna
60.
1902 v I. a ve II. třídě polodenní vyučování, jež probíhalo až do konce šk. roku.
Školský Odbor krajinné Výstavy na Kladně 1902. Školský Odbor krajinné Výstavy na
Kladně oznamuje zřízení školského oddělení na jmenované výstavě ve zvláštním pavillonu
a určuje lhůtu, do které lze výstavní objecty zaslati. Správa školy oznamuje témuž odboru
přípisem čs. 43 spr. šk. 1902 účastenství školy i učitelů.
Thema přednášky člena učit. sboru, konané v učit. okres. poradě 1902 na
Kladně. V základě přípisu c. k. okr. šk. inspektora ze dne 23. dubna 1902 podává správa
školy pod čs. 45 spr. šk. 1902 znění thematu přednášky, k níž přihlásil se koll. p. Rob.
Kincl.
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Dětský den obec. a měšť. škol na kladenské krajinské Výstavě. Výkonný Výbor
Kladenské krajinné Výstavy zve školní správy a učitelské sbory ck. okresu zdejšího
k dětskému velkému dni na Výstavě, položenému na pondělí, 14. července 1902.
61.
Čtvrté zvýšení služného učiteli Frant. Pelzovi. Výměrem sl. c. k. okr. šk. rady ze dne
23. května 1902 čs. 1 871 uděleno definit. učiteli Frant. Pelzovi čtvrté zvýšení služného,
počínaje od 1. července 1899 ve příčině splatnosti.
Úmrtí řídícího učitele p. Fr. Krotila, dne 12. června 1902. Dne 12. června 1902,
v den čtvrteční o 6. hodině ranní zavzněl svěže umíráček, zvěstuje obci osiření její školy.
Říd. učitel p. František Krotil, ztižen byv zánětem plic a pohrudnice a upoután na lože od
11. dubna 1902, vydechl o 6té hodině ranní naposledy, spravovav školu až do posledního
okamžiku. Slavné pohřbení jeho tělesné schránky za velikého a nevídaného účastenství
veškerých vrstev a korporací místního a okolního občanstva stalo se v sobotu dne
14. června 1902. Učitelstvo z okresu domácího i smíchovského, nedbajíc deště a nepohody, přichvátalo sem, aby soudruha v povolání i ve strádání doprovodilo na jeho poslední
cestě. Přibyl též sem hned v ranních hodinách p. c. k. okr. šk. inspektor, prof. Frant. Haas,
osvědčený přítel učitelstva, se zástupcem učitelstva p. řiditelem Staňkem, s p. ředit.
Pourem a mn j.
62.
U hrobu rozloučil se se zesnulým jménem učitelstva učitel Frant. Pelz slovy tklivými
a upřímnými. Pokoj budiž popeli jeho!
Těžké břímě povolání
ulehčí nám svorný duch:
v úsvitu za klekání,
nechť nám žehná vlast i Bůh!
Čtvrté zvýšení služného učiteli p. Robertu Kinclovi. Výměrem velesl. c. k. zem. šk.
rady ze dne 28. května 1902, čs. 19 537 a oním sl. c. k. okr. šk. rady ze dne 7. června
čs. 2 099 uděleno jest učiteli ad pers., p. Rob. Kinclovi, čtvrté zvýšení služného (od
1. března 1902 splatné).
Učitel Fr. Pelz jmenován sl. c. k. okres. škol. radou zástupcem † definit. říd.
učitele p. Frant. Krotila. Výměrem sl. c. k. okres. škol. rady ze dne 17. června 1902
čs. 2 169 svěřena správa školy defin. učiteli Frant. Pelzovi na dobu, pokud uprázdněné
místo řídícího učitele zde po zesnulém p. Fr. Krotilovi nebude definitivně obsazeno.
Subsidiární vyučování katol. náboženství učiteli světskými. V měsících květnu
a červnu 1902 zahájeno úřední jednání týkající se subsidiarního vyučování náboženství
kato63.
lickému učiteli světskými. Dotčené třídy dosud nebyly určeny.
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Práce žactva a učitelstva zdejší obec. školy zaslány na krajin. Výstavu do odd.
školského a hudebního. Ve dnech 28. a 29. června zaslány písemné a kreslené práce
žactva zdejší školy, jakož i práce učitelstva (sbírka mincí, vycpané ptactvo, literární práce
a hudební skladby etc.) na krajinskou Výstavu na Kladně do oddělení školského
a hudebního.
Okresní učitelská porada za šk. r. 1901/2. Dne 4. července 1902 konána na Kladně
okresní učitelská porada s bohatým programem, obsahujícím tři zajímavé, poučné přednášky, z nichž druhá: „Hlavní škůdcové z říše hmyzu v zahradách a na včelíně a účinné
prostředky proti nim“, přednesena byla členem zdejšího učit. sboru p. Rob. Kinclem.
Porada ta mající veskrz průběh vážný a důstojný a byvši poctěna přítomností p. c. k. hejtmana Hatláka, co předsedy c. k. okr. šk. rady, nabyla zvláštního významu tím, že ji
naposledy řídil c. k. okr. šk. inspektor p. prof. Frant. Haas, osvědčený přítel a zastánce
učitelstva, kterémužto
64.
přesvědčení dáno náležitého výrazu vřelými slovy učitele Fr. Pelze o poradě samé a ředit.
Frant. Melichara při společném obědě.
Úleva v docházce školní na šk. r. 1901/2. Výměrem sl. c. k. okr. šk. rady ze dne
28. března 1902 čs. 1 095 povolena byla úleva ve školní docházce na šk. r. 1901/2 49 šk.
dětem (25 hochů a 24 dívek) v době od 15. dubna 1902 do 15 července téhož roku. Podle
nařízení velesl. c. k. zemské šk. rady ze dne 2. května 1901, čís. 1 674 jsou i tyto děti
povinny súčastňovati se náboženských cvičení vůbec.
Stav zdejšího školství za r. šk. 1901/2 v hlavním výtahu. Příslušná data, týkající se
stavu zdejšího školství za šk. r. 1901/2 zaslána v „Přehledu etc.“ sl. c. k. okr. šk. radě
15. a 16. července 1902 (Výměr c. k. okr. šk. rady ze dne 10. července 1902, čs. 2 578).
Hlavní data téhož jsou tato:
1.
Místo školy: Hostivice.
2.
Pět postupných tříd s 1 pobočkou v V. třídě.
3.
Učitelstvo:
1) † Frant. Krotil, defin. řídící učitel. Zemřel 12. června 1902.
2) Frant. Pelz, defin. učitel, zástupce říd. učitele.
65.

4.
5.

3) Emil Píša, defin. učitel,
4) Rob. Kincl, defin. učitel (ad pers.),
5) Emma Kubešová, defin. učitelka.
6) Alois Saifrt, defin. podučitel.
7) Mar. Nováková, učitelka žensk. ručn. prací.
Do školy přijato 457 dítek.
Návštěva školy:
a.
Šk. půldnův vůbec
138
b.
Šk. půldnův nezamešk.
131
c.
Šk. půldnův zamešk. omluven.
4
d.
Šk. půldnův zamešk. neomluven.
2

484
298
187
999

94,81 %
3,02 %
2,16 %
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6.
7.

Doba vyučování: Dílem celodenně, dílem polodenně. (Viz vpředu.)
Pomůcky školní, předepsané škol. radou vyučovacím: Mapy Čech a Rakousko-Uherska jsou sešlé. – Ostatní jsou. – Žádáno o nové přípisem správy šk. pod čs. 82 spr.
šk. 1902.
8.
Učitelská knihovna: 69 svazků.
9.
Žákovský knihovna: 132 svazků, jíž žactvo pilně užívalo.
10. Budova školní:
a) vlastní nevhodná, týkajíc se zvlášť některých tříd, záchodů, naturálního bytu
a t. d. Zde jsou 4 třídy.25
b) najatá, relativně vhodná, kde jsou 2 třídy a šk. zahrada.26
66.
11. Nářadí školní buď vhodné, buď nevhodné (šk. skříň ve II. tř., lavice v V.a třídě).
12. Tělocvičny není vůbec a cvičiště v budově najaté není upraveno.
Sv. náboženství vyučoval P. Jos. Kuška, místní kaplan.
Ženským ručn. pracím vyučováno ve 3ech odděleních.
Propuštění žactva před dokonaným 14tým rokem věku dle § 21 ř. šk. zák.
Výměrem sl. c. k. okres. škol. rady ze dne 21. července 1902 čs. 2 848 propuštěno před
dokonaným 14 r. věku na konci škol. roku 1901/2 20 dítek a žák Stan. Kocourek s dispensí
4 dnův. (Výměr c. k. okres. šk. rady ze dne 2. srpna 1902 čs. 2 936.)
Ukončení šk. roku 1901/2. Školní rok 1901/2 ukončen byl v úterý dne 15. července
1902 obvyklým slavnostním způsobem, jak již zpředu v minulých šk. rocích vylíčeno.
V Hostivicích dne 15. července 1902.
Frant. J. Pelz
učitel, zástupce říd. učit.

25
26

Husovo nám. čp. 59.
Třídy byly umístěny nejspíše v tzv. laboratoři (Litovická čp. 195), i když předtím byla třída v této budově uznána za nezpůsobilou k vyučování.
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67.

Od 15. července do 1. září 1902.
Vdovské požitky zákonné pro pí Annu Krotilovou, vdovu po † říd. učiteli p. Františku Krotilovi. Výnosem sl. c. k. okr. šk. rady ze dne 26. července 1902, čís. 2 884
vyměřeny pí Anně Krotilové, vdově po říd. učiteli p. Frant. Krotilovi, zákonité požitky
příslušné, a sice pense, výchovné a pohřebné.
Pochvalné uznání sl. c. k. okres. šk. rady def. učiteli Frant. J. Pelzovi. Výměrem sl.
c. k. okr. šk. rady ze dne 21. července 1902 čs. 1902 uděleno defin. učiteli Frant. J. Pelzovi
zde pochvalné uznání za utěšitelné výsledky u vyučování a zdárné vedení šk. mládeže.
Jmenování p. Ant. Uhlíka, zat. podučitele v Družci, zatímn. podučitelem zde.
Výměrem sl. c. k. okr. šk. rady ze dne 13. srpna 1902 čs. 3 036 jmenován zat. podučitel
ve Družci, p. Ant. Uhlík, v téže hodnosti zde.
Juri ve školském oddělení na kraj. výstavě na Kladně. Soudcovská obchůzka ve
školském oddělení ve skupině „Práce žactva“ konána dne 16. srpna 1902. –
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68.

Školní rok 1902/3.
Školní rok 1902/3 započat v pondělí dne 1. září 1902 obvyklým způsobem.
Roztřídění žactva:
Třída

hoši

dívky

v celku

nábož. mojž.
neb evang.

I.

43

41

84

II.

33

38

71

III.

34

40

74

1 mojž.

IV.

57

69

126

1 evang.

V.a

44

V.b
Souhrn

211

44
50

50

238

449

poznámka

1 přes 14. rok věku

Rozdělení učitelstva po třídách.
I. třída: Al. Saifrt, defin. podučitel.
II. třída: Frant. Pelz, defin. učitel, zástupce říd. učitele.
III. třída: Rob. Kincl, def. učitel (ad pers.).
IV. třída: Emil Píša, def. učitel.
V.a třída: Ant. Uhlík, zat. podučitel.
V.b třída: Em. Kubešová, def. učitelka.
Učitelka žensk. ručních prací: Mar. Nováková. Táž vyučuje
69.
ve třech odděleních, a sice: v I. odd. 40 dívek, v II. odd. 69 dívek a v III. odd. 50 dívek.
Školní potřeby pro chudé žactvo. Místní škol. rada darovala 30 K na sešity a t. d.
a 10 K na potřeby k vyučování žensk. ručn. pracím. Dále věnovala 10 čítanek od Jursy pro
chudé dítky šk. ve II. třídě.
Vyučování náboženství katol. Úřední jednání, týkající se subsidiarn. vyučování náboženského, trvá dále a není rozhodnuto, ve kterých třídách má se zavésti. –
Vyučoval vůbec důst. P. Jos. Kuška, míst. kaplan, jenž počátkem šk. r. 1902/3 toto
vyučování v I. a II. třídě prostě odřekl.
Polodenní vyučování ve IV. třídě z nutné potřeby opět se zavádí. Následkem
podání šk. správy pod čs. 100 k sl. c. k. okr. šk. radě zavedeno nařízením téže ze dne
2. září 1902 čs. 3 143 opět z nutné, neodkladné potřeby polodenní střídavé vyučování ve
IV. třídě.
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70.
Zavedení subsidiarn. vyučování katol. náboženství v I. a II. třídě. Výměrem sl.
c. k. okr. šk. rady ze dne 9. září 1902, čs. 3 222 ustanovuje se, aby podučitel Al. Saifrt,
třídní učitel I. třídy, a učitel Frant. Pelz, tříd. učitel II. třídy, vyučovali na čas subsidiárně
kat. náboženství, dokud míst. duchovní správa vyučování to nepřevezme. Stalo se tak
dnem 10. září počínaje.
Zástupce † říd. učitele p. Frant. J. Pelz jmenován sl. c. k. okr. šk. radou zatímným řídícím učitelem na zdejší ob. škole. Výměrem sl. c. k. okr. šk. rady ze dne
23. září 1902 čs. 3 375 jmenován je p. Frant. J. Pelz, def. učitel a zástupce † říd. učitele
p. Frant. Krotila, zatímním řídícím učitelem za zdejší škole. Příjmy poukázány ode dne
1. října 1902.
Dozor učit. sboru k bohoslužbám v neděli a ve svátek a k oněm ve dny všední.
Následkem míst. podání učiněného k sl. c. k. okres. šk. radě pod čs. 132 prot., zasílá táž
výměr čs. 3 690, jímž pořádají se poměry dozoru učit. sboru při bohoslužbách v neděli
a ve svátek a při oněch ve dny všední.
71.
Sanitärní prohlídka c. k. státních orgánův, týkající se vlastní a najaté budovy.
V měsíci září 1902 vykonána prohlídka v ohledu zdravotním zdejší šk. budovy, vlastní
i najaté, slovutn. p. c. k. zem. zdravotn. referentem z Prahy p. Dr. Slavíkem, spolu s p.
c. k. okr. lékařem na Kladně. Výsledek její byl, že m. šk. radě dáno na vědomí, že vlastní
budova šk. jest v ohledu zdravotním nevhodná (mimo vady technické a administr.)
a natur. byt říd. učitele vlhký a nezdravý. Což stalo se úředním výměrem.
Výkon sv. zpovědí a sv. přijímání ve šk. r. 1902/3. Škol. mládež vykonala sv. zpověď
a sv. přijímání ve dnech 5. a 6. listopadu 1902 (IV., V.a a V.b třída).
Velect. pán. p. c. k. okr. šk. inspektor, prof. Rud. Soukup vykonal prohlídku na zdejší škole
ve dnech 4. a 28. listopadu 1902, po níž (28. list.) udělil učit. sboru v inspekč. poradě
mnohé užitečné a prospěšné rady i pokyny,
72.
a to zajisté způsobem vlídným a laskavým.
Jednání o zařízení polévkové stravovny pro chudou šk. mládež zdejší. Výměrem
sl. cís. král. okres. šk. rady ze dne 27. října 1902, čs. 3 788 dotazuje se táž, možno-li při
škole zdejší zaříditi „polévkovou stravovnu“ pro chudou šk. mládež. K dotčené společné
úradě, jíž bylo třeba v základě daného úředního vybídnutí, nedostavili se však ani m.
duchov. správa ani předseda m. šk. rady, z čehož se dá souditi, že iniciativu k dotčenému
zařízení i provedení provedou sami bez spolupůsobení správy šk. a učit. sboru. –
Tak se i stalo. M. šk. rada umístila stravovnu ve světnici natur. bytu říd. učitele, kteráž
dříve pronajata byla říd. učitelem (za obnos ročn. 50 zl.) za prov. učebnu z nouze, později
úředně zavřenou (viz zpředu šk. r. 1900/1).
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73.
Nové učebné pomůcky k výuce zeměpisnému. Následkem míst. podání, učiněného
správou šk. pod čs. 82 prot. 1902 zasílá cís. kr. okr. šk. rada dvě šk. mapy, a sice
1) Rothang-Krejčí Rakousko-Uhersko, polit. a 2) Zdeněk Jar. Království České, polit.
„Polévková stravovna“ při zdejší škole zařízena a slavnostně zahájena. Přičiněním m. šk. rady a hlavně zásluhou předsedy jejího, p. Fr. Kubra a zařizovacího komitétu,
jakož i vlídnou obětavostí mnohých dárců, a což zvláště vytknouti sluší, vzácnou ochotou
a lidumilností zdejších paní a dívek, jež s láskou opravdivou šk. chudé mládeži strojí
a posluhují, zařízena zde „polévková stravovna“, slibujíc výsledky zdárné a utěšené. Její
slavnostní zahájení stalo se dne 7. ledna 1903 následkem vřelého provolání k občanstvu
obcí přiškolených, jež firma H. Fuchs vytiskla ve 100 exempl. zdarma. –
Proslov ku zahájení a otevření tohoto ústavu lidumilného a humanního napsal a přednesl,
jakož zahájení samé provedl učitel Frant. J. Pelz. Provolání od téhož. –
74.
Zpráva o zařízení a zahájení polévkové kuchyně a t. d. zaslána v základě úředního vybídnutí sl. c. k. okr. šk. radě pod čs. 5 prot. r. 1903. –
Sbírka lidových (národních) písní pro vídeňskou nakladatelskou společnost.
V základě vybídnutí cís. král. okr. šk. rady čs. 3 145 („Úřadní list“, ročn. 1902, č. 9 a 10)
zasílá učit. Frant. Pelz pro správu dotčené vídeňské nakladatelské společnosti pět (5) seš.
lidových (národních) písní českoslovanských, jež byl pro mužské i smíšené sbory upravil
a harmonisoval a s kol. říd. učitelem Jan. Svobodou (v Hořátvi) byl vydal.
Rozšíření žákovské knihovny. Následkem místního podání, učiněného k c. k. okr. šk.
radě pod čs. 21 spr. šk. 1903, a ježto je tou dobou na škole 222 čtoucích a jen 130 svazků
knih, povolila táž c. k. okr. šk. rada výměrem ze dne 6. února 1903 čs. 455 peněžitý obnos
40 K na rozšíření této knihovny.
Míst. šk. rada darovala téže knihovně 20 K. –
75.
Vyznamenání učitele Frant. Pelze za práce literární a hudební a za skladby
vlastní. Učitel Frant. J. Pelz obdržel za své pojednání „O šetření užitečného ptactva“, jež
přednesl v okres. učit. poradě na Kladně a kteréž vyšlo v „Učitel. Novinách“ diplomy
a čestnou medajli na hospod. Výstavách v Plzni, v Praze a t. d.
Za své literární práce a hudební skladby, jakož i za „Slavnostní pochod krajinské výstavy
na Kladně 1902“ („Spojenými silami!“), jež vyložil na téže výstavě v odděl. školském
(skupina: Práce učitelů) odměněn byl čestným diplomem Výkonného výboru téže výstavy.
Jmenování říd. učitele na ob. škole v Chyňavě, p. Jana Suchoradského, defin.
říd. učitelem na zdejší škole. Výměrem sl. c. k. okr. šk. rady ze dne 22. ledna 1903,
čs. 285 nařízeno šk. správě, aby míst. šk. radě ihned oznámila jmenování p. Jana
Suchoradského, říd. učitele na ob. škole v Chyňavě, defin. říd. učitelem na zdejší ob. škole.
(Výnos velesl. cís. král. zemské školní rady ze dne 11. ledna 1903, čs. 1 008.)
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Dary chudým škol. dětem. Firmy Hyn. Fuchs a Al. Hynek darovaly škole různé sešity
etc.
76.
Zdravotní stav žactva. Zdravotní stav žactva celkem uspokojivý. Nemoci nakažlivé, při
jejichž vypuknutí nařízena nutná opatření vyneseními velesl. c. k. zemské šk. rady ze dne
9. dubna 1888 čs. 9 481 a ze dne 25. prosince téhož r., vyskytly se jen ojediněle. Byly to:
kašel zádušný, spála a spalničky a zánět příušnic. C. k. okr. hejtmanství dávalo sem bez
odkladu zprávy příslušné a pp. c. k. okres. lékař na Kladně a obvodní lékař v Hostouni
konali příslušné prohlídky ve škole a v obcích.
Přípisem sl. c. k. okr. šk. rady ze dne 17. října 1902 čs. 3 690, jímž pořádají se poměry
dozoru učitelstva ku mládeži šk. při kostelních bohoslužbách, přihlíží se též ku stránce
hygienické, aby zdraví šk. mládeže bylo šetřeno. Obapolné dohodnutí se s míst. duchov.
správou má se vždy zachovávati. –
V Hostivicích, dne 25. února 1903.
Frant. J. Pelz
učitel, z. spr. školy.
77.
Jan Suchoradský, def. řídící učitel. Dne 1. března 1903 nastoupil místo řídícího učitele
při škole zdejší Jan Suchoradský. Týž narodil se v Podbabě dne 16. dubna 1852; navštěvoval nejprve obecnou školu v Šárce, pak po 2 roky českou farní hlavní školu u Matky Boží
Vítězné v Praze, načež studoval 5 tříd na c. k. akademickém gymnasiu staroměstském
v Praze v létech 1866–1871, byl v létech 1872–73 na c. k. ústavě ku vzdělání učitelů
v Praze a nabyl dne 1. m. srpna 1873 vysvědčení dospělosti učitelské pro školy s vyučovacím jazykem českým. V měsíci říjnu 1876 podnikl před c. k. zkušební kommisí v Praze
zkoušku způsobilosti učitelské pro školy obecné a obdržel vysvědčení způsobilosti učitelské
v Praze dne 4. listopadu 1876. – Dekretem sl. c. k. okresní školní rady na Smíchově ze dne
7. srpna 1873 č. 2 179 ustanoven byl nejprve zatímním a pak dekretem velesl. c. k.
zemské školní rady ze dne 3. listopadu 1873 čís. 16 543 definitivním podučitelem při
obecné škole v Noutonicích; načež dekretem velesl. c. k. zemské školní rady ze dne
27. června 1877 čís. 12 448 jmenován byl definitivním učitelem při obecné škole v Liboci.
– Dekretem sl. c. k. okresní školní rady ze dne 14. srpna 1878 č. 4 649 jmenován byl
zatímním a pak dekretem velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 6. listopadu 1878
č. 27 307 definitivním učitelem a správcem jednotřídní obecné školy ve Velkých Čičovicích.
– Dekretem velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 15. dubna 1889 č. 11 054 jmenován
byl definitivním řídícím učitelem při čtyřtřídní obecné škole v Chyňavě,
78.
načež dekretem velesl. c. k. zemské školní rady ze dne 11. ledna 1903 č. 1 008 jmenován
byl defin. řídícím učitelem při škole zdejší. – Konal tudíž řídící učitel Jan Suchoradský před
svým ustanovením do Hostivic praktickou službu učitelskou jako podučitel v Noutonicích po
4 roky, jako učitel v Liboci po 1 rok, jako učitel a správce školy ve Velkých Čičovicích po
11 roků a jako řídící učitel v Chyňavě po 13 ½ roku; celkem tudíž 29 ½ roku.
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Pobočka při IV. třídě zřízena. Vynesením ze dne 24. března 1903 č. 9 180, smluvivši se
se zemským výborem království Českého, povolila c. k. zemská školní rada, aby jedna
zatímní pobočka na dobu školního roku 1902–3 při škole zdejší se otevřela, a zároveň
zřídila místo učitelky II. třídy a definitivní pobočku, která vynesením c. k. zemské školní
rady ze dne 13. července 1895 čís. 24 390 při páté třídě zdejší školy byla zřízena,
prohlásila za pohyblivou; má totiž dle potřeby přenášeti se k třídě nejvíce přeplněné. Nová
pobočky ta otevřena byla při IV. třídě jakožto zatímní pobočka dívčí a počalo se v ní dne
1. května 1903 vyučovati. Třída ta zřízena byla v zatímní těsné místnosti na západním
konci budovy zvané Laboratoř, z bytu učitele Antonína Uhlíka, ve kteréžto budově jsou též
umístěny 2. a 3. třída.
Alžběta Plocková, výpomocná učitelka. Dekretem c. k. okresní školní rady na Kladně
ze dne 28. dubna 1903 čís. 1 520 ustanovena byla za výpomocnou učitelku při škole zdejší
na nově zřízení místo slečna Alžběta Plocková, zkoušená pěstounka z Kralup. Táž narodila
se ve Zvoleněvsi v Čechách
79.
dne 17. listopadu 1880; vykonala přípravné učení v obecné škole ve Zvoleněvsi a v měšťanské škole v Lounech do r. 1894, dále soukromě, při čemž hospitovala v mateřské škole
ve Slaném. Ve školním roce 1897–8 podjala se jako externistka na c. k. českém ústavu
učitelek v Praze zkoušky co pěstounka, načež hospitovala na obecné škole v Hobšovicích,
a ustanovena byla výpomocnou podučitelkou na obecné škole v Libušíně, kteroužto službu
zastávala od 16. dubna 1902 do 15. července 1902.
Zkouška z náboženství. Dne 6. května 1903 konala se ve škole zdejší zkouška z náboženství u přítomnosti veledůstojného pána P. Františka Blažko, kníž. arc. vikáře a faráře
v Noutonicích.
Pochvalné uznání učitelům z krajinské výstavy na Kladně. Výkonný výbor pro
uspořádání krajinské výstavy na Kladně r. 1902 zaslal dne 8. dubna 1903 pochvalné
uznání škole obecné v Hostivicích za vystavené práce žáků a dne 28. dubna 1903 zaslal
pochvalné uznání pro učitele Františka Pelze za vystavené hudebniny jím komponované,
Emilu Píšovi t. č. zatímnímu řídícímu učiteli v Chyňavě za vystavenou sbírku starých mincí
a Robertu Kinclovi za vystavené praeparované ptáky.
Subsidiární vyučování náboženství. Přípisem ze dne 24. dubna 1903 č. 1 463 dává
c. k. okresní školní rada na Kladně správě školy věděti, že c. k. zemská školní rada vynesením ze dne 8. dubna 1903 č. 14961 schválila, že vyučování katolickému náboženství
v první třídě obecné školy v Hostivicích svěřeno bylo na čas potřeby pod dozorem místní
duchovní správy řídícímu učiteli Janu Suchoradskému.
80.
Okresní porada učitelská. Dne 26. června 1903 konala se na Kladně všeobecná okresní
porada učitelská školního okresu Kladenského. – Předseda porady velect. pan c. k. okresní
školní inspektor Rudolf Soukup uvítav přítomné učitelstvo a vzpomenuv zemřelých
v školním roce tom sil učitelských, vyzval účastníky schůze, aby povstáním projevili jim
svou úctu.
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Načež vzpomenul p. předseda velikých zásluh o školství Jeho Veličenstva císaře a krále
našeho Františka Josefa I. jako tvůrce novodobého školství, vyzval přítomné, aby zároveň
s ním provolali Jeho c. k. Veličenstvu třikráte „Sláva“. Potom podal podrobnou zprávu
o školství v okresu Kladenském. Po celou dobu podávání zprávy té přítomen byl poradě též
velectěný pan c. k. okresní hejtman Kladenský p. Hatlák, jakož i starosta Kladenský
p. Dr. Hruška. Velmi poučné jakož i zajímavé byly přednášky pp. MUDra Josefa Pokorného,
c. k. okresního lékaře „O tuberkulose ve škole“, pana A. Boudy, c. k. profesora reálky na
Kladně „O umělecké výchově při vyučování kreslení dle přírody“ a učitele Boh. Kádnera
„Rozhledy ve vyučování slohu se zřetelem k paedopsychologii“.
Ku konci porady podal učitel p. Čeněk Jelínek zprávu o okresní knihovně učitelské, načež
akklamací provedeny byly volby stálého výboru konferenčního a knihovní komise.
Zapěním Rakouské národní hymny byla porada skončena.
81.
Josef Křivánek ustanoven byl zatímním učitelem, Antonín Uhlík přeložen byl do
Svárova. Dekretem c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 6. července 1903 č. 2 583
ustanoven byl zdejší zatímní učitel II. třídy Antonín Uhlík zatímním učitelem II. třídy ve
Svárově, a na jeho místo jmenován byl do Hostivic dekretem téže c. k. okresní školní rady
na Kladně ze dne 6. m. července 1903 čís. 2582, zatímním učitelem II. třídy Josef Křivánek, zatímní učitel z Kročehlav.
Alžběta Plocková propuštěna. Výpomocná učitelka zdejší Alžběta Plocková byla
vynesením c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 7. července 1903 čís. 2 438 dnem
16. července 1903 služby své v Hostivicích zproštěna.
Ukončení šk. roku 1902–3 a statistická data. Školní rok 1902–3 byl zde ukončen dne
15. července 1903 slavnými službami Božími, jichž se všechny školní dítky se svými učiteli
zúčastnily, a zapěním Te Deum a Rakouskou národní hymnou, načež vedeny byly do školy,
kdež k nim měl říd. učitel Jan Suchoradský přiměřenou řeč, ve kteréž jim význam prázdnin
vyložil a je napomenul, jak se v době té chovati mají, pak rozdány jim byly školní zprávy.
V uplynulém tomto školním roce vyučoval náboženství ve třídách III., IV.a, IV.b, V.a a V.b
důst. pan P. Josef Kuška, kaplan Hostivický, ve třídě I. od prvního září 1902 do konce
měsíce února 1903 učitel Alois Saifrt, načež od 1. března 1903 do konce školního roku
řídící učitel Jan Suchoradský, ve třídě pak II. učitel František Pelz.
Zdravotní stav žactva a učitelů. Ve školním roce tom vyskytlo se mezi žáky několik
ojedinělých případů spalni82.
ček, zánětu příušnice a dusivého kašle, jinak byl zdravotní stav žactva celkem dosti
příznivý, také ze sboru učitelského nikdo nebyl nemocen. Počet nezameškaných školních
půldnů byl 94,05 %, očkovány byly 4 dítky, 9 jich bylo přeočkováno. Dítek ze školy v roce
tom propuštěno bylo po vypršení školní povinnosti 20, předčasně propuštěno bylo 21 žáků.
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Dary. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala pro školu mapu Rakousko-Uherska
a Zdeňkovu mapu Čech, mimo to pro žákovskou knihovnu 30 knih, skleněnou stříkačku
ruční a pumpu na zdviž, pro knihovnu učitelskou Dějiny cechovnictví od Františka
Melichara a 2 díly Říhovy mluvnice.
Místní školní rada darovala 30 K na sešity pro chudé žáky, 10 K na potřeby k ženským
ručním pracím, dále 34 knihy pro žákovskou knihovnu, 10 čítanek II. Jursových a zřídila při
zdejší škole polévkovou stravovnu, kdež byla od 7. ledna do 7. března t. r. každodenně
v poledne chudým žákům polévka rozdávána, mimo to opatřila místní školní rada do nově
otevřené IV. dívčí pobočky zařízení kromě lavic a tabulí.
C. k. školní knihosklad v Praze daroval pro zdejší chudé žáky 45 učebných knih; firmy Alois
Hynek a Hynek Fusch, c. k. dvorní velkoobchod papírem v Praze darovaly značnou část
školních potřeb pro chudé žáky zdejší školy.
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83.

[Školní rok 1903/1904.]
Počátek šk. roku 1903–4. Školní rok 1903–4 počal dnem 1. září 1903 službami Božími
a vzýváním Ducha svatého.
Slavná c. k. okresní školní rada na Kladně, majíc na zřeteli veliký počet žáků zdejší školy
a nedostatečnou místnost, v níž se zatímní pobočka nalézala, vybídla o prázdninách 1903
přípisem místní školní radu, aby tato vykázala vhodnou místnost, by při třídách IV. a V.
stávající pobočky zůstati mohly.
Ježto místní školní rada odpověděla, že pro ten čas větší místnost pro řečenou třídu nemá,
musily se tudíž třídy V.a a V.b v jednu sloučiti, čímž zrušena jest paralelka při třídě V.
a třída ta se přeplnila; počalo se tudíž opět vyučovati pouze v 6ti třídách, z nichž
4 umístěny jsou ve vlastní školní budově a 2 v budově najaté.
Na počátku školního roku 1903–4 bylo přijato:
do I. třídy 51 hochů, 39 dívek = 90 dítek
II.
32
33
65
III.
29
32
61
IV.a
64
–
64
IV.b
–
67
67
V.
42
56
98
úhrnem 218
227
445
Ženským ručním pracem vyučuje se ve 4 odděleních, a to: v oddělení I. – 32 dívek,
v oddělení II. – 37 dívek, v oddělení III. – 30 dívek, v oddělení IV. – 56 dívek, úhrnem
155 dívek.
84.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo po třídách takto rozděleno: Ve třídě I.
vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II. učitel František Pelz, ve III. učitel Robert Kincl,
ve IV.a učitel Alois Saifrt, ve IV.b učitelka Emma Kubešová a V. učitel Josef Křivánek.
Ženským ručním pracem vyučovala industr. učitelka Marie Nováková.
Hromosvod na školní budově zkoušen. Dne 2. října 1903 dala zdejší místní školní
rada firmou „Josef Vejtruba mladší v Praze, Malé náměstí“ zkoušeti hromosvod zřízený na
zdejší budově školní. Hromosvod zkoušen byl telefonickým můstkem a shledán byl
v úplném pořádku.
Karel Ptáček ustanoven byl def. učitelem I. třídy. Přípisem ze dne 21. listopadu
1903 čís. 4 171 oznámila c. k. okresní školní rada na Kladně správě školy, že vynesením
c. k. zemské školní rady ze dne 28. října 1903 čís. 44 857 jmenován byl Karel Ptáček, def.
učitel I. třídy na obecné škole ve Dříni, definitivním učitelem I. třídy na obecní škole
v Hostivicích a na své nové místo že nastoupil dnem 1. března 1904.
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Volba nové místní školní rady. V měsíci březnu konala se volba nové místní školní rady
v Hostivicích a přiškolených obcích, i zvoleni byli následující pánové:
Předseda: p. Frant. Kubr, starosta v Hostivicích.
Důst. p. P. Josef Sirůček, farář v Hostivicích.
Pan Ant. Kratochvíle, c. k. hosp. správce v Hostivicích,
pan Jan Suchoradský, říd. učitel v Hostivicích,
85.
pan Pavel Šafařík, stavitel v Hostivicích,
pan Antonín Tůma, rolník v Hostivicích,
Josef Kozák, rolník v Hostivicích,
Ladislav Novotný, rolník a starosta ze Břvů,
František Ptáček, hostinský ze Břvů,
Václav Turecký, rolník ze Sobína.
Náhradníci: p. Václav Nykles a Josef Chlupatý, rolníci z Hostivic.
Školdozorcem zvolen byl p. Ant. Tůma.
Slib v ruce předsedy c. k. okresní školní rady a c. k. okresního hejtmana p. Č. Hatláka
složila řečená místní školní rada v Hostivicích dne 14. dubna 1904.
Polévková kuchyně byla opět zřízena. Jako roku minulého, zřízena byla i ve školním
roce 1903–4 opět při zdejší škole polévková kuchyně. Denně poskytována byla
180ti chudým dětem polévky, a to od 9. prosince do 19. března 1904, i rozdáno bylo za tu
dobu 12 426 porcí polévky. Vaření obstarávaly dámy a dívky z Hostivic a okolí a pořádaly
zároveň ve dvou těch létech ve prospěch řečené kuchyně 2 plesy, kteréž celkem 502
K 22 h. čistého užitku vynesly. – Připomenouti slouží, že kuchyni tu také dne 18. prosince
1903 navštívil p. c. k. okresní hejtman Kladenský Č. Hatlák, o její zřízení pochvalně se
vyslovil a humanní zařízení vřele doporučoval a přítomným dámám za práci jich děkoval.
86.
Industriální učitelka Marie Nováková přeložena byla na školy do Úhonic a Jenče. Jaroslava Pelzová ustanovena byla industriální učitelkou. Zdejší industriální
učitelka Marie Nováková jmenována byla dekretem c. k. okresní školní rady na Kladně ze
dne 10. dubna 1904 č. 1 191 z příčin služebních industriální učitelkou na obecných školách
v Úhonicích a Velké Jenči a na její místo ustanovena byla dekretem c. k. okresní školní
rady na Kladně ze dne 10. dubna č. 1 192 Jaroslava Pelzová, dříve industriální učitelka na
obecných školách v Úhonicích a Velké Jenči, kteroužto službu nastoupila zde 1. května
1904. Odměna ročních 400 K poukázána jí byla přípisem c. k. okresní školní rady na
Kladně ze dne 22. dubna 1904 č. 1 315.
Dary chudým žákům. C. k. dvorní velkoobchod papírem Hynka Fuchse v Praze daroval
zdejším chudým žákům značnou část psacích sešitů a sbírku mravoučných průpovědí.
Epidemická nemoc mezi žáky. Na počátku měsíce května 1904 vypukla zde mezi školní
mládeží epidemie spalniček, takže musilo býti školní vyučování na dobu od 5. do 30. května 1904 zastaveno.
17. 6. 1904 Rud. Soukup, c. k. okr. šk. inspektor
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87.
Zkouška z náboženství. Dne 6. července 1904 konala se ve škole zdejší zkouška ze
sv. náboženství u přítomnosti veledůst. pána P. Rudolfa Horského, kníž. arc. vikariatního
sekretáře a faráře u sv. Matěje v Šárce, ježto pan vikář pro chorobu přijíti nemohl
Dr. Rudolf Horský, k. a. vikar. sekretář.

Okresní porada učitelská. Dne 1. července 1904 odbývala se na Kladně všeobecná
porada učitelská školního okresu Kladenského. Předseda porady p. c. k. okresní školní
inspektor Rudolf Soukup, zahájiv poradu, jmenoval místopředsedou p. J. L. Černého,
zástupce ředitele měšťanských škol z Kladna, vzpomenul v roce tom zemřelé učitelky
Johany Horákové z Rapic, vyzval přítomné učitelstvo, aby úctu svou povstáním zemřelé
projevilo. Vzpomenuv dále neskonalých zásluh o školství Jeho Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I., vyzval přítomné, aby s ním třikráte Jeho Veličenstvu provolali „Sláva“.
Po té podal pan inspektor podrobnou zprávu o
88.
školství v okresu kladenském. – Po celou dobu podávání zprávy té přítomen byl poradě
c. k. okresní hejtman kladenský pan Čeněk Hatlák. – Velmi poučné, jakož i zajímavé byly
přednášky učitelů Josefa Lukeše z Unhoště: „Ideály výchovy a škola obecná“, Bedřicha
Javůrka učitele z Kladna: „Základy umělecké výchovy se zvláštním zřetelem ku kreslení dle
přírody vydané Prangem a některé zkušenosti nabyté při vyučování modernímu kreslení
a modelování na nejnižších dvou stupních obecné školy“ a Josefa Šedivého řídícího učitele
z Dušník: „O důležitosti paedopsychologie“.
Posléze podal zprávu o stavu okresní učitelské knihovny p. Čeněk Jelínek, učitel z Kladna,
načež návrhem na zvolení komise, která by se zabývala doporučováním vhodných
učebných pomůcek, volbou stálého výboru konferenčního a volbou knihovní komise, jakož
i zapěním Rakouské národní hymny byla porada skončena.
Ukončení školního roku 1903/4. Výroční zpráva za šk. rok 1903/4. Školní rok
1903/4 ukončen byl zde dne 15. července 1904 slavnými službami Božími a Te Deum,
jakož i zapěním Rakouské národní hymny.
Ve školním roce tom přijato bylo do školy celkem 496 dítek, a to 240 hochů a 256 dívek.
Školních půldnů bylo vůbec 158 243, nezameškaných 149 989, což rovná se 94,78 %,
89.
zameškaných omluvených 5 206 = 3,29 % a zameškaných neomluvených 3 048 = 1,93 %.
Vyučování bylo celodenní.
Knihovna učitelská měla 75, žákovská pak 206 svazků; ze žákovské knihovny půjčeno bylo
235ti dětem celkem 2 035 knih. Vyučovalo se všem povinným předmětům a žádnému
nepovinnému předmětu se nevyučovalo.
Školní stavení byla 2, z nichž 1 vlastní a 1 najaté, obě však nevhodná. Školní nářadí bylo
vhodné. – Školní zahrada byla pouze při budově najaté, část její posázena jest školkou
ovocnou, část štěpnicí a zelnicí. Cvičiště tělocvičné jest taktéž pouze při budově najaté,
není však upraveno a nářadím opatřeno jen částečně.
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Náboženství ve třídách III., IV.a, IV.b a V. vyučovali od 1. 9. 1903 do 1. 6. 1904 P. Josef
Kuška a od 1. 6. 1904 do konce školního roku P. Josef Kubát, místní kaplani; ve třídě
I. pak řídící učitel Jan Suchoradský, ustaven vyn. c. k. zemské školní rady ze dne 8. 4.
1903 čís. 14 961, a ve třídě II. učitel Frant. Pelz, ustanoven vyn. c. k. zem. školní rady ze
dne 18. 10. 1902 č. 41 297.
Epidemické nemoci mezi žáky. Na úkor vyučování byly ojedinělé případy dusivého
kašle a nemoc spalničky, která mezi školní mládeží v značné míře vypukla, takže vyučování
školní pro nemoc tu ve všech třídách od 6. 5. 1904 do 30. 5. 1904 přerušeno musilo býti,
čímž vznikl úbytek vyučo90.
vacích půldnů 11 340, což rovná se 6,68 %.
Ze sboru učitelského nikdo nebyl nemocen. Ženským ručním pracím vyučováno bylo ve
třech odděleních. – Podzimní úlevu v návštěvě školy obdrželo 38 dítek, a to 17 hochů
a 21 dívek, úlevu jarní pak 36 dítek, a to 19 hochů a 17 dívek, celkem tedy 74 dítky, a to
36 hochů a 38 dívek.
Jinou vyšší školu navštěvovalo 15 dítek, a to 11 hochů a 4 dívky.
Před dokonaným 6tým rokem přijato bylo do školy 5 dítek, a to 3 hoši a 2 dívky. Předčasně
propuštěno bylo ze školy koncem školního roku 1903/4 13 dítek, a to 5 hochů a 8 dívek.
Očkováno a přeočkováno celkem 7 dítek, a to 5 hochů a 2 dívky.
Třídu opakovaly pro nemoc 3, pro nedostatečný prospěch 63, z jiných příčin 5, celkem
tedy 71 dítek.
Vysvědčení propouštěcích vydáno bylo celkem 39.
Dary škole a chudým žákům. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala zdejší škole
sbírku fysikálních strojů v úhrnné ceně 47 K 59 h. a 108 knih učebných pro chudé žáky;
ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze 15 katechismů a pravidla hledící k českému
pravopisu a tvarosloví; umělecké nakladatelství B. Kočí v Praze 1 obraz znázorňující
podzim a odlet ptactva; česká grafická společnost Unie v Praze 2 obrazy Jaro a Zimu.
91.
Mimo to darovala zdejší místní školní rada 20 K k zakoupení vycpaných ptáků jestřába,
střízlíka a hýla, 20 K k zakoupení školních potřeb pro chudé žáky, 10 K na potřeby
k ženským ručním pracím pro chudé dívky. Kromě toho dala upraviti ve staré školní
budově záchody a tamtéž zříditi ještě v jednom okně každé třídy sklápěcí ventilace
a pořídila 2 nové lavice do IV.a třídy.
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[Školní rok 1904/1905.]
Počátek školního roku 1904/5. Školní rok 1904/5 počal dnem 1. září 1904 službami
Božími a vzýváním Ducha svatého.
Střídavé vyučování ve IV. třídě zavedeno. C. k. zemská školní rada vynesením ze dne
18. července 1904 čís. 28 619 svolila, aby vzhledem k tomu, že ve IV. třídě zdejší školy ve
školním roce 1904/5 asi 111 dětí bude, a vzhledem k tomu, že při počtu 132 dětí v V. třídě
pohyblivou pobočku bude nutno při V. třídě otevříti, aby ve IV. třídě zavedeno bylo ve
školním roce 1904/5 polodenní vyučování tím způsobem, že dopoledne každého dne
vyučováni budou hoši a odpoledne dívky.
Rozdělení žactva po třídách. Na počátku šk. roku 1904/5 bylo přijato
do I. třídy
44 hochů
38 dívek = 82 dítek
II.
37
33
70
III.
30
37
67
IV.
57
59
116
V.a
55
–
55
V.b
–
68
68
úhrnem
223
235
458
92.
Ženským ručním pracem vyučuje se ve 3 odděleních, a to: v oddělení I. 37, II. 59
a III. 68, úhrnem 164 dívky.
Rozdělení učitelstva do jednotlivých tříd. Učitelstvo bylo po třídách takto rozděleno:
Ve třídě I. vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II. učitel František Pelz, ve III. učitel
Robert Kincl, ve IV. učitel Alois Saifrt, v V.a učitel Karel Ptáček a v V.b učitelka Emma
Kubešová.
Ručním pracem ženským vyučovala zde industriální učitelka Jaroslava Pelzová.
Polévková kuchyně při zdejší škole opět zřízena. Dne 4. prosince 1904 otevřena
byla opět jako roku minulého při zdejší škole polévková kuchyně, kdež podělováno bylo až
do 4. března 1905 každodenně 160 chudých dítek polévkou. Vaření polévky obstarávaly
z ochoty paní a slečny z Hostivice a z Litovic.
Dar jeho Excelence pana c. k. místodržitele zdejšímu polévkovému ústavu. Dne
13. prosince 1904 zaslal p. c. k. okresní hejtman Kladenský Čeněk Hatlák 50 K, které Jeho
Excellence pan c. k. místodržitel daroval k jeho návrhu jakožto podporu zdejšímu polévkovému ústavu.
Dar místní školní rady ve Velké Jenči chudým žákům. Místní školní rada ve Velké
Jenči darovala pro zdejší chudé žáky 4 K k zakoupení věcných potřeb za to, že zdejší
správa školy zapůjčila školní
93.
harmonium ku hře jesliček, kterou žáci tamní školy sehráli.
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Polodenní vyučování ve IV. třídě zrušeno sloučením obou pátých tříd. C. k. okresní školní rada na Kladně oznámila správě školy přípisem ze dne 7. dubna 1905 č. 1 357, že
ku podání správy školy svolila k tomu, ježto za příčinou úlev, jimž počet žactva v V.a třídě,
jakož i v V.b třídě se zmenší, aby ode dne, kdy úlevy nastanou, vyučovány byly obě páté
třídy V.a a V.b společně celodenně učitelem Karlem Ptáčkem, tím pak přestane polodenní
vyučování ve IV. třídě, neboť hoši (IV.a) budou vyučováni celodenně učitelem Aloisem
Saifrtem a dívky (IV.b) rovněž celodenně učitelkou Emmou Kubešovou.
Biřmování a zkouška z náboženství. Dne 25. května 1905 udílel zde školní mládeži,
jakož i dospělým osobám svátost sv. biřmování Jeho Eminencí kníže arcibiskup Pražský
kardinal svobodný Pán Lev Skrbenský z Hříště. –
Toho dne ráno o 7. hodině sloužil Jeho Eminencí v zdejším chrámu Páně mši sv., načež po
obvyklých obřadech církevních biřmování počalo. Biřmováno bylo 300 školních dítek
a 400 osob dospělých.
Po té odbývána byla zkouška z náboženství žáků školy zdejší i z Jenče, a to tak, že dítky
každé třídy zkoušeny byly zvlášť.
Ku konci projevil Jeho Eminencí svou
94.
spokojenost nad prospěchem žáků a vzdával dík učitelům a p. katechetovi za svědomité
vyučování náboženství, jakož i všem přítomným za slavnostní jeho uvítání.
27. 6. 1905 Rud. Soukup, c. k. okr. šk. insp.

Okresní porada učitelská. Dne 30. června 1905 konala se všeobecná okresní porada
učitelská školního okresu Kladenského za školní rok 1904/5.
Předseda porady c. k. okresní školní inspekce p. Rudolf Soukup zahájiv schůzi, představil
shromážděným p. ředitele soukromého ústavu ku vzdělávání učitelek na Kladně, jmenoval
místopředsedou porady p. J. L. Černého, zástupce ředitele měšťanských škol na Kladně,
vzpomenuv dále v tom roce zemřelých sil učitelských vyzval přítomné, aby povstáním
projevili jim svou úctu. Vzpomenuv p. předseda velikých zásluh o školství Jeho Veličenstva
císaře a krále Františka Josefa I., jakožto tvůrce novodobého školství, vyzval přítomné, aby
s ním zároveň provolali Jeho c. k. Veličenstvu třikráte „Sláva“, načež přítomní zapěli
Rakouskou národní hymnu.
Dále podal p. předseda podrobnou zprávu o školství v okresu Kladenském. Po celou dobu
podávání zprávy té přítomen byl poradě též velect. pán c. k. okresní hejtman Kladenský
p. Čeněk Hatlák.
Po té následovaly velice poučné a zajímavé přednášky p. P. Alexandra Průchy, katechety
z Kladna: „Pojem slávy v dějinách a vý95.
chově“ a Josefa Červáška, učitele z Unhoště: „O školách pomocných“ a Jaroslava Dvořáka,
učitele z Kladna: „O cvičeních pořadových s praktickými ukázkami.“ – Posléze podal Čeněk
Jelínek, učitel z Kladna, zprávu o okresní knihovně učitelské, načež akklamací provedeny
byly volby do stálého výboru konferenčního a knihovní komise, čímž porada byla
skončena.
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Ukončení škol. roku 1904/5. Školní rok 1904/5 ukončen byl dne 15. července 1905
službami božími, Te Deum a zapěním Rakouské národní hymny, jakož i rozdáním školních
zpráv žákům.
Výstava ženských ručních prací a výkresů. Dne 16. července 1905 odbývána byla ve
škole výstava ženských ručních prací a výkresů, kteráž byla obecenstvem hojně navštívena.
Výroční zpráva za šk. rok 1904/5. Ve školním roce 1904/5 přijato bylo do školy
509 dítek, a to 249 hochů a 260 dívek.
Školních půldnů bylo vůbec 181 063, nezameškaných 173 211 = 95,66 %, zameškaných
omluvených 5 234 = 2,90 %, zameškaných neomluvených 2 618 = 1,44 %.
Vyučování bylo částečně polodenní a částečně celodenní.
Knihovna učitelská měla 81, žákovská 208 knih; ze žákovské knihovny půjčeno bylo
233ti dětem celkem 2 006 knih.
Vyučovalo se všem povinným předmětům a žádnému nepovinnému předmětu se nevyučovalo. – Školní stavení by96.
la 2, z nichž jedno bylo vlastní a 1 najaté, obě však nevhodná.
Školní nářadí bylo vhodné a zahrada byla pouze při budově najaté; číst její posázena jest
školkou ovocnou, část zelnicí.
Cvičiště tělocvičné jest taktéž pouze při budově najaté, není však upraveno a nářadím
opatřeno jen částečně.
Náboženství ve třídách III., IV., V.a a V.b vyučoval p. P. Josef Kubát, místní kaplan, ve
třídě I. řídící učitel Jan Suchoradský a ve třídě II. učitel František Pelz.
Na úkor vyučování byly ojedinělé případy planých neštovic, které mezi školní mládeží
vypukly, kašel, který se mezi žáky I. a II. třídy objevil.
Ze sboru učitelského nemocni byli učitelka Emma Kubešová od 20. 11. 1904 do 28. 11.
1904 a učitel Karel Ptáček od 17. 5. 1905 do 2. 6. 1905 a od 20. 6. 1905 do 11. 7. 1905.
Podzimní úlevu obdrželo 60 dítek, a to 24 hochů a 36 dívek, jarní úlevu pak 65 dítek, a to
26 hochů a 39 dívek; jinou vyšší školu navštěvovalo 10 hochů a 2 dívky. Před dokonaným
6tým rokem přijaty byly 4 dítky, a to 2 hoši a 2 dívky; předčasně propuštěno bylo ze školy
29 dítek, a to 12 hochů a 17 dívek; očkováno a přeočkováno bylo 8 dítek, a to 2 hoši
a 6 dívek; třídu opakovalo 58 dítek, a to 5 pro nemoc, 42 pro nedostatečný prospěch
v učení a 11 z jiných příčin. Vysvědčení propouště97.
cích vydáno bylo celkem 56, a to 25 hochů a 31 dívek.
Prohlídka školy. Prohlídku školy zdejší vykonal p. c. k. okresní školní inspektor p. Rudolf
Soukup ve všech třídách dne 27. června 1905, načež odbývala se konference.
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Dary c. k. okresní školní rady na Kladně. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala
škole zdejší 52 učebných knih pro chudé žáky a pomůcky učebné: „Vývoj chrousta“ v líhu,
45 diagramů početních a 11 velkých předloh ku psaní od Romana Nejedlého, HaardtJirečkovu mapu Evropy, 1 serii (16 kusů) Doležalových zeměpisných obrazů kolorovaných,
Wernerovy tabulky písma tiskacího, 9 kusů imitovaných drahokamů, pro žákovskou
knihovnu knihu Povídky z Tater a pro učitelskou knihovnu spis: O chrupu a jeho
ošetřování; mimo to zaslala jakožto dárek ministerstva spisy: Domácí péče o zdraví školní
mládeže a Zdravotní pravidla pro školní mládež.
Dary místní školní rady. Místní školní rada darovala 34 K na potřeby pro chudé školní
dítky a 20 K na rozšíření sbírek přírodopisných; dala vně opraviti budovu školní a nově
natříti veškerá vnější okna a mimo to učinila opatření pro stavbu nové školní budovy, která
se nákladem 70 558 K stavěti právě počíná.
Firmy Alois Hynek a Hynek Fuchs, c. k. velkoobchod papírem v Praze věnovaly zdejším
chudým žákům značnou část sešitů a potřeb školních.
19. 5. 1906 Rud. Soukup, c. k. okr. šk. insp.
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98.

[Školní rok 1905/1906.]
Počátek škol. roku 1905/6. Školní rok 1905/6 počal dne 1. září 1905 slavnými službami
Božími a vzýváním Ducha sv.
Rozdělení žactva po třídách. Na počátku škol. roku 1905/6 bylo přijato:
do třídy I.
34 hoši,
36 dívek, celkem
70 dítek
II.
38
33
71
III.
36
28
64
IV.a 62
62
IV.b
60
60
V.
47
64
111
úhrnem
217 hochů, 221 dívka, celkem 438 dítek
Ženským ručním pracím vyučovalo se ve 3 odděleních, a to: v oddělení I. 28 dívek,
II. 60 dívek, III. 64 dívek, úhrnem 152 dívky.
Pobočka při třídě čtvrté. Vzhledem k tomu, že do IV. třídy patřilo 122 dítek, nařídila
c. k. okresní školní rada na Kladně vynes. ze dne 13. srpna r. 1905 č. 3 226, aby zřízena
byla dívčí pobočka při třídě té.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo po třídách takto rozděleno: Ve třídě I.
vyučoval řídící učitel Jan Suchoradský, ve II. učitel Karel Ptáček, ve III. učitel František
Pelz, ve IV.a učitel Robert Kincl, ve IV.b učitelka Emma Kubešová, pak učitelka Emilie
Stehnová a v V. tř. učitel Alois Saifrt.
Náboženství ve třídách III. IV.a, IV.b a V. vyu99.
čoval od počátku školního roku do konce prosince 1905 místní kaplan P. Josef Kubát,
načež od 1. ledna 1906 do konce školního roku P. Josef Nízký, kaplan zdejší.
Ženským ručním pracím vyučovala pak industriální učitelka zdejší Jaroslava Pelzová, a to
do 23. února 1906 s literní učitelkou Emmou Kubešovou, načež do konce školního roku
s výpomocnou učitelkou Emilií Stehnovou.
Mimo to vyučovali náboženství světští učitelové ve třídě I. říd. učitel Jan Suchoradský a ve
II. učitel Karel Ptáček.
Učitel Karel Ptáček ustanoven byl k vyučování náboženství ve třídě II. C. k.
zemská školní rada vynesením ze dne 8. října 1905 č. 43 254 schválila, dohodnuvši se
s kníž. arc. konsistoří v Praze, že vyučování katolickému náboženství ve II. třídě školy
zdejší svěřeno bylo na čas potřeby a pod dozorem duchovní správy zdejší učiteli Karlu
Ptáčkovi, a současně povolila za vyučování to odměnu ročních 80 K.
Středa dnem feriálním ve třídě V. C. k. zemská školní rada vynesením ze dne 18. října
1905 č. 46 105 svolila výjimečně k tomu, aby ve třídě V. zdejší školy na čas od 7. října
1905 do 15. února 1906, pokud třídní učitel Alois Saifrt kreslířský kurs v Kladně
navštěvovati bude, byla středa dnem feriálním a ve čtvrtek po celý den se vyučovalo a dle
toho aby rozvrh hodin
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100.
pro řečenou třídu byl upraven.
Oslava Nejvyšších Jmenin J. J. Veličenstva. Nejvyšší Jmeniny Jeho c. k. Veličenstva
císaře Pána Františka Josefa I. a Její Veličenstva † císařovny Alžběty oslaveny byly
slavnými službami Božími, jichž se žactvo se svými učiteli zúčastnilo. Po skončených
službách Božích zapěly školní dítky Rakouskou národní hymnu.
Polévkový ústav při škole zdejší opět otevřen. Polévkový ústav při škole zdejší
otevřen byl opět dne 11. prosince 1905. Denně podělováno bývalo na 200 dítek chutnou
polévkou až do dne 10. března 1906.
Dar Jeho Excelence p. c. k. místodržitele polévkovému ústavu. Humánní zřízení
toto bylo odkázáno na milodary dobrodinců. – Jeho Excellence pan c. k. místodržitel
království Českého věnoval k témuž účelu prostřednictvím c. k. okresního hejtmanství na
Kladně částku 40 K; občané ze Sobína značnou část bramborů k vaření polévek
potřebných. –
Mimo to přispěli většími peněžitými částkami k témuž účelu pan Antonín Kratochvíle, c. k.
hospodářský správce, a pan Antonín Staněk, spolumajitel továrny, oba v Hostivicích.
Vaření polévky obstarávaly ochotně paní a dívky zdejší, z Litovic a Sobína a pořádaly
zároveň ve prospěch téhož polévkového ústavu dne 21. ledna r. 1906 v hostinci
p. Antonína Šroubka
101.
ples, který vynesl celkem […].
Požární zkouška. Požární zkouška s mládeží v obou školních budovách podniknuta byla
dne 15. prosince 1905.
Odchod P. Josefa Kubáta a jmenování P. Josefa Nízkého kaplanem zdejším. Dne
5. ledna 1906 odstěhoval se za příčinou své nemoci P. Josef Kubát, kaplan a spolukatecheta zdejší, a jeho místo nastoupil zde P. Josef Nízký, kaplan z Hořelic.
Industr. učitelka zdejší Jaroslava Pelzová ustanovena byla ještě industr. učitelkou ve Vel. Jenči. C. k. okresní školní rada na Kladně dala věděti správě školy přípisem
ze dne 8. února 1906 č. 816, že ustanovila industriální učitelku zdejší Jaroslavu Pelzovou
ještě industriální učitelkou na obecné škole ve Velkém Jenči.
Zvýšení odměny za vyučování ženských ručních prací. C. k. okresní školní rada na
Kladně oznámila správě školy přípisem ze dne 14. února 1906 č. 650, že c. k. zemská
školní rada vynes. ze dne 24. ledna r. 1906 č. 1712 zvýšila zdejší industr. učitelce
Jaroslavě Pelzové odměnu za vyučování ženských ručních prací ze 40 K na 44 K za
1 hodinu týdenního vyučování.
Učitelka Emma Kubešová onemocněla a obdržela dovolenou. Dne 23. února 1906
onemocněla učitelka zdejší Emma Kubešová. Ježto se nemoc její nelepšila, byla nucena
podati si dne 20. března t. r. žádost za dovolenou, která jí také vyn. c. k. zem. školní rady
ze dne 6. dubna r. 1906 č. 16 433 až do 31. května 1906
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102.
poskytnuta byla; což c. k. okresní školní rada na Kladně přípisem ze dne 13. dubna 1906
č. 1 605 správě zdejší školy oznámila.
Zastoupení učitelky Emmy Kubešové. Od počátku nemoci učitelky Emmy Kubešové až
do 24. března 1906 vyučoval ve třídě IV.b učitel Karel Ptáček; ve třídách II. a III. učil po
ten čas střídavě učitel František Pelz, načež od 25. března 1906 až do ustanovení výpomocné učitelky vyučoval dítky IV.a a IV.b společně učitel Robert Kincl.
Ustanovení výpomocné učitelky Miloslavy Steffany-ové a resignace její. Dekretem ze dne 13. dubna 1906 č. 1 555 ustanovila c. k. okresní školní rada na Kladně za
nemocnou učitelku Emmu Kubešovou na školu zdejší Miloslavu Steffanyovou, kandidátku
učitelství v Praze, výpomocnou učitelkou, která však na místo zde resignovala.
Ustanovení výpomocné učitelky Emilie Stehnové. Dekretem c. k. okresní školní rady
na Kladně ze dne 24. dubna 1906 č. 1 879 ustanovena byla výpomocnou učitelkou při
škole zdejší Emilie Stehnová k zastoupení nemocné učitelky Emmy Kubešové, kteréžto
jmenování její c. k. zem. školní rada vynes. ze dne 11. května 1906 č. 21 142 schválila na
dobu od 24. dubna do 31. května.
Prodloužení dovolené učit. Emmě Kubešové. Ježto učitelka Emma Kubešová do
konce měsíce května 1906 se neuzdravila, povo103.
lila c. k. zemská školní rada vyn. ze dne 25. června 1906 č. 38 824, aby do konce školního
roku 1905/6 bylo ponecháno dosavadní opatření za těchže podmínek.
Prodloužení hlavních prázdnin na školách obecných. Přípisem ze dne 4. dubna 1906
č. 1 407 oznámila c. k. okresní školní rada na Kladně správě školy, že správce c. k.
ministerstva kultu a vyučování nařídil vynes. ze dne 4. dubna 1906 čís. 9 041, aby hlavní
prázdniny na školách obecných i měšťanských v Čechách trvaly 2 měsíce, a to od 15. července do 15. září.
Žádost sboru učitelského za vyplácení služného poštou. Dne 9. dubna 1906 zaslala
zdejší správa školy žádost c. k. okresní školní radě na Kladně všemi členy zdejšího sboru
učitelského podepsanou, jakož i platební knížky jejich, aby jim měsíční služné jejich
zasíláno bylo poštou.
Dary c. k. okr. školní rady na Kladně. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala ve
školním roce tom pro chudé žáky 45 učebných knih v úhrnné ceně 21 K 78 h, dne 21. září
1905 zaslala reprodukci Brožíkova obrazu „Tu felix Austria nube“, dále Kraetzerovu
brožurku „O vlivu tabáku na zdraví lidské“, pro knihovnu učitelskou „Návod ku předpravnému vyučování dítek hluchoněmých“, pro žákovskou knihovnu 5 brožur od Vincence
Podhajského „Sázejme, pěstujme a chraňme stromoví“ a učebné pomůcky: 3 díly LukasUllmannova Elemen104.
tárního kreslení dle moderních zásad, druhou řadu Doležalových zeměpisných obrazů
kolorovaných, Ambrozův diagram znázorňující 1 000 teček, 4 galvanické články
Leclancheovy a 4 živočišné obrazy.
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Dar ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze. Ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze darovalo 10 středních katechismů, 5 liturgik, 5 biblických dějepisů a 5 evangelií.
Dar místní školní rady pro chudé žáky. Místní školní rada darovala dne 20. října 1905
částku 60 K a dne 22. února r. 1906 opět 30 K na potřeby pro chudé žáky, za něž
zakoupeny byly dílem učebnice a dílem školní potřeby ku psaní a kreslení.
Dar Českého zemského spolku pro nemocné plicními chorobami. Místní odbor
„Českého zemského pomocného spolku pro nemocné plicními chorobami“ na Kladně zaslal
škole dne 11. ledna 1906 Urbanův plakát se zdravotním desaterem proti tuberkulose.
Zkouška z náboženství a odevzdání zlatého záslužného kříže a korunou důst.
panu faráři. Dne 28. dubna 1906 konala se ve škole zdejší zkouška ze sv. náboženství za
přítomnosti veledůst. pána Dra Rudolfa Horského, kníž. arc. vikáře a faráře v Šárce
u sv. Matěje. – Téhož dne odevzdal pan c. k. okresní hejtman kladenský p. Čeněk Hatlák
zdejšímu p. faráři P. Josefu Sirůčkovi zlatý záslužný kříž s korunou, od Jeho Veličenstva
císaře Pána mu propůjčený, a byl přítomen též zkoušce z náboženství.
105.
Prohlídka školy. Prohlídku školy vykonal c. k. okresní školní inspektor p. Rudolf Soukup
ve všech třídách dne 19. května 1906, načež odbývala se konference.
Očkování školních dítek. Dne 22. května 1906 očkovány byly 2 školní dítky a 1 přeočkováno.
Dar pro polévkovou kuchyni. Dne 4. června 1906 zaslalo c. k. okresní hejtmanství na
Kladně pro zdejší polévkový ústav částku 60 K ze zbytku státní dotace následkem
elementárních škod okresu kladenskému přiřknuté na základě usnesení okresního
nouzového kontingentu a zároveň 5 K od Františka Bělohradského z Hostouně za
prominutí dvou ohlášek dne 30. května složených.
Okresní porada učitelská. Okresní porada učitelstva školního okresu kladenského
konala se dne 6. července v sále sokola kladenského.
Jmenování zdejší zatím. indust. učitelky Jaroslavy Pelzové definitivně. Dekretem
c. k. zemské školní rady ze dne 1. června 1906 č. 24 420 jmenována byla zdejší zatímní
industriální učitelka Jaroslava Pelzová definitivní učitelkou ženských ručních prací v Hostivicích a Vel. Jenči se služným ročních 900 K a nárokem na výslužné. Předepsanou přísahu
složila u c. k. okr. školní rady na Kladně dne 23. června r. 1906.
Úleva v návštěvě školy ve šk. roce 1905/6. Podzimní úlevu v návštěvě školy obdrželo
vynes. c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 30. srpna 190627 č. 3 399 celkem 62 dítek, a to 26 hochů a 36 dívek; jarní
106.
vynes. c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 4. dubna 1906 č. 1 752 celkem 58 dítek,
a to 25 hochů a 33 dívek.

27

Spíše 30. srpna 1905.
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Předčasné propuštění dítek ze školy koncem škol. roku 1905/6. Koncem škol.
roku 1905/6 předčasně ze školy propuštěno bylo vynes. c. k. okresní školní rady na Kladně
ze dne 7. července r. 1906 č. 2 992 celkem 18 dítek, a to 8 hochů a 10 dívek.
Užívání žákovské knihovny. Ze žákovské knihovny půjčeno bylo ve škol. roce 1905/6
225ti dítkám celkem 1 778 knih.
Epidemické nemoci mezi školní mládeží. Na úkor školní docházce a prospěchu byly
ojedinělé případy spalniček, dusivého kašle a planých neštovic, které se v Hostivicích
a přiškolených obcích vyskytly.
Nemoc učitelky Emmy Kubešové. Ze sboru učitelského byla nemocna učitelka Emma
Kubešová od 23. února 1906 do konce školního roku.
Účast dítek na bohoslužebných úkonech. Školní mládež zúčastnila se za dozoru
učitelstva vždy v neděli a ve svátek po celý rok, všedního dne pak od 1. září do 15. října
a od 1. května do konce škol. roku mše sv., jakož i obvyklých zde průvodů na sv. Marka,
o křížových dnech, vzkříšení Páně a o slavnosti Božího Těla.
Výkon sv. zpovědi. Školní dítky III., IV.a, IV.b a V. třídy vykonaly ve školním roce tom
třikráte sv. zpověď, a to 20. září 1905, 4. dubna a 11. července 1906.
Ukončení školního roku 1905/6. Školní rok 1905/6 ukončen byl dne 14. července
slavnými službami božími.
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107.

Nová školní budova.
Místní školní rada usnesla se postaviti druhou školní budovu. Jelikož stará školní
budova ani místnosti v „Laboratoři“ od c. k. zdejšího velkostatku najaté pro školní dítky
nestačily a jiných vhodných pro školu nebylo lze najmouti, usnesla se místní školní rada
v zasedání svém dne 17. září 1904 na tom, že postaví druhou školní budovu.
Vyhledání vhodného místa pro postavení školy. Ku stavbě nové této školy navržena
byla ve schůzi dne 23. září 1904 odbývané 4 místa, a to: první na pozemku rolníka
p. Antonína Tůmy v Hostivicích vedle stodoly rolníka p. Josefa Chlupatého,28 druhé na poli
patřícím zdejšímu c. k. velkostatku proti hospodářství rolníka p. Josefa Kozáka,29 třetí na
poli taktéž c. k. velkostatku náležejícím za „Ovčínem“30 a čtvrté na poli farním za kovárnou
p. Josefa Henycha.31
Schválení stavebního místa komisí c. k. okr. školní rady na Kladně. Ve schůzi
místní školní rady zdejší dne 25. října 1904 konané usneseno bylo vystavěti školní budovu
o 5ti třídách a zároveň usneseno bylo požádati c. k. okresní školní radu na Kladně, aby ku
schválení místa pro stavbu nové budovy školní vyslala komisi, která by místní školní radou
navržená 4 místa prohlédla, a které za vhodné uzná, schválila. Taktéž usneseno bylo, aby
přiškolené obce byly vyzvány, aby do schůzí místní školní
108.
Rozšíření místní školní rady zástupci přiškolených obcí.
rady své zástupce vysílaly, k čemuž zvoleni byli pánové: Matěj Čermák rolník a Josef
Procházka obchodník, oba z Hostivic; František Linek rolník z Litovic, Josef Horešovský
rolník z Jenečka a Matěj Prchal a po jeho úmrtí Antonín Vlček rolníci ze Sobína.
Schválení míst pro stavbu školy komisí c. k. okr. škol. rady na Kladně. Dne
9. listopadu 1904 odbývala se komise na schválení vhodného místa pro školu, která uznala
všechna 4 místa místní školní radou navržená za způsobilá ku stavbě školy.
Zvolení def. místa ku stavbě školy. Dne 17. listopadu 1904 usnesla se místní školní
rada na tom, že postaví se škola na poli čís. parc. 413/1 c. k. velkostatku zdejšímu
náležejícím, a zároveň ustanoven byl p. předseda místní školní rady p. František Kubr
k tomu, aby vyzval některé okolní stavitele k vypracování plánu a s nimi vyjednával, pod
jakými podmínkami by plány ty byli ochotni vypracovati.

28
29
30
31

Zde byla škola, nynější gymnázium, nakonec postavena.
Na místě nynější Sokolovny.
Přibližně v místech bývalých stavebnin NZT čp. 339 a nynější pošty čp. 1705.
Nejspíše na místě nynějšího stadionu.
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Ředitelství c. k. velkostatku odepřelo přenechati potřebné místo ku stavbě
školy. Ve schůzi místní školní rady dne 19. ledna 1905 konané čten byl přípis, že
ředitelství c. k. velkostatku odepřelo prodati potřebné místo na školu uvádějíc, že místo
řečené čís. parc. 413/1 nalézá se v blízkosti stájů a cihelny a že by nová školní budova
kouřem z cihelny, parního stroje ze dvoru a z nádraží trpěla, dále, že na blízku jest
kovárna, odkud by vyučování ve škole hlukem obtěžováno bylo atd. i nabízelo totéž
ředitelství, že jest ochotno odprodati místo na stavbu školy dále asi o 100 až 150 m ode
dvora směrem k Jenečku.
Na základě těchto důvodů usneseno
109.
Vyhledání nového místa ke stavbě školy.
bylo tedy, že škola nová vystaví se na poli čís. parc. 157 p Antonínu Tůmovi náležejícím,
který prohlásil při schůzi té, že ochoten jest místo potřebné přenechati, a to 1 čtv. sáh za
5 Korun; i usneseno bylo, že zakoupí se místa 1 000 čtverečných sáhů za 2 500 zlatých čili
3 600 m2 za 5 000 Korun.
Protest zástupců obcí Litovic a Jenečka proti zvolení stavebního místa a zamítnutí jeho. Proti usnesení tomu podali zástupci obcí Litovic a Jenečka pp. František Linek
a Josef Horešovský protest uvádějíc, že na programu řečení schůze předmět ten položen
nebyl a že ředitelství c. k. velkostatku neudalo postačitelné důvody, proč místo na stavbu
školy přenechati nechce.
Ježto řečený protest jakožto neodůvodněný c. k. okresní školní rada na Kladně zamítla,
stalo se dne 1. února 1905 definitivní usnesení místní školní rady, že škola vystaví se na
poli čís. parc. 137 od p. Antonína Tůmy zakoupeném.
Zadání náčrtku plánu na školu. Dále usneseno bylo v téže schůzi, by vyzván byl pan
Ferdinand Slabý, aut. mistr. zednický ze Smíchova, aby do příští schůze místní školní rady
na čtyř- neb pětitřídní budovu školní.
Komise zvolená k zakoupení stavebního místa a opatření půjčky. K jednání
o zakoupení místa zvolena byla komise, v níž byli pánové: Ladislav Novotný, starosta obce
Litovic ze Břvů; František Kubr, starosta z Hostivic; Václav Turecký, starosta ze Sobína
a zdejší c. k. hospodářský správce Antonín Kratochvíle, jimž zároveň bylo uloženo, aby
obstarali potřebný náklad výpůjčkou ze Zemské banky království Českého umo110.
řováním v 50ti létech splatný.
Podrobný plán a vypsání konkursu na stavbu školy. Dne 6. února 1905 zadala
místní školní rada vypracování podrobného plánu a rozpočtu na 5ti třídní budovu školní
panu Ferdinandu Slabému ze Smíchova, kterýžto rozpočet i plán byl dne 22. května 1905
místní školní radě předložen, načež dne 30. května 1905 upraveny byly místní školní radou
technické podmínky pro stavitele a zároveň usneseno bylo, že stavba školy zadá se řízením
offertním, a vypsán byl konkurz v denních listech do 15. června 1905 a náklad na školu
rozpočten byl na 70 558 Kor. 85 h.
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Technický znalec stavby a dozorstvo stavební. Za technického znalce stavby zvolila
si místní školní rada pana Václava Drnka, c. k. stavitele v Hostivicích, a do stavebního
dozorstva zvoleni byli pánové: František Ptáček, hostinský ze Břvů, Václav Turecký,
starosta ze Sobína, Josef Kozák a Matěj Čermák rolníci, jakož i František Kubr, starosta,
všichni tři z Hostivic.
Zadání stavby školy. Nabídek stavitelů na stavbu nové školy došlo celkem 9, přijata pak
byla ve schůzi místní školní rady dne 15. června 1905 offerta p. Ferdinanda Slabého, aut.
mistra zednického ze Smíchova, kterýž slevil z rozpočteného na školu nákladu 17,2 %.
Stavba školy byla dotčenému staviteli zadána s výhradou, že pokud možno mu bude, bude
užívati ku veškerým pracím dělníků domácích.
Rozvržení nákladu stavebního na přiškolené obce. Náklad na školu rozpočtený per
70 558 K 85 rozvržen byl na jednotlivé obce takto:
Obec Hostivice zaplatí 50,40 % čili 35 561 K
111.
a 66 h, spojené obce Litovice, Břve a Jeneček 36,52 % čili 25 768 K 09 h a obec Sobín
13,08 % čili 9 229 K 10 h.
Ve schůzi dne 16. srpna 1905 konané usnesla se místní školní rada na tom, aby do bytu
řídícího učitele zřízeny byly okenice.
Stávka dělnictva na stavbě školy zaměstnaného. Jelikož koncem srpna 1905 vypukla stávka zedníků a dělníků při stavbě školy zaměstnaných ze příčinou nedohodnutí se
o výši mzdy se stavitelem, po celý měsíc se téměř na stavbě nepracovalo.
Zřízení kamen, železného zábradlí, vrat a lavic do tříd. Ve schůzi dne 30. září 1905
odbývané přednesena byla žádost stavitele, aby místo domácích stávkujících dělníků
a zedníků bylo mu dovoleno vzíti řemeslníky cizí, v čemž bylo mu vyhověno, načež počatá
stavba opět rychle se pokračovalo, takže do zimy byla budova ta pod střechou.
Dne 14. listopadu 1905 usnesla se místní školní rada na tom, že veškerá kamna do tříd
i do bytu řídícího učitele postaví sama, jakož i železné zábradlí a vrata i dvířka u zahrady,
taktéž železnou pumpu že sama opatří.
Ve schůzi místní školní rady dne 28. ledna 1906 konané usneseno pak bylo, že pořídí se
nové lavice a otáčecí tabule do dvou tříd nové, a shotovení jich zadáno bylo Bohumilu
Machovi truhláři v Hostivicích.
Žádost místní školní rady za udělení subvence na stavbu školy. Dne 22. února
1906 usnesla se místní školní rada na tom, aby p. předseda místní školní rady podal žádost
k zemskému výboru za udělení
112.
subvence na stavbu školy.
Žádost místní školní rady za zřízení pobočky při třídě páté. Dne 3. července 1906
podala zdejší místní školní rada žádost c. k. okresní školní radě na Kladně za otevření
pobočky při třídě páté počátkem školního roku 1906/7, při čemž zároveň se nabídla, že
ochotna jest poskytnouti místnost a potřebný náklad na vydržování třídy té.
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Žádost místní školní rady za kolaudaci nové školní budovy. Ježto škola byla, pokud
se stavby týče, dne 20. srpna 1906 hotova, usnesla se místní školní rada ve schůzi své dne
24. srpna 1906 na tom, aby c. k. okresní školní rada na Kladně byla požádána, by vyslala
komisi k prohlédnutí stavby, aby po odbyté kolaudaci nová škola svému účelu odevzdána
býti mohla. Kollaudace školy pak vykonána byla dne 12. září r. 1906, načež dne 16. září
t. r. byla slavnostně vysvěcena.
Svěcení nové školní budovy a hosté slavnosti té přítomní. Svěcení školy pak
vykonal důst. p. P. Augustin Krčmář, kníž. arc. vikariátní sekretář a farář ze Stodůlek.
Slavnostního aktu toho se zúčastnili:

[Podpisy ze strany 114:]
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113.
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114. [pokračování]
4. 3. 1907 Rud. Soukup, c. k. okr. šk. insp.

Popis nové budovy školní a její zařízení. Nová školní budova nachází se na jižní
straně obce, při cestě k Sobínu vedoucí. Jest jednopatrová a provedena v lehkém slohu
české renaissance. Průčelím svým směřuje ku straně východní a na obou jeho koncích
vystupují poněkud rissality, ozdobenými štíty zakončené. Na opačné straně přidružuje se
k oběma rissalitům krajním ještě výstupek pro schodiště a záchody, taktéž štítem zakončený.
Hromosvod. Proti blesku chráněna jest budova celkem devíti hroty, z nichž 4 jsou tyče
a ostatních 5 svodičů chrání štíty.
Vestibul a jeho výzdoba. Dlážděný a do polokruhu rozšířený chodník vede ke hlavnímu
vchodu, nad nímž jest socha učitele národů Jana Amosa Komenského. Vestibul jest ladně
upraven a pěknou štukatérskou prací vyzdoben, osvětlován jest půlkruhovým oknem nade
dveřmi se nalézajícím, podlaha vyložena jest dlaždicemi chamotovými. – Po osmi žulových
schodech vystupuje se ku zaskleným dveřím pendlovým, opatřeným novým
115.
systémem sklapovacích per.
Schodiště a úprava chodeb v přízemí. Za těmito dveřmi jest chodba se vchody vlevo
do dvou školních světnic, vpravo do bytu řídícího učitele, jeho kanceláře a dvojích
záchodů. Osvětlena je dvěma okny se strany západní, cementovými dlaždicemi vydlážděná, klenba stropu jest zde zrcadlová, stropy všech ostatních místností v přízemí jsou
traversové.
Proti vchodu sestupuje se po osmi pískovcových schodech ku východu na dvůr neb do
sklepa, kamž vede ještě 10 schodů z tvrdého pískovce žehrovického.
Vchod do I. patra a zařízení jeho. Z přízemku do I. patra vchází se po 29ti širokých
žulových schodech mírně stoupajících. Vedle schodů těchto dole vpravo jest připevněn na
stěně zvonec, jímž se na počátku a po skončeném vyučování znamení dává. Schodiště to
jest dvojdílné s odpočívadlem uprostřed, po volné jeho straně jest železné zábradlí s opěradlem, bezpečnostními knoflíky opatřeným. Světlo přichází sem čtyřmi velikými okny,
strop zde jest velmi vysoký a lehce vymalován.
Chodba v I. patře. Hned za schodištěm jest chodba, stejně vydlážděna jako v přízemku,
se stropem v zrcadlové klenbě provedeným, čtyřmi velkými okny osvětlená. Odtud jsou
vchody do tří učeben, sborovny, dvojích záchodů; železné bezpečnostní dvéře vedou odtud
na půdu, kamž vystupuje se po 23ti pískovcových schodech.
Místnosti v nové školní budově. Úhrnem umístěno jest v budově této 5 síní učebných;
pamatováno bylo při stavbě samé na možné rozšíření, jehož snadno bylo by lze dosíci
zbouráním
116.
příčky mezi kabinetem a sborovnou.
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Zařízení dvéří a oken. Dvéře všech tříd jsou dvoukřídlové a otevírají se ven do chodeb.
Třídy jsou 3,85 m vysoké, okna v nich téměř všady po levé straně v rozměrech 2,40 ×
1,20 m dovnitř k otvírání a záclonami opatřená proti slunci.
Větrání a vytápění školních místností. O větrání je postaráno náležitě. – V každé
učebné síni jsou 2 větráky ve zdech, s otvory nad střechu budovy vyvedenými, v protějších
oknech jsou vždy dva sklapovací větráky; krom toho možno větrati zvláštním zařízením
v kamnech. Prkenné podlahy učeben, kabinetu, sborovny i kanceláře impregnovány jsou
lněným olejem proti prachu a za účelem dosažení větší trvanlivosti.
Kamna jsou vesměs železná, plášťová, systému Heim-Meidingerova a mají dostatečnou
výhřevnost, která u každé jednotlivé místnosti dle její polohy brána byla. Zvláštními
průduchy možno do kamen neustále přiváděti čerstvý vzduch z venku, takže teplo jimi
vydávané jest nejen příjemné, ale i zdravé.
Záchody a jich zařízení. Záchody jsou pro každé pohlaví zvlášť oddělené, pro hochy
jsou jak v přízemí, tak v I. patře zřízeny pissoiry, soustavou kalíšků opatřené, aby zápach
z nich vycházeti nemohl. Veškeré místnosti v záchodech jsou světlé a podlaha v nich opatřena cementovými dlaždicemi; roury v nich jsou z kameniny a vyvedeny jsou až nad
hřeben střechy, dole pak ústí do dvou velikých žump na dvoře školním. Žumpy ty zbudovány jsou z tvrdých cihel, cementovou maltou omýtnuty [!], překlenuty a pokryty vrstvou
země; otvory pak do nich k odstraňování výměsků určené, opatřeny jsou železnými
117.
příklopy hermeticky uzavřenými.
Byt řídícího učitele a jeho zařízení. Byt řídícího učitele jest v severní části přízemku
školní budovy a opatřen jest zvláštním vchodem, takže jest od ostatních místností školních
isolován a skládá se z předsíně, kuchyně, dvou pokojů, spíže a klosetu. Předsíň osvětlena
jest dvěma okny, kuchyně jedním a každý pokoj dvěma. Ve spíži jsou 2 malá úzká okna.
V kuchyni a v obou pokojích jsou v oknech šestidílné okenice, v kanceláři pak 2 čtyřdílné.
Podlahy v bytu říd. učitele jsou vesměs prkenné, ve spíži a v předsíni vydlážděny jsou
cementovými dlaždicemi.
Ve zvláštním vchodu do bytu řídícího učitele vedoucím jest 11 pískovcových schodů
lomených. Kvůli užšímu spojení s ostatní školní budovou zřízeny jsou z předsíně taktéž
dvéře do hlavní chodby v přízemku.
Úprava střechy. Půda vydlážděna jest hliněnými dlaždicemi a opatřena 6ti velkými a 4mi
malými okny. Střecha školní budovy jest kryta taškami a opatřena kolem zinkovými žlaby
plechovými a příslušnými rourami k odvádění vody dešťové. Pro kominíka zřízeny jsou ve
střeše dva otvory opatřené sklapovacími železnými dvířky, kudy jest pohodlný přístup ke
komínům.
Sklepy ve školní budově. Téměř pod celým bytem řídícího učitele a pod hlavní chodbou
jest klenutý sklep, cihlami vydlážděný, hladce omýtnutý [!] a 8mi okny se železnými rámy
osvětlovaný; ve sklepě tom jsou dvířka pro vybírání sazí ze všech komínů.
Pozemek školní a ohražení jeho. Kolem školní budovy jest pozemek sloužící jako
dvorek, cvičiště tělocvičná a zahrada školní a obehnán jest ze tří stran

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 1
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1875–1917 – nová školní budova – rok 1906

72

118.
zdí cihlovou, v níž na straně severní jest vjezd opatřený železnými vraty a postranními
dvířky.
Na straně východní jest zahrada ohraničena kovaným železným zábradlím ve slohu
renaissančním na kamenné podezdívce.
2

Zahrada školní a její úprava. Školní zahrada sama má výměry 18 a 22 m a jest v ní
školka ovocná, oddělení zelinářské, květinářské a botanické a jest tamtéž studna se
železným čerpadlem, která k zalévání hojnost vody poskytuje.
Náklad na zřízení nové školy. Úhrnný náklad na školu činil […], k čemuž přispěly obec
Hostivice 50,40 %, Litovice, Břve a Jeneček 36,52 % a Sobín 13,08 %.32
Prozkoumání hromosvodu na staré školní budově. Dne 16. července 1906
u příležitosti postavení hromosvodu na nové škole dala místní školní rada přezkoušeti
hromosvod na staré škole firmou Karel Vejtruba v Karlíně, a uznán byl týž za úplně
správný a v náležitém pořádku shledán.
Učitel Karel Ptáček obdržel čtvrté zvýšení služného. Dne 16. září 1906 oznámila
c. k. okresní školní rada na Kladně přípisem, že c. k. zemská školní rada udělila vynesením
ze dne 20. července 1906 č. 33 039 zdejšímu učiteli I. třídy Karlu Ptáčkovi čtvrté zvýšení
služného.
Ježto nová školní budova nebyla dne 15. září 1906 ještě úplně hotova a potřebným nábytkem opatřena, povolila c. k. zemská školní rada vynes. ze dne 18. září 1906 č. 43 442
v základě § 53 řádu školního a vyuč., aby na zdejší škole školní rok 1906/7 počal výjimečně dne 24. září 1906.

32

Podle vyúčtování uvedeného v zápise místní školní rady v Hostivici ze 3. dubna 1913 stála stavba
celkem 71 961 K 94 h. Zápis je uveden ve svazku č. H1 řady L Pramenů k hostivické historii.
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[Školní rok 1906/1907.]
Počátek školního roku 1906/7. Školní rok 1906/7 počal dne 24. září 1906 slavnými
službami božími a vzýváním Ducha sv., jichž se veškerá školní mládež se svými učiteli
zúčastnila.
119.
Rozdělení žactva po třídách. Na počátku školního roku 1906/7 bylo přijato
do třídy I.
32 hochů, 38 dívek, celkem 70 dítek
II.
40
35
75
III.
39
29
68
IV.a 50
–
50
IV.b
–
59
59
V.
46
49
95
úhrnem
207 hochů, 210 dívek, celkem 417 dítek.
Ženským ručním pracím vyučovalo se ve 3 odděleních, a to: v oddělení I. 29 dívek, II. 59,
III. 49, celkem 137 dívek.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo po třídách takto rozděleno: Ve třídě I.
vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II. učitel Alois Saifrt, ve III. učitel Karel Ptáček, ve
IV. a učitel Frant. Pelz, ve IV.b učitelka Emma Kubešová a v V. učitel Robert Kincl.
Učitelé náboženství. Náboženství ve třídě I. vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II.
učitel Alois Saifrt, v ostatních třídách místní kaplan P. Josef Ptáček.
Učitelka ženských ručních prací. Ženským ručním pracím vyučovala zdejší def.
industriální učitelka Jaroslava Pelzová.
Pobočka zřízena byla při V. třídě. Vynesením ze dne 29. října 1906 č. 48 779 nařídila
c. k. zem. školní rada, aby otevřena zde byla ihned jedna zatímní pobočka, a z té příčiny
zřídila při škole zdejší jedno místo zat. učitelky II. třídy a náležitými požitky a c. k. okr.
školní rada na Kladně byla zmocněna, aby dotčenou zatímní pobočku i příště, pokud
některá
120.
dosavadní třída čítati bude aspoň 80 dětí, sama ponechala.
Učitel Alois Saifrt ustanoven byl učitelem náboženství. C. k. zemská školní rada
vynesením ze dne 16. listopadu 1906 č. 54 739 schválila po dohodnutí se s kníž. arc.
konsistoří v Praze, že vyučování katolickému náboženství ve II. třídě školy zdejší svěřeno
bylo na čas potřeby učiteli Aloisu Saifrtovi, a povolilo za vyučování to částku 80 K.
Olga Smolíková ustanovena byla učitelkou II. třídy na nově zřízené zde pobočce
při V. třídě. Dekretem c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 22. listopadu 1906
č. 5 376 ustanovena byla na škole zdejší zatímní učitelkou II. třídy Olga Smolíková, zatímní
učitelka v Tachlovicích.
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Otevření dívčí pobočky při V. třídě. Dne 1. prosince 1906 otevřena byla při V. třídě
pobočka pro dívky.
Otevření polévkové kuchyně při škole zdejší. Dne 2. ledna 1907 otevřena byla při
škole zdejší jako v létech minulých polévková kuchyně, kdež denně podělováno bývalo na
200 dětí polévkou; vaření ochotně obstarávaly paní a dívky z Hostivice a Litovic, kteréž
zároveň dne 3. února 1907 pořádaly ve prospěch téže kuchyně ples, jehož čistý výtěžek
činil […]. Polévka rozdávána byla chudým dětem až do 9. března 1907.
Založení školní zahrady a školky při škole. V měsíci březnu a dubnu 1907 založena
byla při škole zdejší ovocná školka a pozemek kolem budovy školní vysázen byl stromovím
ovocným, lesním, jakož i různými křovinami a v zahradu změněn.
Slavnost stromková pořádána. Správa školy použivši příležitosti založení školní
zahrady, pořádala dne 10. dubna t. r. stromkovou slavnost, při čemž případně k žactvu
promluvil místní kaplan jakožto katecheta P. Josef Ptáček a říd. učitel Jan Suchoradský,
žákům důležitost stromoví vylíčili, na vydatný zdroj příjmů z pěstování
121.
stromů plynoucí je upozornili a k lásce ku stromoví je nabádali. U příležitosti té žáci sami
zasadili za dohledu učitelů celkem 24 ovocných stromků. Slavnosti té zúčastnily se též
dívky školy zdejší, 3 členové místní školní rady a hojně obecenstva.
Dar velesl. c. k. zemského výboru a c. k. lesní správy v Horních Pticích. Podotknouti dlužno, že k založení školní zahrady věnoval velesl. zemský výbor království Českého
ze zemského pomologického ústavu v Troji 30 různých ovocných keřů a k založení školky
100 pláňat hruškových a 50 gdoulových. Mimo to věnovala k témuž účelu c. k. lesní správa
v Horních Ptíčích potřebné množství stromků a keřů lesních.
Plán školní zahrady schválen. Plán zahrady té správou školy zaslán byl dne 7. května
1907 c. k. okresní školní radě na Kladně, která jej vynesením ze dne 18. května 1907
č. 2 130 schválila a správě školy zpět vrátila.
Pochvalné uznání c. k. okr. škol. rady na Kladně řídícímu učiteli Janu Suchoradskému. Dne 27. dubna 1907 obdržel zdejší řídící učitel Jan Suchoradský pochvalné
uznání od c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 25. dubna 1907 č. 1 733 následujícího
obsahu:
Panu Janu Suchoradskému, řídícímu učiteli v Hostivicích!
C. k. okresní školní rada, berouc na vědomí inspekční zprávu o vykonané prohlídce na
tamní obecné škole za rok školní 1906/7, usnesla se ve schůzi sborové, dne 19. dubna
1907 konané, k návrhu c. k. okresního školního inspektora všemi hlasy na tom, aby
vysloveno bylo Vám pochvalné uznání za utěšené výsledky u vyučování a výchově mládeže
122.
školní a za řádnou správu školy.
Dávajíce Vám o tom s potěšením věděti, nepochybujeme, že i nadále horlivě působiti
budete na prospěch školy a mládeže školní, jakož i k šíření vážnosti a cti stavu učitelského.
Pečeť c. k. okr. škol. rady na Kladně.

Předseda: c. k. okresní hejtman Hatlák.
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Očkování školních dítek. Dne 24. května 1907 očkoval a po případě přeočkoval školní
dítky, které si toho přály, obvodní lékař MUDr. Antonín Zeman z Hostouně v místnosti
zdejšího obecního úřadu.
Učitel Robert Kincl obdržel páté zvýšení služného. Dne 25. května 1907 oznámila
c. k. okresní školní rada na Kladně přípisem, že c. k. zemská školní rada vynesením ze dne
27. dubna 1907 č. 20 557 udělila učiteli zdejšímu Robertu Kinclovi páté zvýšení služného.
Dovolená nemocné učitelce Emmě Kubešové byla udělena a schváleno dosavadní opatření. Přípisem ze dne 2. června 1907 č. 2 455 oznámila c. k. okresní školní rada
na Kladně správě školy, že c. k. zemská školní rada vynes. ze dne 25. května 1907
č. 24 648 udělila učitelce zdejší Emilii Kubešové za příčinou nemoci její dovolenou do
konce školního roku 1906/7 a že schválila zároveň opatření, které k zastupování jejímu
bylo učiněno.
Náboženská zkouška. Dne 8. června 1907 konala se na škole zdejší zkouška ze sv.
náboženství za přítomnosti veledůst. pána P. Augustina Krčmáře, kníž. arc. vikariátního
sekretáře a faráře ve Stodůlkách.
Všeobecná porada učitelská na Kladně. Dne 24. června 1907 odbývala se všeobecná
okresní porada učitelská zdejšího okresu školního za školní rok 1906/7 na Kladně.
123.
Ve školním roce 1906/7 dostalo se škole zdejší těchto darů:
Dary c. k. okresní školní rady na Kladně. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala
mimo učebné knihy pro chudé dítky v ceně 26 K 76 h ještě Politickou Krejčí-Rothaugovu
mapu mocnářství Rakousko-Uherského v ceně 24 K, učebné pomůcky pro kabinet v ceně
43 K 82 h, diagram Desatero zlatých pravidel o pěstování stromů ovocných, pak pro
knihovnu učitelskou brožury: Výběr průpovědí k ochraně rostlin a živočišstva, Co jest
ochrana dítek, O moderním kreslení od Ant. Forejta, Postup dětských kreseb v moderním
směru na školách obecných od Ant. Anděla, Moře a jeho tvorstvo od Boh. Bauše. – Mimo
to pro knihovnu žákovskou spisy: Plavba do Australie a na labutí řece od Josefa Kořenského, Pravá cesta ku štěstí a Varujte se líhovin! od Josefa Kliky a Františka Hrnčíře.
Dar ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze. Ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze darovalo 15 čítanek pro chudé dítky.
Dar místní školní rady a přednosty p. Václava Hladíka. Místní školní rada věnovala
50 K k zakoupení školních potřeb pro chudé žáky, přednosta stanice výhr. priv. Buštěhradské dráhy p. Václav Hladík v Hostivicích k témuž účelu 15 K.
Hudební večírek pořádaný učitelstvem ve prospěch zakoupení učebných
pomůcek. Mimo to pořádalo dne 12. května t. r. v hostinci p. Karla Nerada v Hostivicích33
učitelstvo okrsku hostivického za spolupůsobení pp. učitelů z Lidic a z Řep hudební večírek,
jehož čistý výtěžek 30 K 14 h věnován byl k zakoupení učebných pomůcek pro školu
zdejší.

33

Čsl. armády čp. 22 a 105.
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124.
Požární zkouška. Požární zkouška odbývala se v obou školních budovách dne 1. července 1907 a všechny dítky z nové školy za 1 ½ minuty, ze staré pak za 2 minuty ven vyvedeny byly.
Úleva v návštěvě školy žákům byla povolena. Podzimní úlevu v návštěvě školy od
1. do 31. října 1906 obdrželo vynes. c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 29. září
1906 č. 4 252 celkem 54 dítek, a to 21 hochů a 33 dívky; jarní od 15. dubna do 15. července 1907 vynes. c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 10. dubna 1907 č. 1 595
celkem 60 dítek, a to 28 hochů a 32 dívek.
Předčasné propouštění žáků ze školy koncem škol. roku. Koncem školního roku
1906/7 bylo s povolením c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 5. července 1907
č. 3 212 předčasně ze školy propuštěno 17 dítek.
Výstava ženských ručních prací. Dne 7. července 1907 konala zdejší industr. učitelka
Jaroslava Pelzová výstavu ženských učních prací žákyň školy zdejší, jíž hojně obecenstva
navštívilo.
Nařízení o ukončení školního roku. C. k. okresní školní rada na Kladně oznámila
správě školy přípisem ze dne 7. července 1907 č. 3 250, že v základě vynesení c. k.
ministerstva kultu a vyučování ze dne 28. června 1907 č. 36 830 prohlásila c. k. zemská
školní rada vynesením ze dne 3. července 1907 č. 31 596, aby školní rok 1906/7 ukončil se
v sobotu dne 13. července 1907.
Inspekce školy. Prohlídku školy vykonal c. k. okresní školní inspektor p. Rudolf Soukup
ve všech třídách dne 26. listopadu 1906 a 4. února 1907, načež odbývala se konference.
Užívání žákovské knihovny. Z knihovny žákovské bylo ve školním roce 1906/7 půjčeno
216 dětem 2 599 knih.
Účast dítek školních na bohoslužebných úkonech. Školní mládež zúčastnila se za
dozoru učitelstva vždy v neděli a ve svátek po celý rok, všedního dne pak od 15. září do
15. října 1906
125.
a od 1. května do konce školního roku mše sv., jakož i všech obvyklých zde průvodů na
sv. Marka, o křížových dnech, vzkříšení Páně a o slavnosti Božího Těla. Mimo to přítomny
byly dítky slavným službám božím o dnech Jmenin JJ. Veličenstva dne 4. října a 19. listopadu, jakož i v den stromkové slavnosti dne 10. dubna 1907.
Výkon sv. zpovědi. Dítky školní III., IV.a, IV.b, V.a a V.b třídy vykonaly ve školním roce
tom třikráte sv. zpověď, a to 14. listopadu, 20. března a 26. června.
Zdravotní stav učitelstva. Ze sboru učitelského nemocna od 1. dubna do konce
školního roku učitelka Emma Kubešová, jejíž třídu IV.b převzala v době té učitelka Olga
Smolíková, a obě páté třídy v jednu sloučené vyučoval učitel Robert Kincl.
Zdravotní stav žactva. Ve školním roce 1906/7 vyskytly se mezi žactvem ojedinělé
případy planých neštovic a spalniček, což bylo vyučování školnímu na závadu.
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Ukončení školního roku. Školní rok 1906/7 ukončen byl dne 13. července 1907 slavnými božími, Te Deum, zapěním Rakouské národní hymny a rozdáním školních zpráv.
Umístění tříd ve staré škole. Ku konci budiž ještě připomenuto, že II. a III. třída ve
školním roce 1906/7 umístěny byly ve II. patře staré školní budovy z té příčiny, že v nové
škole pouze 5 učeben se nalézá, a v roce tom v sedmi třídách se zde vyučovalo.
18. 3. 1908 Rud. Soukup, c. k. okr. šk. insp.
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[Školní rok 1907/1908.]
Počátek školního roku 1907/8. Školní rok 1907/8 počal dne 16. září r. 1907 slavnými
službami božími a vzýváním Ducha sv., jichž se veškerá mládež se svými učiteli zúčastnila.
126.
Rozdělení žactva po třídách. Počátkem školního roku 1907/8 bylo přijato:
do třídy I.
35 hochů, 46 dívek, celkem 81 dítek
II.
29
46
75
III.
48
37
85
IV.a 57
–
57
IV.b
–
51
51
V.a
40
49
40
V.b
–
60
60
úhrnem
209 hochů, 240 dívek, celkem 449 dítek.
Dle náboženství bylo 448 katolíků a 1 žák náboženství židovského.
Ženským ručním pracím vyučovalo se ve třech odděleních, a to: v oddělení I. 37 dívek,
II. 61 dívek, III. 60 dívek, celkem 148 dívek.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo po třídách rozděleno: Ve třídě I.
vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II. učitel Robert Kincl do 15. listopadu 1907, pak
střídavě se třetí třídou vždy odpoledne učitel Alois Saifrt do 4. února 1908, načež výpom.
učitelka Jindřiška Müllerová do konce škol. roku, ve III. třídě učitel Alois Saifrt, ve IV.a
učitel Karel Ptáček, ve IV.b učitelka Olga Smolíková, v V.a učitel František Pelz a v V.b
učitelka Emma Kubešová.
Učitelé náboženství. Náboženství v I. třídě vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II.
uč. Robert Kincl do 15. listop. 1907, načež do konce škol. roku učitel Alois Saifrt, v ostatních pak třídách místní kaplan P. Josef Ptáček.
127.
Učitelka ženských ručních prací. Ženským ručním pracím vyučovala ve třídách III.
a V.b def. industr. učitelka Jaroslava Pelzová, ve třídě IV.b společně s literní učitelkou
Olgou Smolíkovou.
Učitel Robert Kincl ustanoven byl učitelem náboženství. C. k. zemská školní rada
vynes. ze dne 16. října 1907 č. 51 442 schválila, dohodnuvši se s kníž. arc. konsistoří
v Praze, aby vyučování katol. náboženství ve II. třídě školy zdejší svěřeno bylo na čas
potřeby a pod dozorem duchovní správy v Hostivicích učiteli Robertu Kinclovi, a povolila za
vyučování to odměnu ročních 80 K.
Učitel Robert Kincl onemocněl. Dne 15. listopadu 1907 onemocněl učitel Robert Kincl
zánětem ledvin a z té příčiny podal si žádost za udělení dovolené do konce měsíce února
1908.
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Vyučování tělocviku v době zimní, kde není kryté tělocvičny, odpadá. Vynesením
ze dne 17. listopadu 1907 č. 5 157 povolila c. k. okresní školní rada na Kladně, aby se
tělocviku v době zimní, ježto zde není kryté tělocvičny, vyučovalo po půl hodinách, načež
z téže příčiny nařídila c. k. okr. školní rada na Kladně vynes. ze dne 30. listopadu 1907 po
rozumu vynes. c. k. zemské školní rady ze dne 13. června 1907 č. 25 704, jímž vydán byl
předpis k def. řádu škol a vyuč., aby na těchže školách upuštěno bylo od vyučování tělocviku v době od 1. listopadu do 15. března.
Učitelka Olga Smolíková složila služební slib. Dne 14. prosince 1907 složila zatímní
učitelka Olga Smolíková u c. k. okresní školní rady na Kladně služební slib.
Otevření polévkového ústavu. Dne 13. ledna 1908 otevřena byla při škole zdejší jako
v létech minulých polévková kuchyně, kdež denně podělo128.
váno bývalo 200 chudých dítek polévkou; vaření polévky ochotně obstarávaly paní a dívky
z Hostivic, Litovic a Sobína a zároveň pořádaly v měsíci únoru 1908 ples ve prospěch
polévkové kuchyně. Polévka rozdávána byla chudým dětem až do 7. března 1908.
Dovolená učiteli Robertu Kinclovi a ustanovení výp. učitelky Jindřišky Müllerové. Vynesením ze dne 19. ledna 1908 č. 2 286 udělila c. k. zemská školní rada učiteli
Robertu Kinclovi dovolenou do konce měsíce března 1908 a zároveň povolila, aby k zastupování jeho povolána byla výpomocná učitelka Jindřiška Müllerová z Kladna s odměnou
ročních 720 K.
Učitel Alois Saifrt ustanoven byl učitelem náboženství za nemocného učitele
Roberta Kincla. C. k. zemská školní rada vynesením ze dne 15. února 1908 č. 8 804
schválila dohodnuvši se s kníž. arc. konsistoří v Praze, že vyučování katol. náboženství ve
II. třídě obec. školy zdejší svěřeno bylo na čas nemoci učitele Rob. Kincla a pod dozorem
duchovní správy v Hostivicích učiteli Aloisu Saifrtovi a povolila za vyučování odměnu
ročních 80 K.
Prodloužení dovolené učiteli Robertu Kinclovi. Dne 16. února 1908 podal si učitel
Robert Kincl, ježto se zdravotní stav nezlepšil, žádost za prodloužení dovolené do konce
škol. roku 1908 a c. k. zem. šk. rada vynesením ze dne 21. května 1908 č. 26 547 povolila,
aby k zastupování jeho do konce škol. roku 1908 v platnosti bylo ponecháno dosavadní
opatření.
Nově zvolená míst. školní rada složila slib do rukou předsedy c. k. okr. školní
rady. Dne 11. března 1908 vykonala nově zvolená místní školní rada slib do rukou
předsedy c. k. okr. školní rady c. k. okresního hejtmana v Kladně v místnostech obecního
úřadu v Hostivicích; nová tato místní školní rada byla zvolena dne 16. července 1907
a zvoleni byli
129.
Členové nové místní školní rady.
pp. za předsedu Frant. Kubr, za členy: Antonín Tůma, Josef Kozák a Josef Kapalín, vesměs
rolníci z Hostivic, mimo to Ant. Kratochvíle, c. k. hospodářský správec, Josef Sirůček, farář
a říd. uč. Jan Suchoradský z Hostivic; ze Břvů Ladislav Novotný, rolník a starosta tamtéž,
z Litovic František Linek, rolník, a ze Sobína Antonín Vlček, rolník; za školdozorce Ant.
Tůma, za náhradníky Matěj Čermák a Josef Chlupatý rolníci vesměs z Hostivic.
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Inspekce školy. Prohlídku školy vykonal dne 18. března 1908 c. k. okresní školní
inspektor ve všech třídách p. Rudolf Soukup, načež odbývala se konference.
Poučná přednáška pro dítky. Dne 21. března 1908 zúčastnily se školní dítky se svými
učiteli přednášky se světelnými obrazy o Istrii, Milanu a Janově v hostinci p. Karla Nerada
v Hostivicích konané.
Učitelka Jindřiška Müllerová složila služební slib. Dne 28. března 1908 vykonala
výp. učitelka zdejší Jindřiška Müllerová u c. k. okr. školní rady na Kladně služební slib.
Postavení plotu u zahrady a šplhadla. Z jara r. 1908 dala místní školní rada dřevěný
plot oddělující dvůr od školní zahrady a šplhadlo na cvičišti tělocvičné, oboje již staré od
dřívější najaté školní budovy v laboratoři sem přenesené; mimo to pořídila novou hrazdu
a kruhy s příslušenými provazy.
Náboženská zkouška. Dne 20. června 1908 konala se ve škole zdejší zkouška
z náboženství za přítomnosti veledůst. pána P. Rudolfa Horského, kníž. arc. vikáře a faráře
v Šárce u sv. Matěje.
Všeobecná porada učitelská na Kladně. Dne 26. června 1908 odbývala se všeobecná
okresní porada učitelská zdejšího školního okresu za školní rok 1907/8 v místnostech
Sokola Kladenského na Kladně.
130.
Dary c. k. okr. škol. rady na Kladně. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala ve
školním roce 1907/8 učebné knihy pro chudé žáky v ceně 31 K 32 h, nástěnnou tabulku
o mnišce čili bekyni smrkové; pro knihovnu žákovskou spis: Pověsti o hradech od Adolfa
Weniga, pro knihovnu učitelskou „Stromové a květinové slavnosti“, pak „Soupis památek
historických a uměleckých v politickém okresu kladenském“, brožuru „O telegrafických
předpovědích povětrnosti“, již sepsal Bronislav rytíř Janowski, obraz „Vysoká pec“,
6 obrazů zoologických od Karla Janského v Táboře a 49 spisů pro mládež do knihovny
žákovské v úhrnné ceně 58 K 24 h.
Dar Jeho Excelence p. místodržitele. Dar p. MUDr. Ant. Zemana z Hostouně. Jeho
Excelence p. c. k. místodržitel věnoval ve prospěch polévkové kuchyně zdejší částku 30 K;
k témuž účelu daroval pan MUDr. Antonín Zeman, obvodní lékař v Hostouni částku 10 K.
Dar ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze. Ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze darovalo 15 kusů učebnic pro chudé žáky školy zdejší v úhrnné ceně
14 K 50 h.
Dar Spořitelního spolku v Hostivicích. Dar místní školní rady. Spořitelní a záložní
spolek pro Hostivice a okolí věnoval částku 17 K 62 h k zakoupení učebných pomůcek pro
školu zdejší a místní školní rada věnovala 30 K na potřeby pro chudé žáky.
Užívání žákovské knihovny. Z knihovny žákovské bylo ve školním roce 1907/8 půjčeno
208 dětem 1 568 knih.
Vzhledem k tomu, že v žákovské knihovně jest mnoho knih velmi poškozených a neúplných, takže jich více upotřebiti nelze, povolila c. k. okr. školní rada na Kladně vynes. ze
dne 8. dubna 1908 č. 1878, aby jich 100 nejvíce
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131.
poškozených bylo ze žákovské knihovny vyřaděno.
Stav očkování školních dítek. Ve školním roce 1907/8 očkován byl 1 žák a 276 dítek
bylo přeočkováno.
Požární zkouška. Požární zkouška v obou školních budovách vykonána byla dne
15. dubna a 14. července 1908.
Úleva v návštěvě školy. Podzimní úlevu v návštěvě školy od 1. do 31. m. října 1907
obdrželo vynes. c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 27. září 1907 č. 4 271 celkem
52 dětí a úlevu letní od 1. května do 15. července 1908 vyn. c. k. okr. škol. rady na Kladně
ze dne 13. dubna 1908 č. 1 924 celkem 67 dětí.
Předčasné propuštění žáků ze školy koncem školního roku. Předčasně propuštěno
bylo ze školy koncem školního roku 1907/8 s povolením c. k. okresní školní rady na Kladně
ze dne 3. července 1908 č. 3 459 celkem 17 školních dítek.
Účast školních dítek na bohoslužebných úkonech. Školní mládež zúčastnila se za
dozoru učitelů vždy v neděli a ve svátek po celý rok, všedního dne od 16. září do 15. října
1907 a od 1. května do konce školního roku 1908 mše sv., jakož i všech zde obvyklých
průvodů na sv. Marka, o křížových dnech, vzkříšení Páně a o slavnosti Božího těla. Mimo to
přítomny byly dítky slavným službám božím o dnech Jmenin JJ. Veličenstva dne 4. října
a 19. listopadu.
Výkon sv. zpovědi. Dítky školní tříd IV.a, IV.b, V.a a V.b vykonaly ve školním roce tom
třikráte sv. zpověď, a to dne 2. října, 24. března a 8. července.
Zdravotní stav žactva. Zdravotní stav žactva byl celkem dobrý, vyskytlo se jen několik
ojedinělých případů planých neštovic v Litovicích a zánět přiušnice.
Onemocnění industr. učitelky Jaroslavy Pelzové. Koncem měsíce června 1908
onemocněla industr. učitelka Jaroslava Pelzová a z té
132.
příčiny podala si žádost s lékařským vysvědčením za dovolenou, do konce školního roku
1908, kterouž jí také c. k. okresní škol. rada na Kladně vynes. ze dne 30. června 1908
č. 3 418 udělila.
Sbírky ve prospěch odboru zemské komise pro ochranu dětí. Školní dítky ve
prospěch českého odboru Zemské komise pro ochranu dětí a péči o mládež každého
měsíce ve všech třídách konané vynesly úhrnem 22 K 49 h.
Ukončení škol. roku 1907/8. Školní rok 1907/8 ukončen byl dne 15. července 1908
službami božími, Te Deum, zapěním Rakouské národní hymny a rozdáním školních zpráv
dětem.
28. 4. 1909 Rud. Soukup, c. k. okr. šk. insp.
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[Školní rok 1908/1909.]
Počátek školního roku 1908/9. Školní rok 1908/9 počal dne 16. září 1908 slavnými
službami božími a vzýváním Ducha sv., jichž se veškerá mládež školní se svými učiteli
zúčastnila.
Rozdělení žactva po třídách. Počátkem školního roku 1908/9 bylo přijato:
do třídy I.
32 hochů
40 dívek, celkem 72 dítky
II.
41
44
85
III.
28
41
69
IV.a 65
–
65
IV.b
–
53
53
V.a
41
–
41
V.b
–
60
60
úhrnem
207
238
445
Náboženského vyznání katolického byly 444 dítky, 1 žák vyznání židovského.
Ženským ručním pracím vyučovalo se ve 4 odděleních, a to: v oddělení I. 41, II. 53, III. 27
a ve IV. 33 žákyně, celkem 154 dívky.
Ženským ručním pracím vyučovala ve
133.
Učitelky ženských ručních prací.
třídách III. a V.b def. industriální učitelka Jaroslava Pelzová, ve třídě IV.b společně s literní
učitelkou Emou Kubešovou a od 1. března 1909 s učitelkou Alžbětou Tískovou.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo po třídách takto rozděleno: Ve třídě I.
vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II. do 9. října 1908 učitelka Olga Smolíková, načež
až do konce šk. roku učitel František Pelz, ve III. do 9. října učitel František Pelz, načež do
konce školního roku výpomocný učitel Josef Petřík, ve IV.a třídě učitel Alois Saifrt, ve IV.b
učitelka Emma Kubešová a od 1. března 1909 učitelka Alžběta Tísková, obě páté třídy
v jednu spojeny a vyučoval v nich do 9. října učitel Karel Ptáček, načež v V.a do konce
škol. roku učitel Karel Ptáček a v V.b učitelka Olga Smolíková, načež od 26. března 1909
nově ustanovená výpomocná učitelka Lidmila Lorberová.
Učitelé náboženství. Náboženství v I. třídě vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II.
do 9. října učitelka Olga Smolíková, načež do konce škol. roku učitel František Pelz,
v ostatních pak třídách místní kaplan P. Josef Ptáček.
Prohlídka tělocvičného nářadí vykonána. Dne 18. září 1908 prohlédnuto bylo tělocvičné nářadí a uznáno bylo pro tento rok ještě způsobilým. Prohlídku téhož vykonal c. k.
stavitel p. Václav Drnek u přítomnosti komise a sepsán byl o prohlídce té protokol, jejž
členové komise pp. František Kubr, starosta obce Hostivice a říd. učitel Jan Suchoradský
s řečeným stavitelem p. Václavem Drnkem současně též podepsali, načež se téhož náčiní
ku cvičení po celý rok užívalo.
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134.
Josef Petřík ustanoven byl výp. učitelem. Na místo nemocného učitele Roberta Kincla
jmenován byl dekretem c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 2. října 1908 č. 4 891
výpomocným učitelem na školu zdejší Josef Petřík, absolvovaný kandidát učitelství. – Týž
narodil se v Libušíně dne 24. prosince 1889, navštěvoval v létech 1901/2–1903/4
I.–III. třídu měšť. školy v Plzni, v r. 1904/5–1907/8 byl v I.–IV. ročníku c. k. ústavu ku
vzdělávání učitelů v Plzni, kdež nabyl vysvědčení dospělosti učitelské dne 11. června 1908
č. 28.
Přesídlení c. k. okr. hejtmana p. Čeňka Hatláka do Plzně. Přípisem ze dne 15. listopadu 1908 č. 636 dává věděti c. k. okresní hejtman kladenský p. Čeněk Hatlák, že povolán
byl převzíti správu c. k. okresního hejtmanství v Plzni, a zároveň děkuje všem, kdož ho
v úřadě jeho podporovali.
Frant. Pelz ustanoven byl učitelem náboženství. C. k. zemská šk. rada vynes. ze dne
26. listopadu 1908 č. 61 171 schválila, dohodnuvši se s kníž. arc. konsistoří v Praze, že
vyučování katol. náboženství ve II. třídě obecné školy v Hostivicích svěřeno bylo na čas
potřeby a pod dozorem duchovní správy v Hostivicích učiteli Frt. Pelzovi s odměnou
ročních 80 K.
Stromková slavnost odbývána. Dne 27. listopadu 1908 konala se zde stromková
jubilejní slavnost, při kteréž dítky školní zapěly vhodnou píseň a říd. učitel měl k žactvu
přiměřenou řeč, v níž jim důležitost stromoví a užitek jeho, jakož i na jakou památku se
stromky tyto sází, vylíčil, načež zasazeno bylo 14 stromků v obecním parku uprostřed
obce. Ku konci zapěli žáci rakouskou národní hymnu, čímž slavnost skončena.
135.
Jubilejní slavnost 60ti leté vlády Jeho Veličenstva. Dne 2. prosince 1908 konala se
jubilejní slavnost 60ti leté požehnané vlády Jeho Veličenstva císaře a krále Františka
Josefa I. Dítky všech tříd zúčastnily se se svými učiteli slavných služeb Božích v zdejším
chrámu Páně konaných, načež vedeny byly do nové budovy školní, kde zapěly přiměřenou
slavnostní kankátu, načež měl k dětem řídící učitel Jan Suchoradský případnou řeč, v níž
jim význam slavnosti, život a neskonalé zásluhy o rozkvět říše Jeho c. k. Veličenstva
zevrubně vylíčil. – Po té přednesena byla báseň Vnuk a děd, zapěním vhodných písní
a rakouské národní hymny slavnost skončena. – Slavnosti té zúčastnili se též někteří
členové místní školní rady a několik občanů.
Zat. učitelka Olga Smolíková ustanovena byla def. učitelkou I. tř. v Rozdělově.
Dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 17. ledna 1909 č. 2 061 ustanovena byla zdejší
zatímní učitelka II. tř. Olga Smolíková defin. učitelkou I. tř. při obecné škole v Rozdělově
se služným 1 600 K. Přísahu složila dne 14. února 1909 a nové místo své tamtéž nastoupila dne 1. března 1909.
Alžběta Tísková ustanovena byla zatímní učitelkou. Dekretem c. k. okr. školní rady
na Kladně ze dne 4. února 1909 č. 581 jmenována byla Alžběta Tísková, zatímní učitelka
II. tř. z Rozdělova, zatímní učitelkou II. tř. při škole zdejší na místo učitelky II. tř. Olgy
Smolíkové. Táž narodila se v Říčanech dne 26. dubna 1888, navštěvovala měšť. školu
v Praze u sv. Jakuba v r. 1900–1902 a IV. ročn. vyšší dívčí školy v Praze v r. 1902/3 a c. k.
ústav ku vzdělávání učitelek v Praze r. 1903–1907 a nabyla vysv. dospělosti učit.
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136.
v Praze dne 20. června 1907 č. 46.
Učitel Robert Kincl obdržel částku 200 K jakožto výpomoc v nemoci. Přípisem ze
dne 5. února 1909 č. 575 oznámila c. k. okresní školní rada na Kladně správě školy, že
v základě vynes. c. k. zemské školní rady ze dne 17. ledna 1909 č. 2 054 poukázala c. k.
berní úřad v Unhošti, aby učiteli Robertu Kinclovi částku 200 K jakožto výpomoc v nemoci
jednou pro vždy vyplatil.
Učitelka Emma Kubešová obdržela pro nemoc dovolenou a ustanovena místo ní
výpom. učitelka Lidmila Lorberová. Dne 18. února 1909 onemocněla učitelka Emma
Kubešová a podala si žádost za dovolenou do konce měsíce května 1909 a na její místo
ustanovila c. k. okr. školní rada na Kladně dekretem ze dne 25. března 1909 č. 1 454
výpomocnou učitelku Lidmilu Lorberovou. – Táž narodila se na Kladně dne 28. září 1889,
vzdělávala se ve šk. roce 1900/1 až 1903/4 v I.–III. třídě měšťanské školy v Kladně
a v roce 1904/5–1907/8 v I.–IV. roč. soukromého ústavu ku vzdělávání učitelek s právem
veřejnosti na Kladně a obdržela tamtéž vysvědčení dospělosti učitelské dne 19. září 1908.
Inspekce školy. Dne 28. dubna 1909 vykonal prohlídku školy c. k. okr. školní inspektor
p. Rudolf Soukup ve všech třídách vyjma IV.b a téhož dne konala se také konference;
druhá inspekce ve třídě IV.b konala se dne 10. května 1909.
Prodloužení dovolené učitelky Emmy Kubešové. Ježto se zdravotní stav učitelky
Emmy Kubešové nezlepšil, podala si táž dne 20. května žádost za prodloužení dovolené,
která jí také do konce školního roku 1908/9 udělena byla.
Stav očkování. Dne 25. května 1909 očkoval a přeočkovával p. MUDr. Václav Lorenc,
obvodní lékař z Hostouně školní dítky, očkovati daly se 3 dítky a přeočkovati dalo se
35 dítek.
137.
Zkouška z náboženství. Dne 5. června 1909 konala se ve zdejší škole zkouška z náboženství u přítomnosti veledůst. pana ThDr. Rudolfa Horského, kníž. arc. vikáře a faráře
v Šárce u sv. Matěje.
Všeobecná okresní porada učitelská na Kladně. Dne 25. června 1909 konala se na
Kladně všeobecná okresní porada učitelská zdejšího školního okresu za školní rok 1908/9
v místnostech Sokola kladenského na Kladně, ve kteréž měl učitel zdejší Karel Ptáček
přednášku „Škola a učitel ve světle nové doby“.
Dary c. k. okresní školní rady na Kladně. Dne 4. října 1908 zaslala c. k. okresní školní
rada na Kladně obraz Jeho Veličenstva císaře Pána s nařízením, aby na vhodném místě
v budově školní byl umístěn. – Obraz ten dala místní školní rada zarámovati a zavěšen byl
ve sborovně školní.
Dne 2. prosince zaslalo c. k. okresní hejtmanství na Kladně „poučení, jak se chovati při
spále“, s nařízením, aby žactvo všech tříd přiměřeným způsobem o obsahu jeho bylo
poučeno.
Dne 28. února 1909 zaslala c. k. okresní školní rada na kladně 3 knihy pro žákovskou
knihovnu Josefa Kořenského, a to: I.) Cesta po Austrálii jižní, II.) Cesty po Austrálii,
Viktorii a Tasmanii a III.) Na jihu Nového Zelandu.
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Dne 6. května 1909 zaslala c. k. okresní školní rada na Kladně učebné pomůcky: RothangKrejčí Politickou mapu Evropy, 10 modelů keramických nádob ke kreslení, korál bílý,
mahagon, kus kůry korkového dubu, sušené plody kávovníku, jutu, len, lávu, kararský
mramor atd., vše v ceně 43,20 K.
138.
Dne 15. června 1909 zaslala c. k. okresní školní rada na Kladně 3 výtisky vyobrazení
rakousko-uherských jubilejních mincí, které byly k volnému nahlédnutí v chodbě školní
budovy vyvěšeny.
Dne 22. května 1909 zaslala c. k. okresní školní rada na Kladně 15 kusů Jursových čítanek
čtyřdílných dílu IV. pro chudé žáky.
Dne 14. července 1909 zaslala c. k. okresní školní rada na Kladně pro žákovskou knihovnu
knihu J. L. Černého „Naše vzory spořivosti“.
Dar ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze. Dne 13. července 1909 zaslalo
ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze 10 kusů čtyřdílných čítanek Jursových dílu IV.
pro chudé žáky.
Dary místní školní rady. Na počátku školního roku darovala místní školní rada částku
70 K k zakoupení potřeb pro chudé žáky, pomůcky ty byly opatřeny a chudým žákům
rozdány.
Dne 6. listopadu 1908 poděleny byly školní dítky všech tříd „Řádem pro školní mládež“,
jehož místní školní rada 500 exemplářů svým nákladem opatřila; mimo to dala dílem
svázati nové a dílem převázati staré knihy, celkem 116 kusů ze žákovské knihovny
nákladem 44 K 98 h.
V měsíci červnu 1909 dala místní školní rada upraviti dvéře u hlavního vchodu, aby se ven
otvíraly, ve staré škole.
Dar odbočky zřízenců železničních. Dne 28. března darovala odbočka zřízenců železničních v Hostivicích částku 10 K k zakoupení učebných pomůcek.
139.
Dar Spořitelního a záložního spolku. Výtěžek přednášky o Miláně, Janově a přímoří. Dne 9. června 1909 daroval Spořitelní a záložní spolek pro Hostivice a okolí částku
20 K 94 h k zakoupení učebných pomůcek pro školu a k témuž účelu odevzdal učitel Alois
Saifrt částku 11 K 83 h. jakožto výtěžek přednášky se světelnými obrazy v hostinci p. Karla
Nerada v Hostivicích pořádané, za kterýžto obnos zakoupena byla dle usnesení sboru
učitelského Rothang-Krejčí mapa zemí alpských za 24 K, 40 biblických kolorovaných
obrazů od Herdera a influenční elektrika.
Dar firmy Folten a Gilleaum. Dne 20. dubna 1909 odevzdal učitel p. František Pelz
3 vzorky kabelu a malou tabulku menších vodivých drátů, kteréžto věci firma Felter
a Gilleaume pro školní kabinet darovala.
Dar učitele Josefa Petříka. Dne 18. června 1909 daroval škole zdejší učitel Josef Petřík
Ritcheův elektromagnetický motor, jejž sám pořídil; oběma dárcům vyslovil říd. učitel díky.
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Dovolená učiteli Robertu Kinclovi byla prodloužena. Ježto byl učitel Robert Kincl
stále churav, podal si během školního roku 6kráte žádost za prodloužení dovolené, kteráž
mu vždycky udělena byla.
Užívání žákovské knihovny. Z knihovny žákovské bylo ve školním roce 1908/9 půjčeno
222ti školním dětem celkem 1 988 knih.
Požární zkoušky. Požární zkoušky v obou školních budovách vykonány byly ve škol. roce
1908/9 celkem čtyřikráte, a to první dne 17. října 1908, druhá 23. března 1909, třetí
29. května 1909 a čtvrtá 10. července 1909.
140.
Úleva v návštěvě školy. Podzimní úlevu v návštěvě školy od 21. září do 31. října 1908
obdrželo vynes. c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 23. září 1908 č. 4 667 celkem
72 dítky, a to 27 hochů a 45 dívek, a úlevu letní od 15. května do 15. července 1909
vynes. c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 6. května 1909 č. 2 057 celkem 63 děti, a to
27 hochů a 36 dívek.
Předčasné propuštění žáků ze školy koncem školního roku. Koncem školního roku
byly předčasně ze školy propuštěny s povolením c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne
1. července 1909 č. 2 925 celkem 22 dítky, a to 12 hochů a 10 dívek.
Účast dítek školních na bohoslužebných úkonech. Školní mládež zúčastnila se za
dozoru učitelů vždy v neděli a ve svátek po celý rok, všedního dne od 16. září do 15. října
1908 a od 1. května do 15. července mše sv., jakož i všech obvyklých průvodů na sv.
Marka, o křížových dnech, vzkříšení Páně a o slavnosti Božího Těla. Mimo to přítomny byly
dítky slavným službám Božím o dnech Jmenin JJ. Veličenstva dne 4. října a 19. listopadu,
jakož i v jubilejní den 2. prosince 1908.
Výkon sv. zpovědi. Dítky školní tříd IV.a, IV.b, V.a a V.b a některé také ze III. třídy
vykonaly ve školním roce tom třikráte sv. zpověď, a to dne 11. listopadu, 31. března
a 10. června 1909.
Důst. p. P. Josef Sirůček, farář hostivický odebral se na odpočinek. Počátkem
měsíce listopadu 1908 odešel na odpočinek zdejší veledůst. p. farář Josef Sirůček, čestný
kníž. arc. konsistoriální rada a notář, majitel zlatého záslužného kříže s korunou a státní
medaile za 40leté věrné služby a čestný občan
141.
osad Hostivice, Velké Jenče, Litovic a Sobína. Týž narodil se v Hlušicích u Nového Bydžova
dne 27. července 1829, jako farář působil v Hostivicích po 20 roků, jako kněz celkem
54 léta.
Důst. p. P. Jan Novotný jmenován byl farářem v Hostivicích. Na místo jeho ustanoven byl počátkem měsíce června 1909 farářem v Hostivicích důst. p. P. Jan Novotný, farář
z Lidic.
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Epidemiologické nemoci mezi žáky. Zdravotní stav žactva nebyl ve škol. roce 1908/9
celkem uspokojivý; vyskytly se mezi školní mládeží epidemiologické nemoci, ku konci
měsíce listopadu a v prosinci 1908 rozmohla se mezi žáky spála, takže vánoční prázdniny
musely býti prodlouženy od 21. prosince do 6. ledna, ve kteréž době byly místnosti školní
náležitě vymyty a formalínem desinfikovány. V měsících květnu a v červnu objevil se mezi
žáky opět dusivý kašel, jemuž i několik malých dítek podlehlo. – Nemoci ty byly sem
nejspíše z okolních vesnic zavlečeny, ježto ohlásilo c. k. okresní hejtmanství na Kladně, že
v Jenči, v Hostouni a Pavlově vyskytly se plané neštovice, v Chýni spalničky, v Pavlově
a v Litovicích spála.
Sbírky ve prospěch Zemské komise pro ochranu dětí. Sbírky ve prospěch Zemské
komise pro ochranu dětí a péči o mládež konaly se pravidelně každého měsíce ve všech
třídách a vynesly úhrnem 38 K 85 h.
Výstava ženských ručních prací. Dne 11. července 1909 pořádala zdejší industr.
učitelka Jaroslava Pelzová výstavku ženských ručních prací, jež žákyně za škol. rok 1908/9
vyrobily, výstava ta byla hojně občanstvem navštívena.
142.
Tělocviku v době zimní se nevyučovalo. Vzhledem k nařízení c. k. okresní školní rady
na Kladně ze dne 17. listopadu 1907 č. 5 157, ježto zde není kryté tělocvičny, se tělocviku
od 1. listopadu 1908 do 15. března 1909 nevyučovalo.
Ukončení školního roku 1908/9. Školní rok 1908/9 ukončen byl dne 15. července
1909 službami božími, jichž se žactvo všech tříd se svými učiteli zúčastnilo, načež zapěli
žáci Te Deum a Rakouskou národní hymnu, načež jim rozdány byly školní zprávy.
Učitel Robert Kincl zemřel. Dne 19. července 1909 zemřel v Kozlanech u Kralovic, kdež
za příčinou své nemoci dlel, učitel zdejší p. Robert Kincl, po déle než půl druhého roku
trvající nemoci u věku 52 let zánětem ledvin, který při škole zdejší přes 22 roků působil
a hojných zásluh zhotovením pomůcek učebných a vycpáváním zvířat sobě získal, začež
dostalo se mu také pochvalného dekretu od c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne
18. června 1899 č. 2 159. Týž ustanoven byl na zdejší školu jako učitel II. třídy dekretem
c. k. zemské školní rady ze dne 6. ledna 1889 č. 36 466, učitelem ad pers. jmenován byl
dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 23. ledna 1896 č. 2 596.
Josef Petřík jmenován byl zat. učitelem II. třídy. Dekretem c. k. okresní školní rady
na Kladně ze dne 22. července 1909 č. 3484 jmenován byl zatímním učitelem II. tř. na
místě zemřelého učitele Roberta Kincla zdejší výpomocný učitel Josef Petřík.
Okresní hejtman p. Čeněk Hatlák přeložen do Plzně. Jeho Excelence pan c. k.
ministr vnitra pověřil pana c. k. okresního hejtmana Čeňka Hatláka správou c. k. okres.
hejtmanství v Plzni
143.
Nově ustanovený správce c. k. okr. hejtmanství na Kladně p. Karel Aug.
Haissinger.
a ustanovil výnosem ze dne 6. listopadu 1908 čís. 10 809 c. k. vrchního komisaře Karla
Aug. Haissingra správcem c. k. okresního hejtmanství na Kladně.
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Vdova Anna Kinclová obdržela pensi. Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne
7. září 1909 č. 47 177 udělena byla Anně Kinclové, vdově po učiteli Robertu Kinclovi,
pense ročních 1 040 K a částka 650 K jakožto pohřebné čtvrtletní částkou posledních
služebních příjmů zesnulého.
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[Školní rok 1909/1910.]
Počátek školního roku 1909/10. Školní rok 1909/10 počal dne 16. září 1909 službami
božími a vzýváním Ducha sv., jichž se veškerá mládež školní se svými učiteli zúčastnila.
Rozdělení žactva po třídách. Počátkem školního roku 1909/10 bylo přijato:
do třídy I.
47 hochů
44 dívek, celkem 91 dítko
II.
33
42
75
III.
31
41
72
IV.a 62
–
62
IV.b
–
53
53
V.a
52
–
52
V.b
–
62
62
úhrnem
226
241
467
Náboženské vyznání dítek. Z těch bylo 466 náboženského vyznání katolického a 1 žák
vyznání židovského.
Ženským ručním pracím vyučovalo se ve 4 odděleních, a to: v oddělení I. 40, II. 37, III. 16
a ve IV. 62 dívky, celkem 155 žákyň.
Učitelky ženských ručních prací. Ve třídách III., v prvním oddělení IV.b třídy a v V.b
třídě vyučovala ženským ručním pracím def. industr. učitelka Jaroslava Pelzová, v odd.
druhém ve IV.b třídě třídní učitelka Alžběta Tísková.
144.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo po třídách takto rozděleno: Ve třídě I.
vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II. učitel Karel Ptáček, ve III. uč. Frant. Pelz, ve
IV.a uč. Josef Petřík a od 1. 3. 1910 uč. Václav Počkay, ve IV.b učitelka Alžběta Tísková,
v V.a učit. Alois Saifrt, v V.b učitelka Emma Kubešová, od 15. 10. 1909 výpom. učitelka
Helena Tittelbachová a od 1. 2. 1910 výpom. učitelka Alžběta Smrčková.
Učitelé náboženství. Náboženství vyučovali ve třídách I., II. a III. důst. p. farář Jan
Novotný, ve všech ostatních třídách místní kaplan p. Jos. Ptáček.
Nastoupení učitelky Emmy Kubešové. Dne 16. září 1909 nastoupila na úřad svůj
učitelka Emma Kubešová, však pro dosud trvající chorobu svou dne 4. října 1909 vyučovati
opět přestala a žádost za udělení další dovolené si podala.
Prohlídka tělocvičného nářadí vykonána. Dne 20. září 1909 prohlédnuto bylo tělocvičné nářadí komisí skládající se z c. k. stavitele Václava Drnka, místního starosty obce
Frant. Kubra a říd. učitele Jana Suchoradského. O prohlídce téhož sepsán byl protokol,
všemi členy podepsán a zaslán byl c. k. okresní školní radě na Kladně. Nářadí uznáno bylo
za způsobilé a po celý školní rok se ho ku cvičení žáků užívalo.
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Kandidátka učitelství Helena Tittelbachová ustanovena byla výpomocnou
učitelkou. Dekretem c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 7. října 1909 čís. 4 732
ustanovena byla na místo nemocné učitelky Emmy Kubešové výp. učitelkou kandidátka
učitelství Helena Tittelbachová a nastoupila místo zde dne 15. října 1909. Táž narodila se
dne 25. října 1889 v Trhanově, vzdělávala se na měšť. škole v Domažlicích do r. 1905, ve
školním
145.
roce 1905–9 v I.–IV. roč. c. k. českého ústavu ku vzdělávání učitelek v Praze a podnikla
v měsíci červenci 1909 zkoušku dospělosti učitelské a obdržela dne 2. července 1909
vysvědčení dospělosti učitelské v Praze s vyznamenáním.
Otevření polévkového ústavu při škole. Dne 6. prosince 1909 byl při zdejší škole opět
otevřen polévkový ústav a dostávalo denně 260 chudých školních dítek do 19. února 1910
polévku.
Učitel Alois Saifrt jmenován byl def. učitelem I. tř. ad personam. Dekretem c. k.
zemské školní rady ze dne 17. prosince 1909 čís. 70 257 jmenován byl def. učitel II. tř.
Alois Saifrt def. učitelem I. tř. ad personam a složil týž předepsaný slib u c. k. okr. školní
rady na Kladně dne 23. ledna 1910.
Udělení dovolené nemocné Emmě Kubešové. Vynes. c. k. zemské školní rady ze dne
22. prosince 1909 č. 68 992 udělena byla učitelce Emmě Kubešové dovolená do 28. února
1910 a vynes. ze dne 23. dubna 1910 č. 22 039 prodloužena jí byla ještě dovolená do
15. května 1910.
Václav Počkay byl ustanoven def. učitelem II. tř. Dekretem c. k. zemské šk. rady ze
dne 27. prosince 1909 č. 70 551 ustanoven byl na škole zdejší def. učitelem II. tř. Václ.
Počkay, zat. učitel z Kročehlav a službu zde nastoupil dne 1. března 1910. Týž narodil se
dne 5. srpna 1880 v Praze, jest náboženství evang. reform., vzdělával se v l. 1891/2–
1898/9 v I.–III. třídě měšťanské školy u Matky Boží Vítězné v Praze a v I.–IV. ročníku c. k.
českého ústavu ku vzdělávání učitelů v Praze, kdež obdržel dne 8. července 1899 vysvědčení dospělosti učitelské č. 29. – Vysvědčení způsobilosti učitelské obdržel v Praze dne
18. května 1903. – Službu konal nej146.
prvé jako výp. učitel na chlapecké škole v Karlíně, pak jako zatímní učitel na obecné škole
v Lidicích a jako zat. učitel na obecné škole chlapecké v Kročehlavech.
Učitelka Helena Tittelbachová jmenována zat. učitelkou v Nučicích. Dekretem
c. k. okr. šk. rady na Kladně ze dne 10. ledna 1910 č. 208 jmenována byla výp. učitelka
Helena Tittelbachová zat. učitelkou na obecné škole v Nučicích a na její místo ustanovena
byla do Hostivic výpomocnou učitelkou kandidátka učitelství Alžběta Smrčková a nastoupila
zde službu dne 1. února 1910.
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Kandidátka učitelství Alžběta Smrčková ustanovena byla výpom. učitelkou. Táž
narodila se dne 14. února 1890 v Bohnicích, vzdělávala se ve škol. roce 1902/3–3/4
v I.–II. třídě měšť. školy v Kladně, v r. 1904/5 v přípravném ročníku, v r. 1905/6–1908/9
v I.–IV. ročníku soukr. ústavu ku vzdělávání učitelek s právem veřejnosti na Kladně
a podnikla v července 1909 zkoušku dospělosti na témže ústavě a obdržela vysvědčení
dospělosti učitelské na Kladně dne 15. července 1909 č. 37.
Složení slibu c. k. okr. šk. rady na Kladně. Dne 16. ledna 1910 složil učitel Josef
Petřík a učitelky Alžběta Tísková a Helena Tittelbachová u c. k. okr. školní rady na Kladně
předepsaný slib.
Josef Petřík ustanoven byl zat. učitelem ve Dříni. Dekretem c. k. okr. školní rady na
Kladně ze dne 22. ledna 1910 č. 44 jmenován byl zatímní učitel Josef Petřík zatímním
učitelem ve Dříni.
Učitel Alois Saifrt obdržel druhé zvýšení služného. Vynesením c. k. zemské školní
rady ze dne 10. února 1910 č. 7 701 uděleno bylo učiteli Aloisu Saifrtovi druhé zvýšení
služného v části 200 K od 1. prosince 1909 počínaje.
147.
Slavnost stromková. Dne 15. března 1910 konala se slavnost stromková, při níž vysázeno bylo 60 lípových stromků v sadě uprostřed obce ležícím.34 Slavnosti té zúčastnily se se
svými učiteli dítky všech tříd, při čemž zapěly vhodné písně a Rakoskou národní hymnu.
U příležitosti té promluvil k dětem o pěstování a ošetřování stromoví jakož i o užitku
z něho říd. učitel Jan Suchoradský, při čemž připomenul, aby dítky i zpěvného ptactva
šetřily. Slavnosti té zúčastnilo se též několik členů místní školní rady a několik občanů.
Učitel Václav Počkay obdržel první zvýšení služného. Vynesením ze dne 16. března
1910 č. 15 635 udělila c. k. zemská školní rada učiteli Václavu Počkayovi první zvýšení
v části 200 K od 1. března 1910 počínajíc.
Zkouška ze sv. náboženství. Dne 23. dubna 1910 konala se na škole zdejší zkouška ze
sv. náboženství u přítomnosti důst. p. Vlastimila Hálka, faráře v Liboci.
Učitelka Alžb. Tísková vykonala zkoušku způsobilosti učitelské. V období květnovém 1910 podnikla zat. učitelka Alžběta Tísková zkoušku způsobilosti učitelské před c. k.
pražskou zkušební komisí a obdržela dne 14. května 1910 vysvědčení způsobilosti učitelské
s vyznamenáním a zároveň poukázala c. k. okr. školní rada na Kladně c. k. berní úřad
v Unhošti, aby jí od 1. června 1910 počínaje služné ročních 1 200 K vyplácel.
Očkování školních dítek. Dne 14. června 1910 očkoval obvodní lékař MUDr. Václav
Lorenc z Hostouně školní dítky; očkovati dalo se 5 dítek a přeočkovati 43, úhrnem
48 dítek.
Návštěva pana c. k. okr. hejtmana. Dne 18. června 1910 navštívil a prohlédl si školu
zdejší velect. p. hejtman kladenský p. Karel Aug. Haissinger.

34

Na Husově náměstí.
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148.
Dar c. k. okres. hejtmanství na Kladně polévkovému ústavu. Dne 20. října 1910
zaslalo c. k. okresní hejtmanství na Kladně místní školní radě s přípisem ze dne 9. října
1910 č. 48 093 dar 10 K ze zbytku nouzové podpory státní přiznaný okresním nouzovým
komitétem ústavu polévkovému.
Dary c. k. okres. školní rady na Kladně. Dne 27. září 1909 darovala c. k. okresní
školní rada na Kladně obraz Nakažlivé nemoci dětské.
Dne 29. října 1909 zaslala c. k. okr. školní rada na Kladně 8 výtisků Seznamu knih okresní
učitelské knihovny na Kladně, jež doručeny byly všem členům sboru učitelského.
Dne 25. března 1910 zaslala c. k. okresní školní rada na Kladně pro učitelskou knihovnu
knihu Střední Čechy.
Dne 7. dubna 1910 zaslala c. k. okresní školní rada na Kladně pro zdejší školu
prostřednictvím knihkupce Karla Stejskala na Kladně učebné pomůcky, a to 5 obrazů
rostlin, 5 obrazů zoologických a III. serii Doležalových obrazů zeměpisných kolorovaných,
vše v úhrnné ceně 44 K 60 h.
Dne 16. června zaslala c. k. okr. školní rada na Kladně 16 čítanek Jursových dít IV. a 1 díl
II. v ceně 29 K 70 h.
Dar okres. výboru v Unhošti. Dne 30. dubna 1910 zaslal okresní výbor v Unhošti darem
pro školu 7 map okresu unhošťského.
Dar místní školní rady. Místní školní rada darovala počátkem školního roku 1909/10
k zakoupení školních potřeb pro chudé žáky částku 60 K a doplatila 22 K na zřízení nové
influenční elektriky.
Dar spořitelního spolku. Spořitelní a záložní spolek pro Hostivice a okolí věnoval dne
29. května 1910 částku 20 K k zakoupení učebných pomůcek.
149.
Dar c. k. ředitelství školního knihoskladu v Praze. Dne 13. dubna darovalo c. k.
ředitelství školního knihoskladu v Praze 15 Jursových čítanek čtyřdílných dílu III. pro chudé
žáky.
Dar učitele Aloisa Saifrta. Dne 17. listopadu 1909 daroval do učitelské knihovny zdejší
učitel Alois Saifrt knihu Palackého dějiny národu českého.
Stav knihovny učitelské a žákovské. Koncem školního roku 1909/10 čítala knihovna
učitelská 96 a žákovská celkem 257 knih.
Užívání žákovské knihovny. Ze žákovské knihovny bylo během školního roku půjčeno
224 školním dětem úhrnem 1 905 knih.
Požární zkoušky ve školních budovách. Požární zkoušky ve školním roce 1909/10
konaly se v obou školních budovách celkem čtyřikráte, a to první 16. října 1909, druhá
22. prosince, třetí 28. května 1910 a čtvrtá dne 9. července 1910; mimo to byly děti
častokráte poučovány o tom, jak by se v čas požáru zachovati a jak by co nejrychleji školní
budovu opustiti měly.
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Úleva v návštěvě školy. Podzimní úleva v návštěvě školy od 15. do 31. října 1909
povolena byla vynes. c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 12. října 1909 č. 4 766
celkem 60 dětem a dvěma dětem až do konce února 1910.
Letní úleva v návštěvě školy od 1. května do 15. července 1910 povolena byla vynes. c. k.
okr. školní rady na Kladně ze dne 26. dubna 1910 č. 2 032 celkem 47 dětem, a to
23 hochům a 24 dívkám.
Předčasné propuštění ze školy. Předčasně propuštěno bylo ze školy koncem škol. roku
1909/10 vynes. c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 25. června 1910 č. 2 740 celkem
14 dítek.
150.
Propuštění výp. učitelky Alžběty Smrčkové ze služby. Vynes. c. k. okr. školní rady
na Kladně ze dne 9. července 1910 č. 2 920 byla výpomocná učitelka Alžběta Smrčková
koncem škol. roku ze služby propuštěna a dosavadní poukázaná jí odměna zastavena.
Účast dítek školních na bohoslužebných úkonech. Školní mládež zúčastnila se za
dozoru učitelů vždy v neděli a ve svátek po celý rok, všedního dne pak od 16. září do
15. října 1909 a od 1. května do 15. července 1910 mše sv., jakož i všech obvyklých
průvodů na sv. Marka, o křížových dnech, vzkříšení Páně a slavnosti Božího těla; mimo to
přítomny byly dítky slavným službám božím o dnech Jmenin J. J. Veličenstva dne 4. října
a 19. listopadu a na počátku a při ukončení školního roku.
Výkon sv. zpovědi. Školní dítky IV.a, IV.b, V.a a V.b třídy, jakož i některé ze třídy III.
vykonaly ve škol. roce třikráte sv. zpověď, a to dne 10. listopadu 1909, 16. března
a 1. června 1910.
Epidemické nemoci mezi školní mládeží. Ve školním roce 1909/10 vyskytly se mezi
žáky několikráte nakažlivé nemoci; v Hostivicích hned na počátku šk. roku vypukla spála
a spalničky, na Břvech a v Litovicích plané neštovice, což bylo návštěvě školy na úkor. Pro
stálou nemoc 3 dítky po celý rok školu nenavštěvovaly a 3 během škol. roku zemřely.
Školní sbírky ve prospěch Zemské komise. Školní sbírky ve prospěch Zemské komise
pro ochranu dětí a péči o mládež v Praze konaly se pravidelně každého měsíce a vynesly
celkem 36 K 95 h a zaslány byly každého měsíce téže komisi.
151.
Poučné vycházky učitelů se žáky. Mimo občasné poučné vycházky učitelů se žáky
vykonali učitelé se žáky IV.a, IV.b, V.a a V.b třídy dne 8. června 1910 poučnou vycházku
na Karlův Týn a žáci V.a třídy dne 6. července 1910 pod vedením učitele Aloise Saifrta do
zemského musea v Praze.
Ukončení škol. roku 1909/10. Školní rok 1909/10 ukončen byl dne 15. července 1910
službami božími, jichž se veškerá školní mládež zúčastnila, na to zapěli žáci Te Deum
a Rakouskou národní hymnu, načež rozdány jim byly školní zprávy.
Vidi 22. 11. 1910
Prof. Jos. Malý, c. k. okres. šk. inspektor.
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[Školní rok 1910/1911.]
Počátek školního roku 1910/11. Školní rok 1910/11 počal den 16. září r. 1910
službami božími a vzýváním Ducha sv., kterých se veškerá mládež školní se svými učiteli
zúčastnila.
Rozdělení žactva po třídách. Počátkem školního r. 1910/11 přijato bylo:
do třídy I.
44 hoši
33 dívky, celkem 77 dítek
II.
38
44
82
III.
33
37
70
IV.a 54
–
54
IV.b
–
59
59
V.a
55
–
55
V.b
–
65
65
úhrnem
224 hoši
238 dívek, celkem 462 dítky.
Náboženské vyznání dítek. Všechny děti byly náboženského vyznání křesťansko-katolického.
Ženským ručním pracím vyučovalo se ve 4 odděleních, a to: v oddělení I. bylo 37, II. 36,
III. 23 a ve IV. 65 dívek, celkem 161 dívka.
Ženským ručním pracím vyučovala
152.
Učitelky ručních prací.
v odděleních I., II. a IV. def. industriální učitelka Jaroslava Pelzová, v oddělení III.
literní učitelka Alžběta Tísková.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo po třídách takto rozděleno: ve třídě I.
vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II. učitel Alois Saifrt do 30. dubna 1911, pak do
konce škol. roku výpomocná učitelka Božena Šimáčková, ve III. učitel Karel Ptáček do
28. února 1911, pak do konce šk. roku zatímní učitel Václav Baloun, ve IV.a zat. učitel
Rudolf Koula, ve IV.b zat. učitelka Alžběta Tísková, v V.a učitel Václav Počkay do
30. dubna 1911 a pak do konce šk. roku učitel Alois Saifrt, v V.b výpomocná učitelka
Růžena Peřinová.
Učitelé náboženství. Náboženství ve třídách I., II. a III. vyučoval důst. p. farář Jan
Novotný, ve všech ostatních třídách místní kaplan p. Josef Ptáček.
Učitelka Emma Kubešová nemocná. Def. učitelka I. třídy Emma Kubešová pro stálou
chorobu svou po celý rok nevyučovala a měla dovolenou.
Učitel Karel Ptáček jmenován byl říd. učitelem v Chýni. Dekretem c. k. zemské
školní rady ze dne 26. srpna 1910 č. 45 987 jmenován byl zdejší def. učitel I. tř. Karel
Ptáček def. řídícím učitelem v Chýni, kteréžto místo dne 1. března 1911 nastoupil.
Rudolf Koula, výpom. učitel. Dekretem c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne
13. září 1910 čís. 3 615 jmenován byl k zastoupení nemocného učitele Františka Pelze
výpom. učitelem Rudolf Koula, dříve výp. učitel v Unhošti; a počal zde dne 16. září 1910
vyučovati.
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Růžena Peřinová jmenována byla výpom. učitelkou. Dekretem c. k. okr. školní rady
na Kladně ze dne 16. září 1910 č. 3 761 k zastoupení nemocné učitelky Emmy Kubešové
jmenována byla výpomocnou učitelkou Růžena Peřinová, dříve výpom. učitelka v Družci,
a počala vyučovati dne 16. září.
153.
Dovolená učiteli Frant. Pelzovi. Dne 11. října 1911 podal si učitel Frant. Pelz žádost za
přeložení na trvalý odpočinek, a ježto byl churav, udělena mu byla nejprve dovolená do
konce měsíce listopadu r. 1910 vynes. c. k. zemské školní rady ze dne 12. listopadu 1910
č. 62 525.
Uč. Alois Saifrt jmenován byl def. učitelem I. třídy. Dekretem c. k. zemské škol.
rady ze dne 1. listopadu 1910 č. 61239 jmenován byl učitel ad pers. Alois Saifrt def.
učitelem I. tř. na místo uprázdněné ustanovením Karla Ptáčka def. říd. učitelem v Chýni.
Inspekce školy. Dne 22. listopadu 1910 navštívil školu zdejší za příčinou prohlídky
p. prof. Josef Malý, c. k. okresní školní inspektor z Kladna.
Učitel Frt. Pelz obdržel pochvalné uznání c. k. zem. šk. rady. V základě vynes. c. k.
zemské školní rady ze dne 14. února 1911 č. 1 423 projevila c. k. okresní školní rada na
Kladně přípisem sem ze dne 23. února 1911 č. 839 učiteli Františku Pelzovi za horlivou
snahu a utěšené výsledky u vyučování a výchově mládeže jménem zemské školní rady
pochvalné uznání.
Učitel Frt. Pelz dán byl do výslužby. Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne
16. února 1911 č. II.-A-1422 dán byl učitel Frant. Pelz k žádosti své dnem 1. března 1911
na trvalý odpočinek po 40leté vpočítatelné službě s výslužným 2 800 K.
Václav Baloun jmenován byl zat. učitelem II. třídy. Dekretem c. k. okresní školní
rady na Kladně ze dne 18. února 1911 č. 574 jmenován byl Václav Baloun, dříve učitel
v Buštěhradě, zatímním učitelem II. tř. na škole zdejší a nastoupil místo to dne 1. března
1911.
Dovolená učitelce Emmě Kubešové. Vynes. c. k. zemské školní rady ze dne 24. února
1911 čís. II.-A-1494 udělena byla
154.
nemocné učitelce Emmě Kubešové dovolená do 31. března 1911.
Rudolf Koula jmenován byl zatímním učitelem. Dekretem c. k. okresní školní rady
na Kladně ze dne 15. března 1911 č. 1 313 jmenován byl výpomocný učitel Rudolf Koula
zatímním učitelem na škole zdejší.
Povolení odměny výpom. učitelce Růženě Peřinové. Vynes. ze dne 20. dubna 1911
č. II.-A-1494/3 povolila c. k. zem. školní rada, aby k zastupování nemocné učitelky Emmy
Kubešové byla jmenována výp. učitelka Růžena Peřinová s odměnou ročních 720 K.
Ustanovení výp. učitelky Boženy Šimáčkové. Dekretem c. k. okresní školní rady na
Kladně ze dne 1. května 1911 č. 2 202 jmenována byla výpomocnou učitelkou na škole
zdejší Božena Šimáčková na místo nemocného učitele Václava Počkaye a počala zde téhož
dne vyučovati.
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Složení slibu. Dne 11. června 1911 složili u c. k. okresní školní rady na Kladně slib
výpomocné učitelky Růžena Peřinová a Božena Šimáčková, jakož i učitel Rudolf Koula.
Dovolená učiteli Václavu Počkayovi a ustanovení výp. učitelky Boženy Šimáčkové. Vynes. c. k. zem. školní rady ze dne 27. června 1911 č. II-A-4040 udělena byla
dovolená nemocnému učiteli Václavu Počkayovi od 1. května do 15. července 1911
a zároveň schválila c. k. zem. školní rada, aby k zastupování jeho do konce škol. r.
1910/11 povolána byla k substituční službě výp. učitelka Božena Šimáčková.
Zkouška z náboženství. Dne 1. května 1911 odbývala se zkouška z náboženství za
přítomnosti důst. p. ThDra Rudolfa Horského, kníž. arc. vikáře a faráře v Šárce.
Očkování školních dítek. Dne 17. června 1911 očkoval obvodní lékař z Hostouně
MUDr. Václav Lorenc školní dítky. Očkovány byly 4 a 26 jich bylo přeočkováno.
Úleva v návštěvě školy. Podzimní úlevu v návštěvě školy obdrželo vynes. c. k. okresní
školní rady na Kladně ze dne 1. října 1910 č. 4 033 od 1. do 31. října 1910 celkem
51 dítko, a to 24 hoši a 27 dívek.
155.
Letní úleva v návštěvě školy. Letní úlevu v návštěvě školy od 1. května do 15. července 1911 obdrželo vyn. c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne 26. dubna 1911 č. 2 004
úhrnem 38 dítek, a to 14 hochů a 24 dívky.
Předčasné propuštění ze školy. Předčasně propuštěno bylo ze školy koncem škol. roku
1910/11 před dokonaným 14. rokem vynes. c. k. okr. šk. rady na Kladně ze dne 3. července 1911 14 dítek, a to 8 hochů a 6 dívek.
Dar ředitelství c. k. školního knihoskladu. C. k. ředitelství knihoskladu v Praze zaslalo
dne 15. května 1911 darem chudým žákům 10 knih, a to 5 čítanek III. a 5 čítanek IV.
Jursových v úhrnné ceně 16 K.
Dary c. k. okresní školní rady na Kladně. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala
dne 15. července 1911 chudým žákům 5 slabikářů, 11 čítanek II. a 11 čítanek I. Jursových
v ceně 19 K 30 h, mimo to zaslala pro žákovskou knihovnu brožuru „Tvorstvo a člověk“
a pak tištěné poučení „Navedení k desinfekci při epidemii cholerové“ a 1 exemplář „Jak
uchrániti se cholery“.
Dary místní školní rady. Místní školní rada darovala dne 11. prosince 1910 částku
50 K k zakoupení potřeb pro chudé žáky a zakoupila pro učitelskou knihovnu knihu
„Lístkový přírodopis“ Plůdkův za 1 K 40 h.
Dar učitele v. v. Frant. Pelze. Učitel František Pelz při odchodu svém na trvalý
odpočinek daroval pro školu Soukup-Švácha přístroj k vyučování elementárnímu čtení,
Homolovo počítadlo se 300 barevnými čočkami, krychlové počítadlo (40 krychlí), dřevěnou
tabuli s náčrtkem Čech, Hölzelovu Nástěnnou mapu Evropy, 2 tabulky psacího písma,
Tarský: Nástěnnou mapu okolí Prahy na plátně, Černé nástěnné mapy na břidlicovém
papíře Rak.-Uhersko, Čechy, Morava, Slezsko, Evropa, sbírku různých dřev (14 kusů),
15 obrázků ssavců, sbírku
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156.
různých nerostů, 4 sádrové odlitky od Kraumana se 2 fotografiemi, 8 modelů ke kreslení
od J. Hendrycha, 11 měřických těla a 18 měřických plošek k počítání, 2 příložná pravítka,
1 obyčejné, 1 kružidlo, 5 nástěnných tabulí od Pivody a 1 obraz mořské lodi.
Knihovna učitelská a žákovská. Koncem školního roku 1910/11 čítala učitelská knihovna 97 a žákovská 257 knih.
Užívání žákovské knihovny. Ze žákovské knihovny bylo půjčeno během školního roku
225ti školním dětem celkem 2 485 knih.
Požární zkoušky. Požární zkoušky byly během šk. roku 1910/11 v obou školních
budovách konány čtyřikráte, a to první dne 12. prosince 1910, druhá 12. dubna, třetí
12. června a čtvrtá 12. července 1911; mimo to byly děti častokráte poučovány o tom,
kterak by se při vypuknutí požáru zachovati a jak by co nejrychleji školní budovu opustiti
měly.
Účast dítek školních na bohoslužebných úkonech. Školní mládež zúčastnila se za
dozoru učitelů vždy v neděli a ve svátek po celý rok, všedního dne od 16. září do 15. října
1910 a od 1. května do 15. července 1911 mše sv., jakož i všech obvyklých zde průvodů:
o křížových dnech, na sv. Marka, vzkříšení Páně a o slavnosti Božího Těla; mimo to
přítomny byly dítky slavným službám božím o dnech Jmenin JJ. Veličenstva dne 4. října
a 19. listopadu, jakož i dne 2. prosince a na počátku i při ukončení školního roku.
Výkon sv. zpovědi. Školní dítky IV.a, IV.b, V.a a V.b třídy vykonaly ve šk. roce 1910/11
třikráte sv. zpověď, a to dne 5. října 1910, 1. března 1911 a 12. července 1911; mimo to
vykonaly ještě zpověď dne 22. dubna 1911 dítky IV.a a IV.b třídy a dne 10. července dítky
III. třídy.
157.
Zdravotní stav žactva. Zdravotní stav žactva byl celkem dobrý; jen v měsíci prosinci
1910 vyskytlo se mezi žáky v Hostivicích několik ojedinělých případů planých neštovic.
Školní sbírky ve prospěch České zemské komise. Školní sbírky ve prospěch České
zemské komise pro ochranu dětí a péči o mládež v Praze konaly se pravidelně každého
měsíce a vynesly celkem 30 K 87 h; mimo to činil čistý výnos představení se skioptikonem
ve prospěch téže komise dne 15. ledna 1911 v Hostivicích pořádaného 36 K 45 h, zasláno
bylo tudíž téže komisi celkem 67 K 32 h.
Poučné vycházky dítek. Poučné kratší vycházky byly několikráte se žáky konány; dne
30. června 1911 dítky V.a a V.b třídy podnikly se svými učiteli vycházku do Štěchovic.
Propuštění výp. učitelek Růženy Peřinové a Boženy Šimáčkové. Výpomocné
učitelky Růžena Peřinová a Božena Šimáčková byly ze služby v okrese zdejším vyn. c. k.
okresní školní rady na Kladně ze dne 10. července 1911 čís. 3 234 propuštěny a vyslovena
jim byla spokojenost, pokud se týče jich chování i vykonávání jich povinností.
Ukončení škol. roku 1910/11. Školní rok 1910/11 ukončen byl dne 15. července 1911
slavnými službami božími, jichž se veškerá školní mládež se svými učiteli zúčastnila; načež
zapěli žáci Rakouskou národní hymnu a po napomenutí dítek říd. učitelem, jak se o prázdninách chovati mají, rozdány jim byly školní zprávy.
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Uč. Rud. Koula přeložen do Tachlovic. Dekretem c. k. okr. školní rady na Kladně ze
dne 23. července 1911 č. 3 515 jmenován byl zat. uč. Rudolf Koula zat. učitelem v Tachlovicích.
Uč. Václav Baloun ustanoven do Rapic. Dekretem c. k. okresní školní rady na Kladně
ze dne 23. července 1911 č. 3 517 jmenován byl zat. učitel Václav Baloun zat. učitelem na
obecné škole v Rapicích.
158.
Frant. Pechlát ustanoven byl zat. učitelem I. tř. a definitivně. Dekretem c. k.
okresní školní rady na Kladně ze dne 23. července 1911 č. 3 506 jmenován byl Frant.
Pechlát, def. učitel v Přítočně, zatímním učitelem I. tř. v Hostivicích, načež dekretem c. k.
zemské školní rady ze dne 1. srpna 1911 č. II.-A-4526 jmenován byl definitivním učitelem
I. tř. – Místo v Hostivicích nastoupil dne 16. září 1911.
Ant. Uhlík, def. uč. II. tř. Dne 10. srpna 1911 zaslala c. k. okr. školní rada na Kladně
správě školy dekret, kterýmž ustanoven byl vynes. c. k. zemské školní rady ze dne
3. března 1911 č. II.-A-1730 zat. učitel I. tř. ve Svárově Ant. Uhlík def. učitelem II. tř. na
škole zdejší, kteréžto místo dne 16. září 1911 nastoupil.
Volba nové místní školní rady. Dne 29. srpna 1911 konala se v Hostivicích volba nové
místní školní rady, jejíž členové jsou tito pánové: František Kubr, starosta obce, jakožto
předseda, Karel Mulač, c. k. hospodářský správce jakožto virilista, důst. p. Jan Novotný
farář a Jan Suchoradský řídící učitel, vesměs z Hostivic. Zvoleni pak byli: Josef Kozák
a Josef Šafařík rolníci a Josef Vlasák obchodník vesměs z Hostivic; Bedřich Stádník, rolník
z Jenečka, František Linek, rolník z Litovic a Josef Kubr, rolník ze Sobína.
Za náhradníky zvoleni byli: pp. Václav Nykles, rolník a Jan Kohoutek, mistr obuvnický, oba
z Hostivic.
Tato nově zvolená místní školní rada vykonala dne 20. října 1911 slib do rukou předsedy
c. k. okresní školní rady c. k. okr. hejtmana v Kladně v místnostech obecního úřadu
v Hostivicích.
Za školdozorce zvolen byl […].
159.
Učitelka Emma Kubešová dána na odpočinek. Vynesením c. k. zemské školní rady ze
dne 1. září 1911 č. II.-A-1494/5 byla dána zdejší def. učitelka I. tř. Emma Kubešová za
příčinou stálé její choroby na dočasný odpočinek s výslužným ročních 1 276 K.
Božena Šimáčková, výp. učitelka. Dekretem c. k. okr. školní rady na Kladně ze dne
12. září 1911 č. 3 828 ustanovena byla opět na škole zdejší výpomocnou učitelkou Božena
Šimáčková a nastoupila místo své dne 16. září.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 1
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1875–1917 – školní rok 1911/1912

99

[Školní rok 1911/1912.]
Počátek škol. roku 1911/12. Školní rok 1911/12 počal dne 16. září 1911 slavnými
službami božími a vzýváním Ducha sv. za účasti veškeré školní mládeže a celého sboru
učitelského.
Rozdělení žactva. Počátkem šk. r. 1911/12 přijato bylo:
do třídy I.
37 hochů
34 dívky, celkem 71 dítek
II.
45
44
86
III.
38
42
80
IV.a 55
–
55
IV.b
–
65
65
V.a
51
–
51
V.b
–
64
64
úhrnem
226 hochů 246 dívek, celkem 472 dítky
Všechny dítky byly náboženství katolického.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo ve třídách takto rozděleno: ve třídě I.
vyučoval řídící učitel Jan Suchoradský, ve II. uč. Václav Počkay, ve III. uč. Alois Saifrt, ve
IV.a uč. Antonín Uhlík, ve IV.b uč. Božena Šimáčková do 30. 9. 1911 a od 1. 10. 1911
uč. Eleonora Šestáková, v V.a uč. Frant. Pechlát a v V.b učitelka Alžběta Tísková.
Učitelé náboženství. Náboženství ve třídách I., II. a III. vyučoval důst. p. farář Jan
Novotný, ve všech ostatních třídách místní kaplan p. Josef Ptáček.
160.
Ženským ručním pracím vyučovalo se ve 4 odděleních, a to: v oddělení I. 42, ve II. 34, ve
III. 31 a ve IV. 64 dívky, celkem tedy 171 dívka.
Učitelky ženských ručních prací. V odděleních I., II. a IV. vyučovala. industr. učitelka
Jaroslava Pelzová, ve III. odd. od 16. do 30. září 1911 učitelka Božena Šimáčková, od
1. října 1911 učitelka I. tř. Eleonora Šestáková.
Eleonora Šestáková jmenována byla zat. učit. I. tř. Dekretem c. k. okresní školní
rady na Kladně ze dne 23. září 1911 č. 4 091 byla výp. učitelka zdejší Božena Šimáčková
[jmenována] zatímní učitelkou II. tř. v Buštěhradě a na její místo jmenována byla
dekretem c. k. okr. školní rady na Kladně 23. září 1911 č. 4 091 zatímní učitelkou I. tř.
Eleonora Šestáková, dříve def. učitelka II. tř. v Kročehlavech, a místo zde nastoupila dne
1. října 1911.
Vidi 11. 1. 1912 Prof. J. Malý,
c. k. o. šk. inspektor.

Uč. Frt. Pechlát složil přísahu. Dne 29. října 1911 složil František Pechlát jako def.
učitel I. třídy přísahu u c. k. okresní školní rady na Kladně.
Výplata služného díti se bude vždy 1. dne každého měsíce. Přípisem ze dne 1. ledna 1912 č. 5 153 oznámila c. k. okr. školní rada na Kladně, že výplata služného učitelstvu
konati se bude vždy 1. dne každého měsíce od 1. února 1912 počínaje a kvitance na
služné že mají se vždy nejdéle do 20. každého měsíce c. k. bernímu úřadu předkládati.
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Inspekce školy. Dne 12. ledna 1912 navštívil školu zdejší za příčinou prohlídky
p. profesor Josef Malý, c. k. okresní školní inspektor z Kladna, po níž byla inspekční
porada.
161.
Antonín Uhlík jmenován byl uč. I. tř. ad personam. Dekretem c. k. zemské školní
rady ze dne […] ledna 1912 č. II.-A-128 jmenován byl defin. učitel II. tř. Antonín Uhlík
def. učitelem I. tř. ad personam a složil dne 10. března 1912 u c. k. okresní školní rady na
Kladně přísahu.
Učitelka Eleonora Šestáková obdržela I. zvýšení služného. Přípisem ze dne 27. ledna 1912 č. 222 oznámila c. k. okr. školní rada na Kladně, že vynesením c. k. zemské školní
rady ze dne 3. ledna 1912 č. II-A-6467 obdržela zat. učitelka I. třídy Eleonora Šestáková
I. zvýšení služného od 1. listopadu 1911 počínaje.
Nemoc ind. učitelky a její zastupování. Dne 5. března 1912 onemocněla industr.
učitelka Jaroslava Pelzová a podala si žádost o dovolenou a do 15. dubna nevyučovala.
V té době vyučovaly na místo ní ženským ručním pracím literní učitelky Alžběta Tísková
a Eleonora Šestáková.
Stromková slavnost. Dne 30. března 1912 konala se zde stromková slavnost. Školní
dítky zúčastnily se toho dne slavných služeb božích v zdejším chrámu Páně konaných,
načež měl k nim uč. František Pechlát přiměřenou řeč, ve kteréž jim užitek, důležitost
stromoví vylíčil a je k šetření stromoví a užitečného ptactva nabádal. Dále ukázal dětem
říd. učitel Jan Suchoradský praktické ořezávání a sázení stromků a na některé výhody
a vady, jichž se mnozí při sázení stromoví dopouštějí, upozornil, načež dítky samy za
dozoru učitelů zasadily 25 lipových stromků v obecním sadě uprostřed vsi ležícím.
Slavnosti zúčastnil se p. předseda místní školní rady pan Frant. Kubr, místní kaplan
p. Josef Ptáček, jakož i několik občanů.
Počátek odpoled. vyučování změněn. Přípisem ze dne 2. dubna 1912 č. 1 225 oznámila c. k. okr. školní rada na Kladně správě
162.
školy, že schvaluje opatření, aby odpolední vyučování v měsících jarních a letních počínalo
od ½ 2. hodiny odpolední.
Uč. Ant. Uhlík obdržel druhé zvýšení služného. Vynesením c. k. zemské školní rady
ze dne 25. dubna 1912 č. 2-A-2303 uděleno bylo def. učiteli ad pers. Antonínu Uhlíkovi
druhé zvýšení služného od 1. pros. 1911 počínaje.
Zkouška z náboženství. Dne 8. května 1912 konala se zkouška školních dítek z náboženství za přítomnosti veledůstojného pána Dr. Rudolfa Horského, kníž. arc. vikáře a faráře v Šárce u sv. Matěje.
Očkování školních dítek. Dne 11. června 1912 očkoval ve škole zdejší obvodní lékař
MUDr. Václav Lorenc z Hostouně školní dítky, při čemž bylo 5 dítek očkováno a 35 přeočkováno.
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Okresní porada učitelská. Dne 20. června 1912 konala se na Kladně všeobecná porada
učitelská okresu kladenského.
Výstava ženských ručních prací žaček. Výstava ženských ručních prací konala se dne
7. července 1912. Ve dvou místnostech v prvém patře staré školní budovy vyloženy byly
práce žaček, jakož i některé ukázky jejich z kreslení. Výstava byla po celý den hojně
navštívena.
Úlevy v návštěvě školy. Podzimní úlevu v návštěvě školy od 4. října do 4. listopadu
1912 vynesením c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 4. října 1911 č. 4 213 obdrželo
7 hochů a 25 dívek, celkem 32 dítky.
Letní úlevu v návštěvě školy od 15. května do 15. července 1912 vynesením c. k. okresní
školní rady na Kladně ze dne 8. května 1912 č. 1 705 obdrželo 21 žáků a 21 žákyň, celkem
42 dítky.
Předčasné propuštění dítek ze školy. Předčasně propuštěno bylo ze školy před
dokonaným čtrnáctým rokem věku koncem školního roku 1911/12 vynes. c. k. okr. školní
rady na Kladně ze dne 1. července 1912 č. 2 234 celkem 16 dítek.
163.
Dary c. k. okresní školní rady na Kladně. Dne 21. prosince 1911 zaslala ku podělení
školních dítek c. k. okr. školní rada na Kladně 450 informačních brožurek České zemské
komise pro ochranu dětí a péči o mládež, jimiž byly všecky školní dítky poděleny.
Dne 12. května 1912 zaslala c. k. okresní školní rada na Kladně 2 díly spisu Království
České od Körbera pro knihovnu učitelskou a 3 díly Nových cest po světě od Josefa
Kořenského pro knihovnu žákovskou.
Dne 10. května 1912 zaslala darem c. k. okr. školní rada na Kladně pro chudé žáky
24 učebnic v úhrnné ceně 24 K 10 h.
Dne 17. června 1912 zaslala c. k. okresní školní rada na Kladně 72 knihy pro knihovnu
žákovskou.
Dar ředitelství c. k. škol. knihoskladu v Praze. Ředitelství c. k. školního knihoskladu
v Praze zaslalo darem pro chudé žáky 10 čtyřdílných čítanek Jursových v ceně 16 K.
Dar c. k. okresního hejtmanství na Kladně. C. k. okresní hejtmanství na Kladně
zaslalo darem dne 4. května 1912 pro knihovnu učitelskou brožuru Dra Jana Urbana
Jarníka Podstata, cíl a organisace okrašlování.
Dar Spořitelního a záložního spolku. Spořitelní a záložní spolek pro Hostivice a okolí
věnoval v měsíci říjnu 1911 k zakoupení učebných pomůcek pro školu částku 31 K 71 h
a v měsíci červnu 1912 opět k témuž účelu 30 K.
Dary místní školní rady. Místní školní rada darovala dne 4. října 1911 částku 80 K
k zakoupení potřeb školních pro chudé žáky a částku 40 K k zakoupení učebnic chudým
dětem; mimo to darovala dne 30. listopadu 1912 částku 10 K k zakoupení 100 zpěvníčků
pro nemajetné žáky a dala počátkem měsíce července 1912 zříditi na tělocvičném cvičišti
šplhadlo pro školní dítky.
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164.
Knihovna žákovská a užívání jí. Koncem šk. roku 1911/12 čítala učitelská knihovna
100 a žákovská 257 knih.
Ze žákovské knihovny půjčeno bylo během šk. roku 237 školním dětem celkem 2 570 knih.
Požární zkoušky. Požární zkoušky v obou školních budovách ve šk. r. 1911/12 konaly se
celkem čtyřikráte, a to první dne 16. října 1911, druhá 8. března, třetí 25. května a 4. dne
5. července 1912; mimo to poučovány byly dítky občas o tom, kterak by se při vypuknutí
požáru ve školní budově zachovati a jak by co nejrychleji školní budovu opustiti měly.
Účast školních dítek na bohoslužebných úkonech. Školní mládež zúčastnila se za
dozoru učitelů vždy v neděli a ve svátek po celý rok, všedního dne pak od 16. září do
15. října 1911 a od 1. května do 15. července 1912 mše sv., jakož i obvyklých zde průvodů o křížových dnech, na sv. Marka, o Vzkříšení Páně a o slavnosti Božího Těla. Mimo to
přítomny byly dítky slavným službám Božím o dnech Jmenin JJ. Veličenstva dne 4. října
a 19. listopadu 1912, jakož i na počátku a při ukončení školního roku.
Výkon sv. zpovědi. Ve škol. roce 1911/12 vykonaly školní dítky IV.a, IV.b, V.a a V.b třídy
celkem třikráte sv. zpověď, a to dne 6. října 1911, 20. března a 28. června 1912; mimo to
vykonaly dítky III. třídy sv. zpověď dne 10. července 1912.
Zdravotní stav žactva. Ve školním roce tom nebyl zdravotní stav žactva celkem uspokojivý. Hned na počátku školního roku vyskytlo se mezi žactvem několik případů spalniček
a zánětu příušnic; z jara pak v r. 1912 objevila se mezi žáky v Litovicích spála a spalničky,
v Hostivicích a v Jenečku plané neštovice, jež mezi žáky až do ukončení školního roku
neustaly.
165.
Sbírky pro Českou zemskou komisi. Školní sbírky ve prospěch České zemské komise
pro ochranu dětí a péči o mládež v Praze konány byly každého měsíce a vynesly celkem
35 K 97 h.
Poučné vycházky dítek. Poučné vycházky se žáky konaly se několikráte, a to dne
29. června 1912 vedeny byly dítky obou čtvrtých tříd učitelem Antonínem Uhlíkem a učitelkou Eleonorou Šestákovou na Letnou ku zkoušce na cvičení sokolské; dne 10. července
1912 obě čtvrté třídy do Chrbin a dne 12. července 1912 obě páté, druhá a třetí třída do
Liboce, Hvězdy a Divoké Šárky.
Počet vyučovacích půldnů. Vyučovacích půldnů bylo ve škol. roce 1911/12 vůbec
169 240, nezameškaných 162 884, zameškaných omluvených 5 274, zameškaných neomluvených 1 082; nezameškaných bylo 96,24 %, omluvených 3,12 % a neomluvených
0,64 %.
Ukončení škol. roku 1911/12. Školní rok 1911/12 ukončen byl dne 13. července 1912
slavnými službami Božími, jichž se veškerá mládež se svými učiteli zúčastnila, načež zapěly
dítky Rakouskou národní hymnu a po napomenutí řídícím učitelem, jak se o prázdninách
chovati mají, rozdány byly dětem školní zprávy.
Učitelka Eleonora Šestáková složila slib. Dne 21. srpna 1912 povolána byla def.
učitelka I. třídy Eleonora Šestáková k c. k. okresní školní radě na Kladně za příčinou
připomenutí předepsané služební přísahy.
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[Školní rok 1912/1913.]
Počátek školního roku 1912/13. Školní rok 1912/13 počal den 16. září 1912 slavnými
službami božími a vzýváním Ducha sv. za účasti všeho žactva a celého sboru učitelského.
166.
Rozdělení žactva. Počátkem šk. r. 1912/13 přijato bylo:
do třídy I.
42 hochů
33 dívek, celkem 75 dítek
II.
45
39
84
III.
33
36
69
IV.a 51
–
51
IV.b
–
62
62
V.a
47
–
47
V.b
–
63
63
úhrnem
218 hochů 233 dívky, celkem 451 dítek
Všecky dítky byly náboženství katolického.
Rozdělení učitelstva po třídách. Učitelstvo bylo po třídách takto rozděleno: ve třídě I.
vyučoval říd. učitel Jan Suchoradský, ve II. učitel František Pechlát, ve III. učitel Václav
Počkay, ve IV.a uč. Alois Saifrt, ve IV.b učitelka Alžběta Tísková, v V.a učitel Antonín Uhlík
a v V.b učitelka Eleonora Šestáková.
Učitelé náboženství. Náboženství ve třídách I., II. a III. vyučoval důst. p. farář Jan
Novotný, ve všech ostatních třídách kaplan p. Josef Ptáček.
Učitelky ženských ručních prací. Ženským ručním pracím vyučovalo se ve 4 odděleních, a to: v oddělení I. 36, ve II. 30, ve III. 32 a ve IV. 63 dívky, celkem 161 dívka.
V oddělení I., II. a IV. vyučovala industriální učitelka Jaroslava Pelzová, v oddělení III.
literní učitelka Alžběta Tísková.
Dětská slavnost ve prospěch České zemské komise. Dne 2. prosince 1912 konala se
k nařízení c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 8. listopadu 1912 č. 3 941 dětská
slavnost ve výroční den nastoupení na trůn Jeho c. k. Apošt. Veličenstva císaře Pána.
Toho dne přítomna byla školní mládež se svými učiteli slavným službám Božím v zdejším
chrámu Páně konaným, načež navrátila se do školy, kdež jí učitel Alois Saifrt význam
slavnosti vylíčil, na167.
čež dítky zapěly některé vhodné písně a vykonána byla sbírka ve prospěch České zemské
komise pro ochranu dětí a péči o mládež v Praze, jejíž čistý výtěžek v části 14 K 87 h
odveden byl k řečenému účelu.
Dětské divadelní představení. V době vánoční r. 1912 sehrály školní dítky po sedmkráte divadelní hru Tři halíře. Čistý výtěžek činil 570 K 19 h, za nějž zakoupeny byly pro
školu učebné pomůcky.
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Uč. Frant. Pechlát onemocněl. Výpom. učitelka Albína Vorlíčková. Ku konci měsíce
prosince 1912 onemocněl zánětem pohrudnice učitel František Pechlát. Na jeho místo
ustanovila c. k. okresní školní rada na Kladně dekretem ze dne 29. prosince 1912 č. 4 497
výpomocnou učitelku Albínu Vorlíčkovou, absolvovanou kandidátku učitelství z Jenče.
Dovolená učitelce Alžbětě Tískové. Dne 10. února 1913 podala si žádost za dovolenou
od 1. března 1913 zat. učitelka Alžběta Tísková, by mohla se připraviti ke zkoušce pro
školy měšťanské ze III. odboru. C. k. zemská školní rada vynes. ze dne 15. února 1913
čís. II-A-1097-9360 udělila jí dovolenou od 1. března 1913 do 31. května 1913, což
oznámila jí c. k. okresní školní rada na Kladně přípisem ze dne 27. února 1913 čís. 896
a ustanovila na její místo dekr. ze dne 27. února 1913 čís. 897 výpomocnou učitelku
Alžbětu Smrčkovou, která zde dne 1. března 1913 službu nastoupila a ve třídě IV.b
vyučovati počala.
Třetí zvýš. služ. uč. Frt. Pechlátovi. Vynesení c. k. zem. školní rady ze dne 14. dubna
1913 čís. II-A-2051 povoleno bylo def. učiteli I. tř. Frt. Pechlátovi třetí zvýšení služného od
1. prosince r. 1912 počínaje.
168.
Nemoc ind. uč. Jar. Pelzové. Dne 24. dubna 1913 podala si def. ind. učitelka Jaroslava
Pelzová žádost za dovolenou, ježto onemocněla a dále vyučovati nemohla.
Ustanovení výpom. industr. učitelky Anny Štětkové. Dekterem c. k. okr. školní rady
na Kladně ze dne 28. května 1913 č. 1 872 ustanovena byla na místo nemocné ind.
učitelky Jaroslavy Pelzové výpom. ind. učitelky Anna Štětková z Hostouně s odměnou
ročních 540 K.
Zkouška z náboženství. Dne 15. května 1913 konala se ve škole zdejší zkouška z náboženství u přítomnosti důst. p. Dra Rudolfa Horského, kníž. arc. vikáře a faráře v Šárce
u sv. Matěje.
Výpom. učitelka Alžb. Smrčková propuštěna. Přípisem ze dne 4. června 1913
č. 2 568 oznámila c. k. okr. školní rada na Kladně výpomocné učitelce Alžbětě Smrčkové,
která na čas dovolené zat. učitelku Alžbětu Tískovou zastupovala, že ji koncem měsíce
května r. 1913 služby sprošťuje, jelikož toho dne zat. učitelka Alžběta Tísková po své
dovolené službu opět nastoupí.
Očkování školních dítek. Dne 9. června 1913 očkoval obvodní lékař MUDr. Václav
Lorenc z Hostouně 6 školních dítek dosud neočkovaných a 35 dítek přeočkoval.
Předčasné propuštění dítek ze školy. Vynesením c. k. okresní školní rady na Kladně ze
dne 27. června 1913 č. 2 894 propuštěno bylo předčasně ze školy koncem škol. roku
1912/13 celkem 18 školních dítek před dokonaným 14. rokem věku svého.
Propuštění výp. ind. učitelky Anny Štětkové ze služby. Přípisem ze dne 1. července
1913 č. 3 237 oznámila c. k. okr. šk. rada na Kladně, že dne 15. července 1913 propouští
ze služby výpom. ind. učitelku Annu Štětkovou,
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169.
která nemocnou indistr. učitelku Jaroslavu Pelzovou zastávala, a tímž dnem že jí odměnu
zastavuje.
Úleva v návštěvě školy žákům. Podzimní úleva v návštěvě školy od 1. do 31. října
1912 povolena byla vynes. c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 2. října 1912
č. 3 440 celkem 43 dětem, jarní úleva od 1. května do 15. července 1913 vynes. c. k. okr.
školní rady na Kladně ze dne 18. dubna 1913 čís. 1 683 celkem 36 dětem.
Dar c. k. okresní školní rady na Kladně. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala
pro učitelskou knihovnu 2 výtisky brožury „Stálá výstava školská v Praze“, knihu
„Království České V. díl“ (Východní Čechy) a knihu „Jiří kníže Lobkovic a samospráva“; pro
knihovnu žákovskou 47 knih dílem zábavných, dílem poučných v úhrnné ceně 64 K 70 h
a 28 kusů učebnic (čítanek Jursových) pro chudé žáky v ceně 29 K 18 h.
Dar c. k. škol. knihoskladu v Praze. Ředitelství c. k. školního knihoskladu v Praze
zaslalo dne 7. března 1913 pro chudé žáky 10 čítanek Jursových v ceně 7 K 50 h.
Dar místní školní rady. Místní školní rada darovala na školní potřeby pro chudé žáky
částku 50 K.
Dar Spořit. a zálož. spolku v Hostivicích. Spořitelní a záložní spolek pro Hostivice
a okolí věnoval částku 30 K k zakoupení školních potřeb pro chudé žáky.
Sbírky ve prospěch České zemské komise. Sbírky ve prospěch České zemské komise
pro ochranu dětí a péči o mládež v Praze konaly se každého měsíce a vynesly celkem (i se
sbírkou o dětském dni 2. 12. 1912 pořádaném) celkem 57 K 85 h.
170.
Knihovny žákovská a učitelská, užívání jich. Knihovna učitelská čítala koncem šk. r.
1912/13 celkem 130 knihy, žákovská 257 knih, půjčeno bylo 216 školním dětem celkem
2 231 kniha.
Požární zkoušky ve školních budovách. Ve škol. roce 1912/13 konaly se v obou
školních budovách celkem 4 požární zkoušky, a to 16. října 1912, 7. února, 14. května
a 8. července 1913; mimo to bývaly dítky příležitostně poučovány o tom, jak by se při
vypuknutí požáru ve školní budově zachovati a jak by školní stavení co nejrychleji opustiti
měly.
Účast dítek na bohoslužebných úkonech. Školní mládež zúčastnila se po celý v nedělích a ve svátek a všedního dne od 16. září ao 15. října 1912 a od 1. května do 15. července 1913 za dozoru učitelů mší sv., jakož i všech obvyklých zde průvodů do polí o křížových
dnech, na sv. Marka, o Vzkříšení Páně a o slavnosti Božího Těla. Mimo to přítomny byly
dítky slavným službám Božím o dnech Jmenin JJ. Veličenstva dne 4. října a 19. listopadu
1912, jakož i na počátku a při ukončení škol. roku.
Výkon sv. zpovědi. Ve škol. roce 1912/13 vykonaly dítky IV.a, IV.b, V.a a V.b třídy po
třikráte sv. zpověď, a to dne 2. října 1912, 12. března a 25. června 1913; kromě toho
vykonaly dítky III. třídy dne 4. července sv. zpověď a sv. přijímání.
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Zdravotní stav žactva. Zdravotní stav žactva byl celkem uspokojivý; vyskytlo se mezi
dětmi pouze několik ojedinělých případů spalniček v Hostivicích, 2 školní dítky zemřely,
a to Marie Donátová z Litovic dne 24. října 1912 a Jan Toman z Hostivic dne 16. června
1913, obě tuberkulosami plic po dlouhé nemoci, pro kterou již po několik roků školu
nenavštěvovaly.
171.
Poučné vycházky žáků. Poučných vycházek se žáky bylo vykonáno několik; tak ku př.
dne 26. února 1913 vykonali žáci V.a třídy vycházku na Kladno ku prohlídce zvěřince, dne
10. května 1913 žáci IV.a třídy do Prahy k shlédnutí památností, musea, Hradčan atd., dne
11. července 1913 dívky V.b třídy měly polodenní vycházku do Divoké Šárky, dne
12. července 1913 žáci V.a třídy do Prahy atd. Mimo to podnikli žáci menší poučné
vycházky do přírody za příčinou názorného vyučování.
Počet vyučovacích půldnů. Ve školním roce 1912/13 bylo vyučovacích půldnů vůbec
168 359, nezameškaných 162 583 = 86,57 %, zameškaných omluvených 4 366 = 2,59 %,
zameškaných neomluvených 0,84 %.
Ukončení školního roku 1912/13. Školní rok 1913/13 ukončen byl dne 15. července
1913 slavnými službami Božími, jichž se veškerá školní mládež se svými učiteli zúčastnila,
načež zapěly dítky Rakouskou národní hymnu. Po napomenutí dítek ve škole říd. učitelem,
jak se o prázdninách chovati mají, rozdány byly dětem školní zprávy.
Zat. učitelka Alžb. Tísková ustanovena výp. učitelkou v Praze. Dekretem c. k.
okresní školní rady v Praze ze dne 5. srpna 1913 čís. 7 478 ustanovena byla zatímní
učitelka zdejší Alžběta Tísková stálou výpomocnou učitelkou při školách pražských,
kteréžto místo dne 1. září 1913 [nastoupila].
Zat. učitelka Alžb. Tísková byla sproštěna služby. Vynesením c. k. okresní školní
rady na Kladně ze dne 11. srpna 1913 čís. 3 778 byla zat. učitelka Alžběta Tísková koncem
měsíce srpna 1913 školní služby v okrese kladenském sproštěna a touž dobou byly jí
veškeré služební příjmy zastaveny.
27. 10. 1913 Röhrig, c. k. okr. šk. insp.
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172.

[Školní rok 1913/1914.]
Počátek škol. roku 1913–14. Školní rok 1913/14 započal 16. září 1913 slavnými
službami božími a vzýváním Ducha sv. za účasti všeho žactva a učitelstva.
Rozdělení žactva. Počátkem roku 1913–14 bylo zapsáno:
do třídy I.
30 hochů
43 děvčat, celkem 73 dítek
II.
48
36
84
III.
41
42
83
IV.a 54
–
54
IV.b
–
59
59
V.a
49
–
49
V.b
–
58
58
úhrnem
222 hochů 238 děvčat, celkem 460 dítek,
jež byly všechny náboženství katolického.
Rozdělení učitelů po třídách. Ve třídě I. vyučoval řídící učitel Jan Suchoradský, ve II.
Antonín Uhlík, ve III. Frant. Pechlát, ve IV.a Václav Počkay, ve IV.b Hermína Skydánková,
v V.a Alois Saifrt, v V.b Eleonora Šestáková.
Učitelé nábož. Náboženství katol. ve třídě I., II. a III. vyučoval důst. pan farář Jan
Novotný, ve všech ostatních třídách důst. pan P. Josef Ptáček.
Učitelky ženských ručních prací. Ženským ručním pracím vyučovalo se ve 4 odděleních, a to v I. odděl. 42 děvčat, ve II. 26, ve III. 33, ve IV. 58; celkem 159 dívek. V odděl.
I., II. a IV. vyučovala industriální učitelka Jaroslava Pelzová, v odd. III. literní učitelka
Hermína Skydánková.
Hermína Skydánková ustanovena zatímní učitelkou. C. k. okres. škol. rada na
Kladně jmenovala výnosem ze dne 31. srpna 1913 Hermínu Skydánkovou, výpomocnou
učitelku na II. dívč. škole v Kladně, zatímní učitelkou II. tř. při škole zdejší. Jmenovaná
učitelka počala vyučovati 16. září t. r. ve IV.b třídě.
Václav Počkay učitelem I. tř. ad pers. Vynesením c. k. zemské škol. rady ze dne
25. června 1913 čís. 4 127 jmenován byl Václav Počkay def. učitel II. tř. zdejší školy
učitelem I. třídy ad personam a z té příčiny obnovil služební přísahu 7. září 1913.
Druhé zvýšení téhož učitele. Vynesením c. k. zemské školní rady v Praze ze dne
29. září 1913 čís. II-A-4808 obdržel uči173.
[tel] Václav Počkay druhé zvýšení služného od 1. června 1913 počínaje.
Eleonora Šestáková nemocna. Učitelka Eleonora Šestáková 26. ledna 1914 onemocněla chřipkou a obdržela dovolenou až do 9. února 1914.
Mimořádný přídavek učitelstvu. Po několikaletém strádání dostalo se všemu učitelstvu
v král. Českém mimořádného přídavku od 1. ledna 1914 počínaje, ježto definitivní úprava
platů učitelských nemohla být uzákoněna pro nezasedání sněmu král. českého.
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Zřízení dvou zatímních poboček při škole zdejší. Ježto po několik roků II. a III. třída
bývala navštěvována více než 80 dětmi, zažádala místní školní rada o zřízení poboček při
třídách těch. C. k. zemská škol. rada ve srozumění se zemskou správní komisí Král.
Českého žádosti vyhověla a vynesením svým ze dne 23. ledna 1914 č. 1-61/1 dvě zatímní
pobočky s dvěma zatímními místy učitelek II. třídy povolila. Pobočky dovoleno otevříti
1. března 1914. Místnosti pro ně schváleny byly při schůzi míst. škol. rady, p. c. k. okres.
hejtmana Haisingera, c. k. okres. inspektora p. prof. Ad. Röhriga a c. k. okres. lékaře
p. MUDr. Pokorného dne 17. února 1914. Jsou to místnosti ve staré školní budově
v I. patře.
Růžena Peřinová zatím. uč. II. tř. Vynesením c. k. o. š. rady na Kladně ze dne
23. února 1914 čís. 995 jmenována Růžena Peřinová, zat. učitelka II. tř. na obec. škole
v Rozdělově, zatímní učitelkou II. tř. při škole zdejší. Vyučovati začala 1. března 1914
v nově zřízené pobočce II.b – dívčí.
Helena Tittelbachová zatím. uč. II. tř. Vynesením téže c. k. okr. škol. rady jmenována
zatímní učitelka II. tř. Helena Tittelbachová v Nučicích zatímní učitelkou II. tř. při škole
zdejší – ze dne 23. února 1914 čís. 997. – Jmenovaná učitelka nastoupila 1. března
a vyučovala dívky v pobočce III.b.
Nemoc řídícího učitela Jana Suchoradského. V letošním školním roce bylo několik
členů sboru učitelského nemocno. Nejtížeji však dopadla nemoc na řídícího učitele Jana
Suchoradského, který do té doby pro nemoc dovolené neměl, tak zdravého byl organismu,
ač již skoro celých 40 let službu školní v největší svě174.
domitosti vykonával. I tentokráte dlouho vzdoroval – až konečně nemoc sama překonala
i silný jeho organismus – a musil ulehnouti. Bylo to právě o svátcích velikonočních. Od
15. dubna 1914 upoután na lůžko. Přičiněním ošetřujícího lékaře MUDr. Jos. Daníčka
z Unhoště zlepšila se nemoc tak, že mohl k radě téhož lékaře odjeti do Mariánských Lázní
k 5tinedělnímu léčení. Byv v ošetřování universit. profesora Mladějovského z Prahy, navrátil se as týden po ukončení škol. roku zpět na duchu i těle zotaven, ne však tak, aby mohl
opětně správu školy vésti a vyučovati. K radě a na základě lékař. vysvěd. prof. Mladějovského prodloužena dovolená říd. učiteli do 31. prosince 1914.
Frant. Pechlát zástupcem říd. uč. Zástupcem řídícího učitele po dobu jeho nemoci
ustanoven Frant. Pechlát jako nejstarší člen sboru učitelského (vynes. ze dne 30. IV.
č. 2 191).
Václav Počkay nemocen. V téže skoro době roznemohl se učitel Václav Počkay a churavěl od 24. dubna do 11. května 1914 u svých rodičů v Praze III. Stižen byl katarem průdušek a chřipkou.
Jaroslava Vokáčová, výpomocnou učitelkou. K zastupování říd. učitele ve vyučování
povolána vynes. c. k. okr. škol. rady v Kladně ze dne 30. dubna 1914 čís. 2 191 Jaroslava
Vokáčová, výpomocná učitelka v Úhonicích, a ustanovena výpomocnou učitelkou zde po
čas nemoci říd. učitele.
Eleonora Šestáková nemocna. Učitelka Eleonora Šestáková dne 24. června 1914 opět
ochuravěla prud. katarhem hrtanu a ochrnutím hlasivek, pročež nemohla do konce škol.
roku vyučovati.
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Smuteční bohoslužby za Jeho C. a K. Výsost pana arcivévodu Františka Ferdinanda a Jeho vznešenou choť. Veškero učitelstvo jakož i žactvo školy zdejší přítomno
bylo dne 3. července 1914 slav. smutečním službám božím konaným za Jeho C. a K.
Výsost pana arcivévodu Františka Ferdinanda z Este a Jeho vznešenou choť paní vévodkyni Žofii z Hohenbergu, kteří stali se obětí vražedného atentátu v Sarajevě.
Jaroslava Vokáčová propuštěna. Výnosem c. k. okres. škol. rady na Kladně ze dne
4. července 1914 čís. 3 367 sproštěna byla výpomocná učitelka Jaroslava Vokáčová dnem
15. července t. r. služby, kterou zastávala od 1. května 1914.
175.
Zkouška nábožens. Dne 11. května 1914 konala se ve škole zdejší zkouška z náboženství za přítomnosti důst. p. ThDr. Rudolfa Horského, kníž. arc. vikáře a faráře v Šárce
u sv. Matěje.
Očkování škol. dítek. Dne 5. června 1914 očkoval obvodní lékař MUDr. Václav Lorenc
z Hostouně 8 dětí dosud neočkovaných a 32 dětí přeočkoval.
Předčasné propuštění ze školy. Vynesením c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne
26. června 1914 čís. 3 191 propuštěno bylo před dokonaným 14. rokem věku 22 školních
dítek, jimž propouštěcí vysvědčení vydána 15. 7.
Úleva v návštěvě školy. V letošním škol. roce 1913–14 nebyla povolena žádná zimní
úleva. Vynesením c. k. o. škol. rady na Kladně ze dne 30. dubna 1914 čís. 2 185 povolena
letní úleva od 16. května do 15. července 1914 celkem 47 dětem.
Dary c. k. okresní školní rady v Kladně. C. k. okresní školní rada na Kladně darovala
škole zdejší v tomto škol. roce knihy pro chudé žactvo v ceně 28 K 86 h, dále 4 knihy
Kořenského a do žákovské knihovny „Nejlepší ochránce českých dětí“. Dále 13 obrazů ku
vyučování v úhrnné ceně 46 K 60 h.
Dary c. k. školního knihoskladu. Řiditelství c. k. školního knihoskladu v Praze darovalo
škole zdejší 15 učebnic v ceně 15 K 78 h a mimo to jako mimořádný dar 114 kusů Matolínových početnic v ceně 53 K 39 h.
Dar místní školní rady. Místní školní rada darovala na školní potřeby pro chudé děti
80 K a k doplnění žákovské knižnice rovněž 80 K.
Dar spořitelního a záložního spolku v Hostivicích. Spořitelní a záložní spolek pro
Hostivice a okolí daroval pro potřeby školní obnos 13 K 83 h.
Jiné dary. Místní stolová společnost na Břvech zvaná „Lulka“ věnovala pro chudé na
školní potřeby 10 K.
Sbor učitelský zakoupil do knihovny „Napříč Argentinou“ a sbírku předloh ku kreslení
tiskátky od Holuba.
Sbírky ve prospěch zemské komise. Sbírky ve prospěch české zemské ko176.
mise pro ochranu dítek a péči o mládež v Praze konaly se po celý školní rok a vynesly
celkem 35 K 66 h.
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Knihovna žákovská a učitel. Knihovna učitelská čítala v roce 1913–14 celkem 103 knihy a žákovská 272 knihy. Během školního roku přečetlo 224 dětí 2 891 knihu.
Požární zkoušky. Ve škol. roce 1913–14 konaly se v obou škol. budovách celkem 3 požární zkoušky, a to dne 23. 12. 1913, 30. 5. 1914 a 14. 7. 1914.
Účast dítek při bohoslužebných úkonech. Školní mládež účastnila se po celý školní
rok v neděli a svátky a všedních dnů od 16. září do 15. října 1913 a od 1. května do
15. července 1914 za dozoru učitelů mší sv., jakož i všech zde obvyklých průvodů. Mimo
to přítomny děti slav. službám Božím o dnech Jmenin Jejich Veličenstev dne 4. října
a 19. listopadu 1913.
Výkon sv. zpovědi a přijímání. Ve škol. roce 1913–14 vykonaly školní dítky po třikráte
sv. zpověď a přijímání ve dnech 3. října 1913, 1. dubna 1914, 2. července 1914, a to děti
ze třídy 4.a, 4.b, 5.a a 5.b. – Děti třídy III.a a III.b 8. července.
Zdravotní stav žactva. V tomto školním roce byl zdravotní stav žactva zcela uspokojivý;
epidem. nemocí nebylo.
Poučné vycházky žáků. Poučných vycházek vykonáno několik, a to: 10. června 1914
třídy 4.a, 4.b, 5.a, 5.b podnikly celodenní výlet na Křivoklát; dne 8. července třída II.a
celodenní výlet do lesů svárovských; 13. července třídy 1., 2.a, 2.b, 3a, 3.b celodenní výlet
do Divoké Šárky a do obory „Hvězdy“.
Počet vyučovacích půldnů. Ve školním roce 1913–14 bylo vyučovacích půldnů vůbec
162 467, nezameškaných 155 212 = 95,53 %, zameškaných omluvených 5 152, zameškaných neomluvených 2 103.
Ukončení školního roku. Školní rok zakončen 15. července 1914 slav. službami božími
za přítomnosti všech dětí a všeho učitelstva. Po mši zapěna Rakouskou národní hymna.
12. 4. 1915 Röhrig, c. k. okr. šk. inspektor.

177.
Prázdniny ve škol. roce 1913–14. Když končili jsme školní rok 1913–14 a rozjížděli se
do svých domovů, nepomyslili jsme, že v krátké době překvapí nás události válečné – je
pravda, že od atentátu sarajevského mračna byla stažena a k bouři se chýlilo – ale nikdo
nevěřil, že dojde k oné obrovské bouři, jež zachvátila celou Evropu, ano i později jiné díly
světa. – Rozpoutala se válka světová, válka, jaké nikdy nebývalo a snad ani kdy bude. –
Třinácte plných měsíců uplynulo od vypuknutí války – a dnes, kdy tyto řádky píšeme, není
nejmenší naděje na brzký konec její. –
Vypuknutí války. První zvěst o vypuknutí války se Srbskem došla do obce naší právě
v neděli 26. července 1914, kdy slavila se pouť. Počasí bylo nádherné – slunce od rána
mile svými paprsky nás zahřívalo – hostů sjelo se ku svým známým velký počet. Veselo
bylo na návsi, po níž pobíhala mládež mezi boudami pernikářskými, kolotoči, houpačkami
a jinými pouťovými atrakcemi.
Bylo k 10. hod. dopolední. V tu dobu bylo na návsi obzvláště živo, neboť přicházeli i přespolní do chrámu Páně na velké služby Boží.
Tou dobou přijel právě z Kladna od c. k. okresního hejtmanství posel s vyhláškami svolávacími. Před ním došly telegramy na obecní úřad, aby členové, pověření již za doby míru
mobilisačními pracemi, byli připraveni práce mobilisační zahájiti.
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Sotva, že prvá vyhláška o mobilisaci vyvěšena na staré škole, kde nalézá se obecní úřad,
davy lidu obklopily budovu, rokujíce o věcech příštích. Bylo po radosti, bylo po pouti.
Hosté vzdálenější odjížděli nejbližším vlakem, aby včas byli na svých místech. Během
48 hodin musili všichni mobilisovaní dostaviti se ke svým plukům. – Též na obecní úřad
přicházeli jednotlivci, hlásíce se o své knížky.
Druhého a třetího dne již přijížděly oddíly mužstva do Hostivic a okolních obcí, aby zde
byly do pole všemi potřebami vypraveny.
178.
Smutné bylo loučení zdejších občanů, kteří do války nastupovali. I nejotrlejší pozorovatel
při výjevu, když manželka a klubko malých dětí loučilo [se] se svým otcem, neudržel slz
svých. – To opakovalo se vícekráte na našem nádraží. – Zatím co z obce naší vojenští
povinníci odcházeli, přibývalo den ode dne těch, kteří přiděleni byli k oddílu, jenž střelivem
vojsko zásobuje, a ubytováni ve všech místnostech prvého i druhého patra staré školy,
jakož i v místnostech nové školy. Sem přivážely se potřeby pro jejich výstroj, jakož i postroje pro koně. Skoro do konce srpna trvalo, než Hostivice a okolí opustili. – V té době
čilý byl ruch na silnici k prachárnám, neboť množství vozů přijíždělo, aby náboje a prach
jinam odvážely. Též stanice hostivická svědkem byla nastupování a nakládání obrovského
počtu dělostřelectva, koní a děl jak lehkých, tak těžkých.
Oslava Nejvyšších narozenin r. 1914. Dojemná byla oslava císařových narozenin dne
18. srpna 1914. Pod košatými stromy na návsi zřízen pod stanem polní oltář a místní farář,
důst. pan J. Novotný sloužil polní mši, jíž súčastno bylo mnoho vojska, jakož i místního
a okolního občanstva.
Ježto mnoho rodin zůstalo bez otců, matky pak byly zaměstnány při žních, chtělo učitelstvo děti ve škole shromažďovati a i o prázdninách nad nimi bdíti. – Děti však používaly
volného času ku sbírání klásků na poli a jinak v domácnostech vypomáhaly.
Žňová komise. Učitelé školy zdejší přibráni též do žňové komise, jež měla se starati, by
v čas obilí i jiné plodiny z polí bylo sklizeno a později též o to, aby v čas pozemky orné byly
osety. Potřeba toho byla, neboť byl úbytek pracovních sil, jakož i potahů se nedostávalo.
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[Školní rok 1914/1915.]
Počátek školního roku 15. září 1914. Nový školní rok 1914–15 započal 16. září ve
znamení války – a v tomtéž znamení války dne 15. července slavnostně ukončen.
Z učitelů školy zdejší při prvé výzvě nastoupil Václav Počkay, který sloužil u 35. pěš. pluku
jako náhradní záložník, od 1. ledna 1914 u 28. pluku domobraneckého.
179.
Ježto ale jmenovaný učitel stižen byl prudkým katarem průdušek, obdržel dovolenou a při
přehlídce 23. 10. 1914 pro churavost uznán neschopným služby vojenské. – Během roku
při vojenských přehlídkách dne 9. června 1915 uznán způsobilým učitel Ant. Uhlík, který
též před lety byl superarbitrován, a týž dne 16. srpna 1915 službu vojenskou nastoupil do
Solnohradu jako jednoroční dobrovolník po dobu války. Jmenovaný byl též předsedou
zásobovací komise pro Hostivice. Odveden byl k pěšímu pluku zeměbranskému čís. 8.
Druzí dva členové sboru Saifrt a Pechlát při prohlídkách 25. dubna 1915 byli osvobozeni.
Akce ve prospěch válečných účelů, na škole zdejší. Učitelstvo školy zdejší zahájilo
akci ve prospěch vojínů v poli, jakož i ve prospěch Červeného kříže. Sbírky konány mezi
občanstvem. Sbor věnoval odbočce Červeného kříže v Kladně 50 K, všichni členové sboru
stali se členy spolku s ročním příspěvkem 2 K 40 h a uvolili se též ve prospěch Červ. kříže
od 1. ledna 1915 odváděti 2 % měsíčně ze zatímních svých přídavků. – Žactvo pak školy
zdejší zakoupením válečných kokard odevzdalo 27 K 40 h a Červenému kříži 18 K 72 h. –
Mimo to zhotovila mládež školní 1 200 párů (2 400 kusů) papírových vložek pro vojíny
v poli, upletla nátepniček, šál a ponožek za 30 K a sebrala množství prádla pro nemocnici
Červeného kříže v Unhošti. Mimo to súčastnila se mládež vlastenecké sbírky kovů a sebrala
82 kg kovů, jež odevzdány místní dělostřelecké zbrojnici, do níž i z jiných míst král.
Českého sbírky docházely a vojíny tříděny byly.
Oslavy vítězství našich chrabrých armád. Veškerá vítězství spojeneckých armád byla
oslavena vyvěšením praporů, službami Božími, jakož i prázdnem, jež mládeži uděleno.
Vhodným výkladem byl význam jednotlivých vítězství vyložen. Tak stalo s při dobytí
Bělehradu, znovudobytí Premyšlu a Lvova, při které příležitosti i projev loyality zaslán c. k.
okres. škol. radě v Kladně. Dále oslaven pád Varšavy, Ivangorodu, Brestu-Litevského. –
180.
Rozdělení žactva. Počátkem roku 1914-15 bylo zapsáno:
ve třídě I.
43 hochů, 41 děvčat, celkem 84 dětí
II.a 46
–
46
II.b
–
49
49
III.a 46
–
46
III.b
–
43
43
IV.a 52
–
52
IV.b
–
60
60
V.a
55
–
55
V.b
–
58
58
celkem
242 hochů, 251 děvčat,
493 dětí, všechny vyznání katolického.
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Rozdělení učitelstva. Ve třídě I. počal vyučovati Frant. Pechlát, jako zástupce říd.
učitele Jana Suchoradského, jemuž udělena dovolená až do konce roku 1914. – Ve třídě
II.a učil Alois Saifrt, ve II.b Eleonora Šestáková, ve III.a Ant. Uhlík, ve III.b Růžena
Peřinová, jež zastupována po čas nemoci H. Skydánkovou, ve IV.a Josefa Hrušková, ve
IV.b Helena Tittelbachová, v V.a Václav Počkay (jenž později učil spojené třídy páté), v V.b
Hermína Skydánková (až do nemoci R. Peřinové).
Učitelé nábož. Náboženství katol. vyučoval ve třídě 1., 2. a 3., jakož i v pobočkách 2.b
a 3.b důst. pan farář Jan Novotný, v ostatních třídách až do 31. prosince 1914 důst. pan
P. Josef Ptáček, jenž 1. ledna dosazen za kaplana v Tachlovicích na místo důst. p. Jos.
Kubáta, jenž od 1. ledna zde vyučoval.
Učitelky ruč. prací. Ženským ručním pracem vyučováno ve 4 odděleních, a to v I. odděl.
42 děvčat, ve II. 29, ve III. 30, ve IV. 60; celkem 161 dívek. V oddělení I., II. a IV.
vyučovala industriální učitelka Jaroslava Pelzová, v odděl. III. liter. učitelka Eleonora
Šestáková.
Josefa Hrušková, výp. učitelka. C. k. okres. školní rada na Kladně jmenovala vynes. ze
dne 12. 9. 1914 čís. 3 962 učitelku Josefu Hruškovou, v Solnici 11. 11. 1886 narozenou,
výpomocnou učitelkou po čas nemoci říd. učitele, to jest do 31. prosince 1914, načež byla
jmenována výp. učitelkou v Rapicích.
Úlevy školní. V letošním školním roce byla povolena 127 dětem úleva podzimní a jarní,
vzhledem k stávajícím poměrům. – Ale i jiné děti školu často za181.
meškávaly, čímž docházka školní velmi trpěla a vyučování rovněž.
Jubilejní den 2. prosince 1914. Den 2. prosince 1914 jako výročí nastoupení na trůn
Jeho Veličenstva oslaven službami Božími a ve škole dětem objasněn významný ten den
a zvláště poukázáno na heslo Jeho Veličenstvem před lety vyslovené: „Vše pro dítě“. –
Mládež školní ve prospěch opuštěných a zanedbaných dítek vybrala 61 K 75 h, jež k účeli
svému odvedeny zemské komisi. –
Václ. Počkay. Dne 10. prosince 1914 slavil sňatek svůj učitel Václav Počkay, který jako
učitelky El. Šestáková a Anna Zelenková po celý škol. rok z Liboce do Hostivic docházel,
a to z těch příčin, že nebylo vhodného bytu pro učitele.
Nastoupení říd. uč. Dne 1. ledna 1915 opět začal vyučovati říd. učitel J. Suchoradský, ač
lékařem varován byl. Učitelka J. Hrušková odešla do Rapic a učitel F. Pechlát opět učil
třídu IV.a.
Nemoc učitelky Růž. Peřinové. Učitelka Růž. Peřinová 4. ledna onemocněla zánětem
slepého střeva a odjela k léčení domů do Kutné Hory, kdež pobyla až do 2. února 1915. –
Znovu však 4. května onemocněla a musila se podrobiti těžké operaci slep. střeva a zakles.
tenkého střeva v okres. nemocnici kutnohorské. – Nemoc byla velmi vážná, takže celé
doby až do konce prázdnin potřebovala k zotavení.
Zvýšení služ. učiteli Aloisu Saifrtovi. Vynesením zems. škol. rady ze dne 12. ledna
1915 čís. II.-A-6444 obdržel učitel Alois Saifrt III. zvýšení služ. od 1. prosince 1914 mu
patřící.
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Haličtí uprchlíci. Následkem válečných událostí v Haliči množství obyvatelstva polského
bylo nuceno se vystěhovati. I do naší obce, jakož i okolních přibylo množství uprchlíků na
podzim roku 1914. Děti jejich v počtu as 15 navštěvovaly školu zdejší a mnohé z nich čilé
brzy i jazyk český pochopily a dobře se dorozumívaly. Většina těchto halič. uprchlíků
odstěhovala se 26. března 1915 do Chocně, kdež celé město pro ně vystavěno.
Všeobecné očkování. Na místě jich do okolních obcí dáni byli polští židé. – V té době,
aby uvarováno bylo šíření se neštovic, dali očkovati se všichni členové sboru a školních
dítek přeočkováno 192. – Nemoc nevyskytla se žádná.
182.
Ant. Uhlík – odbor. zkoušky. Učitel Antonín Uhlík po celoročním kursu v Praze podnikl
zkoušky pro školy měšťanské II. odbor (přírodovědný) ve dnech 9.–15. dubna 1915
s výsledkem dobrým.
Soupisy zásob. Ježto nepřátelé měli v úmyslu vyhladověti lid v říši naší, podniknut soupis
zásob, by se zjistilo, jak dlouho lze – a zdali do příštích žní – možno se zásobami vystačiti.
Práce soupisové uloženy učitelstvu a konány po celém Král. Českém, ale i v ostatních
zemích v době od 1. března do 5. března 1915. Učitelé zdejší Pechlát, Saifrt, Uhlík přiděleni do Unhoště; Suchoradský, Počkay do Jenče. – V Hostivicích tytéž práce konali říd.
učitel z Jenče Vorlíček a říd. uč. z Chejně Ptáček.
Nový soupis zásob konán v době od 25.–29. května, a to učiteli v jich působištích; anebo
v nejbližším okolí. –
Nábož. zkouška. Dne 3. května 1915 konána obvyklá náboženská zkouška za přítomnosti kníž. arc. vikáře Dr. Horského, faráře v Šárce.
Stromková slavnost. Dne 17. dubna konána slavnost stromková, při níž vysazeno
množství lip a jasanů na návsi škol. mládeží, k níž před vysazováním pomluvil učitel Fr.
Pechlát o významu a kráse stromoví. Vysazeno 20 lip a 15 jasanů.
Obec, aby uctila v letošním roce připadající 500 letou památku upálení mistra Jana Husi,
zasadila před novou školní budovou podél chodníku 7 krásných lip, jež i škole ku ozdobě
slouží.35
Úmrtí řídícího učitele J. Suchoradského. Dne 6. května, ve čtvrtek ráno o 7. hodině
skončil tragickou smrtí říd. učitel p. Jan Suchoradský. Právě, když kupoval sobě jízdní lístek
u pokladny na nádraží, raněn byl mrtvicí a v několika okamžicích skonal. – Těžce dotkla se
rána ta manželky, zvláště ale syna jeho Emila Suchoradského, t. č. učitele měšť. školy
v Unhošti.
Dne 8. května dopoledne konán pohřeb zemřelého za účasti škol. inspektora pana prof.
Adolfa Röhriga a mnoha učitelů z okolí, kteří smutečními sbory rozloučili se s kolegou
milým. U rakve promluvil jménem učitelstva zástupce Al. Geltner, říd. učitel v Jinočanech;
ve chrámu pak ocenil zásluhy zemřelého důst. p. farář V. Hálek z Liboce.
Tělesná schránka zesnulého provozena školními dětmi až na konec obce, odkud průvod
ubíral se dále do Unhoště, kdež o 11. hod. dopolední do rodin-

35

V Komenského ulici; lípy zde již dlouho nejsou.
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183.
ného hrobu pochováno tělo zemřelého. I zde množství učitelů z okolí pohřbu se súčastnilo.
U hrobu, jménem sboru učitelského, jménem dítek školních a všeho občanstva rozloučil se
učitel F. Pechlát.
Zemřelý byl milým a dobrým představeným. Ač jemu toliko krátká doba scházela mu do
plné služby (40 let), nedočkal se zaslouženého odpočinku po úmorné práci školní. – Vdova
po zemřelém odstěhovala se 1. července do Unhoště k synovi do vlastního domu jeho. –
Zatímní říd. učitel. Zatímním řídícím učitelem jmenován vynesením c. k. okres. škol.
rady na Kladně ze dne 26. května 1915 čís. 2 500 Frant. Pechlát, který také na dobu
zatímního úřadování do nové školy se přestěhoval. (Po dobu války místa def. učitelská říd.
nebyla vypisována.)
Anna Zelenková, zat. učitelka. Zatímní učitelkou jmenována dosavadní výpomocná
učitelka Anna Zelenková, vynes. c. k. o. š. rady v Kladně ze dne 31. května č. 2 473.
Jmenovaná nar. 12. června 1893 v Táboře. – Vyučovati počala 19. května, a to ve 4.a
třídě. Učitel Pechlát opět po úmrtí říd. učitele vyučoval v třídě I. –
Smuteční služby Boží za Jeho c. k. Výsost p. arc. Frant. Ferdinanda. Dne 2. července konány smuteční služby Boží za zemřelého arcivévodu Jeho c. k. Výsost pana
Františka Ferdinanda a jeho choť, jichž mládež škol. s učitelstvem se súčastnila.
Pobožnost za vlast. Dne 20. června konána pobožnost za vlast k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
Učitelstvo s mládeží súčastnilo se průvodu do Hájku, kdež konány služby Boží.
Školní výlety. Mládež školní podnikla výlety do Břevnovského kláštera 19. 5.; k svat.
Janu pod skálu 5. 6.; do Šárky 12. 6.
Dary škole. Letošního roku darováno od c. k. okres. škol. rady v Kladně pomůcek za
65 K 30 h.; Místní spolek „Raifaisenka“36 darovala 20 K.
Ve školním roce propuštěno celkem 51 dětí. –
Pro zemskou komisi vybráno za škol. rok 97 K 6 h, pro „Červený Kříž“ 18 K 72 h.
Ukončení škol. roku. Školní rok 1914–15 ukončen způsobem slavnostním dne 15. července, a to za přítomnosti mnoha hostů. Po službách Božích shromáždila se mládež ve
třídě 4.a, jež k účeli tomu zvláště
184.
byla upravena. Obraz Jeho Veličenstva dekorován látkami v barvách říšských i zemských
a květinami. Učitel Fr. Pechlát vylíčil význam slavnosti, poukázav na dobu válečnou a na
vítězství rakouských armád. Zapěním císařské hymny a provoláním slávy Jeho Veličenstvu
slavnost ukončena. Učitelstva zaslalo projev loyality.

36

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí.
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Slavnost za příčinou narozenin Jeho Veličenstva. Zvláštní slavnostní schůze konána
15. srpna na oslavu Nejvyšších 85. narozenin. Více jak 100 hostí dostavilo se do nové škol.
budovy, opět do třídy 4.a, jež vyzdobena jako při ukončení škol. roku. Zastoupeny samosprávné úřady, správcové velkostatku hostivického i litovického, úředníci z dělostřelecké
zbrojnice a m. j. O 11. hod. dopol. zahájil starosta Tom. Chlupatý schůzi. Slavnostní
proslov, v němž oceněny zásluhy Jeho Veličenstva, jež si o říši Rakouskou získal, jakož
i vítězné činy armády, měl učitel Fr. Pechlát. – Projev loyality opětně zaslán c. k. okres.
hejtmanství na Kladně a „Červenému kříži“ odevzdáno jako milodar 41 K 43 h, mimo to
přihlásilo se z občanstva 16 členů k Červenému Kříži a odevzdali za rok 1915 na příspěvcích 44 K 80 h. Účastníci této památné schůze rozcházeli se v náladě slavnostní.
Narozeniny Jeho Veličenstva. Dne 18. srpna přítomna byla mládež školní se svými
učiteli v chrámu Páně, v němž slouženy slavné služby Boží za Jeho Veličenstvo v den
85. narozenin.
Chlebová komise. Dnem 22. srpna počala úřadovati chlebová komise, složená ze všech
členů sboru učitelského. Úkolem jejím bylo vydávání chlebových lístků a prací s tím
spojených. Lístky vydávaly se každou sobotu, a to nejen pro Hostivice, ale i pro spojené
obce Litovice, Břve, Jeneček, jakož i pro Sobín. – Účel byl ten, aby náležitě šetřilo se
potravinami, zvláště chlebem a moukou. Každému občanu bylo odpočteno, kolik gramů
denně smí spotřebovati (400 gr., 390, 300, 200 g. dle toho, jakou práci konal, zda těžkou,
či lehkou). Úřadovalo se ve staré škole a vyučování toho dne odpadalo.
Chlebová komise rovněž vystavovala „mlecí výkazy“ těm, kdož chtěli dáti si obilí do mlýna,
při čemž dbala toho, aby spotřebováno nebylo více, než zákonem bylo povoleno.
185.

Památce
padlých hrdinů ve světové válce 1914–15–16–17.
Vám, chrabří junáci, sláva a čest!
Neb v boji kdo padl, hrdinou jest.

František Horešovský, vojín 14. pluku drag., narozen 2. srpna 1895 ve Zlejčině,
navštěvoval školu zdejší od 1. září 1901 do 15. července 1906 s prospěchem velmi
dobrým. Od roku 1906 navštěvoval niž. reál. gymnasium na Smíchově a později absolvoval
hospodářskou školu v Berouně. Po studiích byl dobrým pomocníkem otce svého Josefa
Horešovského, rolníka v Jenečku čís. 11. – Byl horlivým Sokolem a místonáčelníkem Sokola
v Hostivicích. – Dne 8. června 1915 byl těžce raněn šrapnelem do hlavy a do nohy na
bojišti v Haliči. Po operaci však zemřel a pochován dne 17. června na polském hřbitově
v Kolomyji. Byl to jinoch upřímné a srdečné povahy. – Rodiče dali postaviti na místním
hřbitově hrobku, chtějíce syna z dálné země převésti a do rodné půdy k věčnému
odpočinku uložiti. –
Stalo se tak dne 22. ledna 1916 za účasti Sokolstva, mnoha lidí a místní vojens. posádky.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 1
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1875–1917 – školní rok 1914/1915

117

186.
[Prázdná strana]
187.
[Prázdná strana]
188.
[Prázdná strana]
189.

Památce padlých.
Vzpomínám těch, kdož život dali svůj
na oltář vlasti milené
kdo mužně šli a neznali co „stůj“,
ač útoky i šílené
nepřítel podnikal. – Vás vzpomínám
o bojovníci stateční,
vy hrdinové, jakých málo znám
vy nebyli jste zbyteční
vy na svých místech stáli jste jak hráz
vlnobití vzdorujíce,
by k útoku jste přešli v jeden ráz
nepřátel ať na tisíce. –
Dnes mrtvi – však stále mezi námi
vzpomínka na vás živá jest;
činy vaše – neodešly s vámi
zde zůstaly – vám budiž čest!
Ve Sv. Danielu na Krasu 1. 11. 1916
Frant. Pechlát
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190.

[Školní rok 1915/1916.]
Školní rok 1915–16 zahájen jako obyčejně dne 16. září slavnými službami Božími,
vzýváním Ducha sv. Po mši sv. zapělo žactvo rakouskou národní hymnu.
Rozdělení
zapsáno ve
I.
II.a
II.b
III.a
III.b
IV.a
IV.b
V.a
V.b

žactva na počátku školního toku
třídě:
40 hochů,
34 děvčat,
46
–
–
48
50
–
–
46
39+24
–
–
33+25
14+28
–
–
21-31

1915–16. Počátkem roku 1915–16 bylo
74 dětí
46
48
50
46
63
58
42
52

Celkem 241 hochů, 238 dívek, 479 dětí, vesměs vyznání katol.
Rozdělení učitelstva: Ve třídě I. vyučoval Frant. Pechlát, třída II.a a II.b spojeny
v jednu a vyučovala ji Hermína Skydánková, rovněž i třídy III.a a III.b sloučeny a vyučování obstarávala Eleonora Šestáková. Třídu IV.a vyučoval Václav Počkay, IV.b Růžena
Peřinová, V.a Alois Saifrt, V.b Helena Tittelbachová. Třídy II.a, II.b, III.a, III.b vyučovány
společně z toho důvodu, že dne 15. srpna učitel Ant. Uhlík nastoupil činnou službu
vojenskou v Salzburgu a učitelka Anna Zelenková, jež měla vyučovati IV.a třídu, přeložena
byla do Nučic, kde jevil se zvláště nedostatek učitelstva.
Učitelé nábož. Náboženství katolickému vyučoval ve tř. I., II.ab a III.ab důstojný pan
P. Jan Novotný, ve třídách ostatních důst. p. P. Josef Kubát.
Učitelky ručních prací. Ženským ručním pracem vyučováno ve 4 odděleních, a to
v I. odd. 46 dívek, ve II. 33 dív., ve III. 25 dívek a ve IV. 52 dívek. Celkem 156 dívek.
V oddělení I., III., IV. vyučovala ind. učitelka Jaroslava Pelzová a v odděl. II. liter. učitelka
Hermína Skydánková.
Sbírky ve prospěch vojínů v poli. V pondělí odpoledne, dne 20. září žactvo třídy III.,
IV., V. sbíralo listí ostružinové k čaji pro vojíny v poli (1,20 kg) a duběnky jako potřebné
tříslo při vydělávání koží (3,55 kg).
Frant. Korejs. Dekretem c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 9. září 1915 čís. 4 086
jmenován byl při škole zdejší zatímním učitelem II. tř. František Korejs, jenž však od
počátku války nalézá se v činné službě vojenské – posledně jako rekonvalescent ve Šluknově, onemocněv v polním tažení do Karpat.
191.
Domácí školní slavnost za příčinou dosažení válečných úspěchů. Ve středu
odpoledne, dne 22. září promluvila před sborem učitelským ke všem dětem shromážděným v nové školní budově učitelka Hermína Skydánková o dosažených úspěších válečných
a o pravém citu rakouského vlastenectví, načež provolána třikráte sláva Jeho Veličenstvu
a zapěna rakouská národní hymna.
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Anna Zelenková. Zatímní učitelka Anna Zelenková ustanovena byla dekretem c. k. okres.
škol. rady na Kladně ze dne 18. září 1915 čís. 4 309 zatím. učitelkou II. tř. na obec. škole
v Nučicích. Následkem odchodu musilo býti přikročeno ke spojení dvou nejnižších tříd, jak
již zpředu je uvedeno.
Vlastenecká sbírka vlny a kaučuku. Ve středu dne 29. září 1915 konána vlastenecká
sbírka vlny a kaučuku v celém Rakousku. Téhož dne i u nás sbíraly děti za dozoru učitelstva v Hostivicích i v přiškolených obcích vlnu, kaučuk apod., jež sloužiti měly válečným
účelům. Celkem sebrala mládež 150 kg vlny (různého šatstva) a 50 kg kaučuku, kteréžto
věci ve 4 velkých bednách odvezeny místní c. k. dělostřelecké zbrojnici a jí dodány na
místo určení.
Růžena Peřinová. Učitelka Růžena Peřinová, která po těžké operaci dovolenou měla do
konce prázdnin a také počátkem škol. roku vyučovati začala, roznemohla se znovu po
14denním vyučování a dne 1. října do svého rodiště v Hoře Kutné odjela. Rána po operaci
těžce se hojila, i musila znovu pomoc lékařskou hledati. Třída její IV.b vyučována Hel.
Tittelbachovou a obě 5. třídy sloučeny, ježto právě v době úlev bylo v nich méně dětí. Tak
vyučováno až do 8. listopadu. Po příchodu úleváků bylo nutno opět třídy 5. rozděliti
a spojiti obě 4., které až do konce prosince 1915 vyučoval Václ. Počkay.
Oslava jmenin Jeho Veličenstva. Dne 4. října v pondělí konána na škole zdejší
významná slavnost. Mládež po službách Božích shromáždila se všechna v nové školní
budově, aby v den Nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva projevila se svým učitelstvem city
loyalita. K dětem promluvil zat. říd. učitel Frant. Pechlát, poukázav na vítězné úspěchy, jež
přinášejí stateční obhájcové říše svému panovníku v den Jeho Nejvyšších jmenin. Provoláním slávy Jeho Veličenstvu, zapěním rakouské národní hymny a rozdělením 260 kusů
192.
pamětních listů dětem, majícím zásluhy o vlasteneckou sbírku kovů, jakož i vlny a kaučuku
– tichá, ale tím více upřímná slavnost školní ukončena. Sbor učitelský zaslal c. k. okres.
hejtmanství projev loyality, za čež dostalo se mu Nejvyššího poděkování. – I mládež školní
odeslala svůj zvláštní projev loyalní opatřený podpisy škol. dítek. Prapory v barvách
říšských i zemských na obou školních budovách, jakož i na mnohých jiných hlásaly obci
slavnostní dobu.
Úleva podzimní. V mimořádných nynějších válečných dobách, aby děti mohly vypomoci
v domácnostech i při pracech polních, povolila c. k. okres. školní rada na Kladně ze dne
1. října 1915 čís. 4 626 podzimní úlevu od 1. 10. – 31. 10. celkem 56 dětem.
Přednáška „Zlatý klas – spasí nás“. Dne 3. října v neděli odpoledne přednášel učitel
Alois Saifrt v záložním a spořitelním spolku v Hostivicích v místnostech u Neradů na thema:
„Zlatý klas – spasí nás“. Přednáška vyslechnuta se zájmem a odeslán projev oddanosti. –
Dobytí Bělehradu. Dne 11., 12. 13. října opět zavlály na obou budovách školních a na
mnohých soukromých jako na faře, kostele, zámku, továrně a mnohých jiných, prapory
říšské i zemské na znamení radostné události, že znovu dobyto hlavní město Srbska
Bělehrad vojsky spojeneckými. – Sbor učitelský se školní mládeží účastnil se služeb Božích
a zaslal projev radosti a loyality. Ve škole vyložena dětem významná událost.
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Soupisy zásob. Ve dnech 14. až 20. října nebylo vyučováno, ježto učitelstvo bylo pověřeno c. k. okres. hejtmanstvím novým soupisem zásob. Tentokráte však týkaly se soupisy
pouze rolníků, obchodníků, mlynářů atd., ne však domácností.
Dar místní škol. rady. Místní školní rada zakoupila rám (18 K) na darovaný obraz Jeho
Veličenstva od c. k. okres. škol. rady na Kladně. Dále zakoupila pro školu pěknou sbírku:
„Uhlí, jeho zpracování a užití v průmyslu“ za 35 K.
Válečné odznaky. Aby odměněny byly veškeré děti za účast, kterou projevovaly při
konání vlasteneckých sbírek, zakoupila místní školní rada 100 kusů válečných odznaků
a c. k. okresní školní rada na Kladně k témuž účeli darovala 35 kusů kovových odznaků
v podobě jehlice.
193.
Fr. Pechlát a Al. Saifrt uznáni způsobilými k službě vojenské. Při posledních
vojenských přehlídkách na Kladně dne 31. října 1915 uznáni byli způsobilými ke službě
vojenské učitelé Frant. Pechlát a Alois Saifrt, takže nyní všichni členové sboru učitel.
stávají se vojáky. Z 5 členů nalézají se dva v činné službě, 1 má dovolenou a učí,
2 poslední mají nastoupiti 16. listopadu, ale jsou vyrozuměni, že nastoupiti nemusejí, až
žádosti jejich podané c. k. okres. škol. radou budou vyřízeny. C. k. okres. škol. rada žádala
z toho důvodu, by byli jmenovaní učitelé osvobozeni, ježto by na škole o 9 třídách zůstaly
3 učitelky a 1 učitel.
III. válečná půjčka 5 ½ %. Dne 4. listopadu 1915 upsala škola zdejší na III. válečnou
půjčku 100 K u zemské banky král. Českého, a to tím způsobem, že na 5 ½% III. půjčku
válečnou připadlo 93 K 10 h, ostatek 6 K 90 h připsán jako úrok na knížku, jež zůstala
v zemské bance v uschování. Válečná půjčka splacena bude c. k. státní správou dne
1. října 1930, ale může býti splacena i dříve. –
Na půjčku upsala třída I. – 12 K, II.a 14 K, II.b 11 K, III.a 6 K, III.b 4 K, IV.a 5 K, IV.b
11 K, V.a 2 K, V.b 16 K, to jest celkem 81 K a sbor učitelský doplnil 19 korunami obnos na
100 K.
Smuteční služby Boží za císařovnu Alžbětu. Dne 19. listopadu súčastnila se veškerá
mládež se svým učitelstvem smutečních služeb Božích za Její Veličenstvo zemřelou císařovnu Alžbětu.
Nejvyšší dík za projev loyality. Dne 26. listopadu obdržela správa školy a učitelstvo
školy zdejší Nejvyšší dík za projevené výrazy loyality u příležitosti 85tých narozenin Jeho
Veličenstva.
Oslava panovnického jubilea. Dne 2. prosince slavili všichni národové říše rakouské
67leté panovnické jubileum Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. Na škole zdejší
konána slavnost již dne 1. prosince. K veškeré mládeži shromážděné v nové školní budově
promluvil říd. učitel Fr. Pechlát, vylíčiv život a dobu panování Jeho Veličenstva, načež
provolána sláva J. Veličenstvu. Žáci a žačky z jednotlivých tříd přednesli příležitostné básně
a zapěli za vedení učitelky H. Tittelbachové příležitostnou píseň „Náš císař Pán“
a rakouskou národní hymnu. Učitel Alois Saifrt pobavil děti promítáním světelných obrázků,
za čež odvedly děti ve prospěch sirotků zemské komisi 27 K. Následujícího dne 2. prosince
přítomna byla mládež slavným
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194.
službám Božím. Učitelstvo jménem svým, jakož i dětí jim svěřených zaslalo c. k. okres.
hejtmanství projev loyální. Prapory říšské i zemské vyvěšené po 3 dny na obou školních
budovách a i jiných hlásaly slavnostní chvíle.
Památník padlým bojovníkům. Ve prospěch postavení mohyly padlým bojovníkům
z obce zdejší i z přiškolených sehráli ochotníci těl. jednoty Sokol v Hostivicích dne
5. a 8. prosince Šamberkovu hru Kulatý svět. Účast byla hojná a výtěžek slušný.
Pracovní hodiny. Opatrovna. 8. 12. 1915 Kroužek dam hostivických v měsíci prosinci
započal záslužnou činnost. Pořádal každé neděle pro dívky i ženy pracovní hodiny, při
nichž pí Marion Hrdličková z Prahy vyučovala střihům a šití. Čistý výtěžek věnován bude na
zřízení opatrovny zvláště pro osiřelé děti v nynější válce. V čele stojí Pavla Wágnerová,
v jejichž místnostech se též pracovní hodiny konají. Celkem přihlášeno 42 dívek.
Sbírka ve prospěch vánoční nadílky vojínům v poli. Dne 14. prosince odvedeny c. k.
okres. škol. radě na Kladně sbírky podniknuté mezi mládeží školní na vánoční dárky pro
vojíny v poli v obnosu 6 K 40 h.
Sbírka ovoce a zeleniny pro lazaret v Unhošti. Dne 21. prosince odvezena záložní
nemocnici „Červeného kříže“ v tělocvičně Sokola v Unhošti sbírka ovoce, zavařenin a zeleniny, kterou vykonaly učitelky Jaroslava Pelzová a Helena Tittelbachová v obci zdejší
i okolních. Celkem bylo odvedeno celeru 9,20 kg, cibule 6,50 kg, jablek 10,50 kg, 6 nádob
povidel 15,50 kg, 6 nádob zavařenin 4,35 kg, 4 sáčky sušených švestek 16,30 kg, 4 sáčky
suš. hrušek 5,65 kg, 3 sáčky křížal 3,50 kg, 1 sáček suš. zeleniny 0,45 kg; v celku
71,95 kg.
Podpory peněžité k váleč. účelům. Zemské úřadovně pro král. České zasláno 20. prosince 1915 20 K ve prospěch vdov a sirotků po padlých vojínech za prodaných 5 obrazů
„Setba za války“ od P. G. Guilla po 4 K. Jeden z obrazů zdobiti bude stěny školní.
Sbor učitelský zakoupil jubilejní spis „Život a panování císaře Františka Josefa I.“ za 2 K ve
prospěch sirotků po padlých vojínech. V tentýž prospěch odvedeno Zemské komisi pro
ochranu dítek 9 K 60 h za 160 kusů dopisnic à 6 h „hold dítek císaři Pánu“, jež zakoupily
dítky školní zdejší.
Požár na Břvech. Dne 22. prosince o 3. hodině ranní z úterka na středu vypukl oheň
v hospodářském stavení p. Šimáčka Ant.,
195.
starosty na Břvech. Chtěje do svátků vánočních odevzdati k šrotování mu od lidí svěřené
zrno, pracoval dnem i nocí. Jiskra z parního stroje vlétnuvši na doškovou střechu, tuto
zapálila. Ač ihned počalo se hasiti, nezabránilo se zhoubnému živlu a od hořícího stavení
chytlo i protější stavení obytné. Smutné byly vánoce jeho rodiny i nájemníků v protějším
stavení bydlících.
Dar pro válečnou sbírku kovů. Dne 22. prosince odevzdala duchovní správa v Hostivicích místní dělostřelecké c. k. zbrojnici staré měděné kotle „timpany“ z kůru kostela host.
pro válečnou sbírku kovů. Znívaly při slavných službách Božích za starých ještě časů.
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Sv. přijímání. Na Hod Boží, den 25. prosince přistoupilo dobrovolně 45 dítek školy zdejší
ku sv. přijímání s tím úmyslem, že tak činí za našeho milovaného panovníka a za blaho
vlasti.
Sbírka pro zemskou komisi. Od 16. září do 31. prosince 1915 odevzdáno Zemské
komisi pro ochranu dítek a péči o mládež 32,73 K. Od 1. ledna do 31. prosince 1915 činila
sbírka 64,44 K.
Učitel Fr. Korejs v poli. Dne 27. prosince odejel učitel Frant. Korejs, který do té doby
nalézal se jako rekonvalescent v Šluknově, znovu do pole.
Růž. Peřinová. Dne 3. ledna 1916 začala opětně vyučovati učitelka Růžena Peřinová, jež
od 1. října 1915 dlela na zotavení po těžké operaci ve svém rodišti v Hoře Kutné.
Dobytí Lovčenu a Cetyně. Dne 15. ledna vyvěšeny prapory na oslavu dobytí Lovčenu
a Cetyně. K dětem promluveno o významu vítězství a členové sboru zaslali c. k. okres.
hejtm. na Kladně blahopřejný projev.
Poučná vycházka. Dne 17. ledna súčastnily se dívky třídy 5.b za vedení třídní učitelky
Hel. Tittelbachové poučné vycházky do Prahy na válečnou výstavu.
Oslava kapitulace Černí Hory. Dne 22. ledna konána školní slavnost za příčinou kapitulace Černé Hory. Po děkovných službách Božích shromáždila se mládež se svým učitelstvem v nové budově, ve tř. 4.a. Zapěním písně „Náš císař Pán“ zahájen slavnostní akt.
O vítězství rakouských vojsk a o kapitulaci Černé Hory promluvila před větším počtem
shromážděných hostů (členy míst. škol. rady, obec. výboru a mnoha jiných) učitelka
Růžena Peřinová zajímavou a vlastenecky
196.
procítěnou řeč, načež provolána sláva Jeho Veličenstvu a zapěna rakouská národní hymna.
Ze shromáždění odeslán c. k. okresnímu hejtmanství na Kladně blahopřejný projev. Též
školní dítky zaslaly projev oddanosti. – Místnost, jakož i obraz Jeho Veličenstva (dar c. k.
okres. škol. rady na Kladně) byly dekorovány a budovy školní ozdobeny prapory v barvách
říšských i zemských. –
Pohřeb na bojišti zemřelého Fr. Horešovského. Téhož dne odpoledne za účasti
velkého množství lidu, jakož i vojínů z místní děl. zbrojnice konal se slavný pohřeb na
bojišti zemřelého Fr. Horešovského, bývalého žáky školy zdejší. Nad rakví jeho hrobu
promluvil učitel Fr. Pechlát, oceniv zásluhy zemřelého.
Soupisy zásob. Dne 3. a 4. února konal se opět nový soupis zásob obilí a mouky, ale
pouze u zemědělců (rolníků) a výjimečně i u mlynářů. Soupis zásob jiných domácností se
netýkal. Jako dříve provedli soupis učitelé. Zvláštní zřetel obrácen k tomu, že vypočítáno
bylo, kolik ještě smí každý hospodář dle předpisu (240 kg mouky na den pro osobu) do
15. srpna 1916 pro svou domácnost spotřebovati. Přebytky odkoupil okres ve prospěch
zásobování ostatního obyvatelstva. V Hostivicích provedl soupis uč. Pechlát, v Litovicích
a spojených obcích Jeneček, Břve uč. Saifrt, v Sobíně uč. Počkay. Při pracech písařských
vypomáhaly učitelky H. Tittelbachová, R. Peřinová a H. Skydánková.
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Přednáška. Dne 2. února konána ve škole veřejná přednáška učitele Fr. Pechláta o „životě rodinném“ a učitelky Hel. Tittelbachové o „Působení tělocviku na zdraví a tělesný vývoj
žen“. Oběma těmto přednáškám přítomno bylo více než 120 posluchačů (zvláště posluchaček). Po přednášce provedeny na ukázku sestavy prostných cvičení se zpěvy několika
členkami (H. Tittelbachová a j.) žens. odboru těl. jedn. Sokol v Hostivicích. Ve prospěch
opatrovny pro sirotky po padlých vojínech vybráno 23 K.
Koncert dobročinný. Dne 5. února v sobotu večer uspořádal učitelský sbor v sále
p. K. Nerada koncert ve prospěch zřízení opatrovny pro sirotky po padlých vojínech
zdejších. Úspěch jak umělecký, tak i finanční byl zcela uspokojivý. Hlavní osobou byla
virtuoska na housle slečna M. Kohlíková, absol. pražské konservatoře, která opravdovým
uměním svým získala si všeobecné pochvaly. Při koncertu účinkovali členové sboru učit.
slečna H. Tittelbachová, p. Saifrt, p. Počkay a p. Blažka z Jenče. Jako hosté pí. A. Schmidtová, choť říd. zdejší továrny na šrouby, slečny M. a H. Mulatschovy, dcery zdejšího c. k.
hosp. správce a p. PhB. H. Tomáš z Prahy. – Na zřízení opatrovny zůstalo čistých 58 K
48 h.
Dík za vlasteneckou sbírku kovů. Dne 9. února došel poděkovací list od c. k. ministerstva války prostřednictvím c. k. okres. škol. rady v Kladně znějící učitelstvu a dětem, jež
zúčastnili se vlastenecké sbírky kovů.
Dne 18. února nejvyšší dík za zhotovení vlněných a teplých potřeb pro vojíny v poli.
197.
Ant. Uhlík v Přemyšlu. Dne 15. února 1916 po půlročním pobytu v Solnohradu nastoupil
učitel Ant. Uhlík cestu do Přemyšlu, kdež přidělen v hodnosti svobodníka k c. k. domobranecké místní posádce čís. 502.
Beseda s rodiči a oslava vítězství v Albánii. Dne 5. března pořádal učitelský sbor
besídku s rodiči, na jejímž programu byla přednáška učitele Fr. Pechláta: „Rodiče a děti“. –
Učitel Alois Saifrt pojednal o posledním vítězství v Albánii, o obsazení Drače, načež zaslán
ze shromáždění c. k. okres. hejtmanství na Kladně projev blahopřejný a loyální 120 podpisy opatřený. – Zábavní část programu vyplnily dívky z pracovního kroužku slečny Wagnerové. Celkem přítomno na 150 osob. – Dobrovolnými příspěvky vybráno pro zřízení
mateř. školky 36,88 K.
Beseda s rodiči. Dne 2. dubna konána opět beseda s rodiči, při níž přednášel Frant.
Pechlát o „válečných úspěších Rakouska a Německa za celou dobu války“. Přítomní podepsali projev loyální. Alois Saifrt promluvil v delší řeči o volbě povolání zvláště v nynější
době válečné a Hel. Tittelbachová o Janu Amosu Komenském a jeho snahách vychovatelských. Ve prospěch opatrovny vybráno mezi přítomnými 25 K. (Přítomno as 90 lidí.)
Povolání uč. Fr. Pechláta k nast. voj. služby. Dne 22. dubna (zel. čtvrtek) obdržel
povolání k nastoup. služby vojenské z. ř. učitel Fr. Pechlát. Při hlášení byl však dne
24. dubna (na bíl. sobotu) propuštěn na dobu, než žádost jeho o sproštění služby bude
vyřízena.
Týden Červeného kříže. Dne 30. dubna konána po vsi veřejná sbírka ve prospěch Červeného kříže, jež vynesla v Hostivicích okrouhle 88 K, v Litovicích 26 K a v Sobíně 10 K.
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Dne 1. května a dne 6. května opět konány sbírky ve prospěch Červeného kříže, a to nejen
v král. Českém, ale po celé říši Rakousko-uherské v každé vísce. Děti školní se svými učiteli
sbíraly příspěvky a získávaly členy pro Červený kříž. Nových členů přihlášeno 20 a odevzdáno i s dobrovolnými příspěvky odbočce Červeného kříže v Kladně celkem 147 K 70 h.
IV. rak. vál. půjčka. Dne 6. května upsali členové učit. sboru celkem 1 700 K na IV. rakouskou válečnou půjčku.
Beseda s rodiči – před. p. c. k. okr. insp. prof. Ad. Röhriga o IV. vál. půjčce rak.
Dne 7. května konána beseda s rodiči. Schůze této zúčastnil se slov. o. inspektor prof.
Adolf Röhrig a přednášel na schůzi té o IV. vál. půjčce, načež zaslán projev loyální.
O mateřských školách přednášela řiditelka mateř. škol. v Praze sl. Lhotská. Přednáškám
přítomno bylo na 130 účastníků. Ve prospěch mateř. školy vybráno 47 K. Zábavní část
programu obstarala jako vždy sl. P. Wágnerová, při čemž účinkovaly slečny Mulatchovy
a Drnkovy.
Téhož dne přednášel p. c. k. o. insp. o IV. rak. vál. půjčce na val. hromadě zál. spolku pro
Hostivice a okolí. Záložna upsala 2 000 K, její členové 1 600 K.
198.
Povolání k službě vojen. zat. říd. uč. p. Fr. Pechláta a převzetí správy školy uč.
Al. Saifrtem. Dne 15. června povolán k činné službě vojenské z. říd. uč. pan Fr. Pechlát
do Brucku nad Murou ve Štýrsku a správy školy ujal se senior sboru uč. Al. Saifrt.
Requiem ze Jeho Výsost arciv. Ferd. z Este. Dne 1. července konány smuteční
bohoslužby za † Jeho Výsost pana arcivévodu Ferdinanda z Este a jeho choť. Bohoslužeb
zúčastnila se škol. mládež s učitelstvem, místní škol. rada a c. k. dělostřel. depot.
Nejvyšší dík za projev loyality. Dne 7. července prostřednictvím c. k. hejtmanství
tlumočen Nejvyšší dík za projev loyality účastníky Besedy s rodiči a při přednášce c. k.
okres. inspektora pana Ad. Röhriga.
Dary a sbírky. Podniknuta školní mládeží sbírka vlny a kaučuku 17. června. Sebráno as
50 kg odpadků.
Ku konci škol. roku vybráno sleč. Jar. Pelzovou 61 K 20 h na účele válečné péče; sbírka
zaslána c. k. hejtmanství.
Za uplynulý škol. rok ve prospěch zemské komise vybráno 44 K 33 h.
Zakončení škol. roku. Škol. rok ukončen 15. července bohoslužbami, po nichž mládež
shromáždila se v budově školní, kdež z. správce školy Al. Saifrt promluvil o spoluúčasti
mládeže škol. při různých sbírkách a dobročinných akcích v uplyn. roce, vzpomněl Jeho
Veličenstva, statečné armády, jimž provolána „Sláva“, a přečten a podepsán loyální projev
a zaslán na příslušná místa.
Jmeniny Jeho Veličenstva. Nejvyšší jmeniny 18. srpna oslaveny bohoslužbami, při nichž
muž. pěv. sborem zapěna Stréblova mše „Hospodine“. Po té účastníky podepsán a zaslán
holdovací projev.
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[Školní rok 1916/1917.]
Začátek škol. r. 1916–17. Škol. rok 1916–17 zahájen slavným vzýváním Ducha sv.
a zapěním hymny rakouských národů.
199.
Rozdělení žactva. Počátkem
I. tř.
35 hochů,
II.a+b
41
III.a+b
47
IVa+b
71
Va+b
38
232 hochů

škol. r. 1916–1917 zapsáno:
32 dív., celkem
67
48
89
44
91
62
133
37
75
223 dívek, celkem 455

Rozdělení učitelstva. V tomto roce konali službu vojenskou násled. členové sboru:
p. Frant. Pechlát v St. Danielu am Karstu, p. Ant. Uhlík v Salcburku a Fr. Korejs v Gorici.
Vyučování započalo se 6 silami učitelskými. Vyučují pak:
v I. třídě
p. V. Počkay
II.a + II.b
sl. Hel. Tittelbachová
III.a + III.b
sl. Her. Skydánková
IV.a
p. Al. Saifrt
IV.b
sl. El. Šestáková
V.a + V.b
sl. R. Peřinová
V těchto vážných dobách, kdy na škole zůstali pouze 2 učitelé, připuštěno, by v nejvyšší
třídě chlapecké vyučovala učitelka.
Učitelé náboženství. Náboženství v I., II. a III. tř. vyučoval dp. farář P. Jan Novotný,
v ostatních třídách dp. kaplan P. Kubát.
Ženské ruční práce. Ženským ručním pracím vyučováno ve IV. odděleních. Vyučovala
industr. učitelka sl. Jar. Pelzová a v 1 odděl. sl. Tittelbachová.
200.
Válka s Rumunskem. Na poli válečném přibyl nám nový nepřítel. Dne 27. srpna 1916
vypovědělo nám válku Rumunsko. Vpadlo do Sedmihradska, ale v krátké době bylo odtud
naší statečnou armádou vypuzeno a utrpělo těžké porážky. Konečně v listopadu naše
vojsko za pomoci vojska německého a bulharského dobylo hlav. města Bukurešti.
Vítězství toto ve školách oslaveno a zaslán na Nejvyšší místa příslušný projev.
Zdejší obec za války. K doplňování mužstva na bojištích konány časté přehlídky domobranců, čímž i obyvatelstvo zdejší prořídlo a ubylo pracovníků. Místa jejich v domácích
a polních pracích zaujaly hlavně ženy, starci a děti. Tím i návštěva školy poklesla.
Během války ze zdejší obce nastoupilo službu vojenskou as 300 mužů, z nichž 30 padlo
aneb jest nezvěstných. Mnozí z nich byli za statečnost vyznamenáni, mezi nimi i několik
důstojníků, žáků to zdejší školy.
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Věnování afric. sbírek po † tov. p. Staňkovi zdejší škole. Zemřelý zdejší továrník
p. Ant. Staněk zanechal ze svých cest Afrikou pěkné sbírky, jež po smrti jeho uloženy na
půdě továrny. K žádosti zást. správce školy Al. Saifrta správa továrny tyto sbírky škole
věnovala s podmínkou, že budou dědicům opět vráceny, budou-li si toho přáti. Sbírky
instalovány ve sborovně. Zároveň pořízen seznam věcí a sepsán o věnování protokol
dvojmo; jeden exemplář uložen v archivu školním a druhý má v uschování továrna.
201.
Oslava Jmenin Jeho Veličenstva cís. a krále Frant. Josefa I. Dne 4. října konána
oslava jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Frant. Jos. I. společně s obec. zastupitelstvy
Hostivic, Litovic a Sobína. Po slavných bohoslužbách zahájena slavnost v nové škole za
účasti učitelstva, c. k. velkostatku a c. k. dělostřelecké zbrojnice přiměřeným proslovem
z. spr. šk. Al. Saifrta. Po té konána slavnostní přednáška učitele p. J. Blažky z Jenče. Po
přednášce zapěny přiměřené písně, podepsány holdovací projevy mládeže i občanstva
a zaslány na příslušná místa.
Na oslavu tohoto dne věnovaly ve prospěch váleč. účelů: Hostivice 100 K, Litovice 50 K
a Sobín 25 K.
Dary. Předsedou míst. škol. rady p. T. Chlupatým zakoupena pěkná kolekce výrobků
z bramborů, dále p. c. k. hosp. správcem věnován škole dynamo-elektric. strojek.
Jmenování sl. M. Haškové výp. učitelkou. K zastupování mobilis. učitelů zdejší školy
jmenována sl. M. Hašková výpom. učitelkou a 1. října 1916 začala vyučovati v V.a tř.
Různé sbírky. Dne 13. října podniknuta zdejší školou sbírka ostruž. listí. Sebráno as
20 kg.
Dne 25. října sbíráno pro vojsko suš. ovoce a zelenina. Sebráno 77 kg ovoce, suš. švestek,
zeleniny a zavařenin. Sbírka zaslána vojen. nemocnici v Unhošti, odkudž došel děkovný
přípis.
202.
V. vál. půjčka a účast učitelstva. Sbírek na V. vál. půjčku zúčastnilo se veškeré české
učitelstvo. Za účelem organisace sbírek zřízena učitelská sběrna v Praze, v okresích okresní
důvěrníci a na každé škole místní důvěrníci. Okres. důvěrníkem byl říd. uč. v Jinočanech
p. Al. Geltner a místním uč. Al. Saifrt. Týž sebral na V. půjčku 17 000 K. Veškeré učitelstvo
v Čechách sebralo 79 milionů, na okrese kladenském 471 150 K.
Návrh na zavedení nedíl. dopol. vyučování. Z různých vážných důvodů, jež poměry
válečné přivedly, usnesl se sbor učitelský v souhlase s míst. škol. radou, by podána byla
žádost za zavedení nedíl. dopol. vyučování.
Smuteční bohoslužby za cís. Alžbětu. Dne 19. listopadu zúčastnila se mládež s učitelstvem smuteč. bohoslužeb za zemřelou císařovnu Alžbětu.
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Úmrtí Jeho veličenstva císaře a krále Frant. Josefa I. Uprostřed litice válečné
smutná zpráva rozlétla se z Vídně po celé říši naší a bolestí naplnila srdce národů
rakouských. Dne 21. listopadu 1916 tiše skonal Jeho Veličenstvo císař a král náš Frant.
Josef I. Dějiny říše a národa našeho nemají příkladu, aby panovník po dobu tak
neobyčejně dlouhou panoval svým národům. Po celých 68 let vedl cís. Frant. Jos. I. osudy
říše rak.-uher., a to s péčí, láskou a svědomitostí bezpříkladnou. Proto těšil se u svých
poddaných lásce a úctě neobmezené.
Ale nejen doma, nýbrž i za hranicemi požíval úcty a vážnosti neobyčejné. Vznešený obraz
povahy císaře Frant. Josefa I. charakterisován jest především dobrotou srdce, neobyčejnou zbožností, krajní svědomitostí a přísností sám k sobě a láskou k bližním,
203.
zejména k dětem.
Říše naše za jeho vlády dospěla k neobyčejnému rozvoji a zejména národ náš žehrati bude
jeho památce, neboť rozmach našeho národa na poli kulturním, hospodářském a sociálním
stal se právě za vlády zesnulého Veličenstva. S něhou a vděčností vzpomínati bude každý
příslušník národa našeho slavné a blahodárné vlády císaře Františka Josefa I.
Nehynoucí česť budiž Jeho památce!
Odchod c. k. okres. škol. inspektora prof. p. Ad. Röhriga. Dne 1. prosince 1916
jmenován c. k. škol. inspektor p. Ad. Röhrig referentem c. k. zem. škol. rady a přesídlil do
Prahy. Týž řídil školství zdejšího okresu po odchodu inspektora pana prof. Malého od
r. 1913 – do konce roku 1916. Za jeho úřadování na školách okresu podnikány četné
dobročinné akce ve prospěch válečných účelů. Před odchodem svým rozloučil se
s učitelstvem vřelým přípisem.
Nastoupení na trům císaře a krále Karla I. Po úmrtí císaře a krále Frant. Josefa I. ujal
se vlády následník trůnu arcivév. Karel Frant. Jos. jakožto rakouský císař Karel I., jako král
uherský Karel IV. Jest synem arcivévody Otty. Narodil se 17. srpna 1887 v Persenbergu
v Dol. Rak. Dne 21. března 1911 pojal za choť Zitu, princeznu z Boubonu a Parmy.
Císař a král Karel má 4 dítky: arcivévodu Frant. Jos. Ottu, arcivévodkyni Adelhaidu,
arcivév. Roberta Karla Ludv. a arciv. Felixe Bedř. Augusta.
Aprovisační komise. O aprovisaci obce stará se aprov. komise. Členy její jsou: předs. p.
Fr. Kubr, star. Tom. Chlupatý, Ant. Kubr, J. Kozák, J. Vlasák, uč. Al. Saifrt a J. Kohoutek.
204.
Chlebová komise. Chlebová komise pečuje o vydávání chleb. lístků, kávenek, tučenek,
cukřenek a petrolejek. Předseda komise vydává mlecí a šrotovní výkazy. Členy komise jsou
všichni členové sboru učit.
Zakoupení loutkového divadla Alšova. Z usnesení sboru učit. zakoupeno pro školu
Alšovo loutkové divadlo za 75 K a 10 loutek za 52 K. První představení konáno v březnu
a sehrána hra: Oldřich a Božena. Z výtěžku divadlo zaplaceno.
Zdejší c. k. dělostřelecká zbrojnice. Při zdejší c. k. dělostřelecké zbrojnici zavedena
výroba granátů, při níž zaměstnáno 400 dělnic z obce zdejší a okolních.
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Vystěhovalci z Haliče a Bukoviny. Z operačního území válečného v Haliči a Bukovině
vystěhováno obyvatelstvo a ubytováno v zázemí. V obci zdejší umístěno z počátku přes
100, později 52 uprchlíků, kteří ubytováni v sálech hostinců.
Váleční zajatci na polních pracích. K polním pracím přidělováni vojenskou správou
zajatci. Do obce zdejší přiděleni c. k. velkostatku v Hostivicích a Litovicích zajatí Rusové,
později zajatí Srbové. Obyvatelstvu zapovězen s nimi veškerý styk. Dozor nad nimi
vykonává rak. vojín.
Zproštění voj. služby zat. říd. uč. p. Fr. Pechláta a převzetí správy školy. V měsíci
dubnu zproštěn voj. služby z. říd. uč. p. Fr. Pechlát a 23. dubna 1917 nastoupil službu
školní a zároveň správu školy, jež mu dosavadním zást. uč. Al. Saifrtem předána.
Jmenovaný učitel Fr. Pechlát byl již od ledna 1917 vojens. vel. v Praze od činné služby
osvobozen, ale z území válečného nepropuštěn. Teprve když přeložen do vnitrozemí, dne
15. dubna 1917 z Brucku na Můrou ve Štýrsku propuštěn a dovolená jeho končící
15. červencem prodloužena na dále, pokud nerozhodne jinak vel. voj. v Praze.
Plných 10 měsíců strávil ve službě vojenské a z toho
[205.]
8 měsíců v poli u strážní služby. Zajímavo i to, že sešel se u téže kompanie (K. K. L. E.
Baori. 413–IV. Komp.) se svým bývalým žákem Dvořákem, jenž v roce 1911–12 pátou
třídu zdejší školy navštěvoval a propuštěn byl. Dojmy, jichž účasten byl v Přímoří v obci
Prvačině, ležící v údolí řeky Vipary jen málo km na východ od Gorice, z paměti nevymizí.
Obyvatelstvo vystěhováno, bohaté vinice opuštěny, budovy granáty pobořeny. Nejtrapnější chvíle zde prožity za ohlušujícího hřmění děl rakouských a italských, jakož i za
rachotu pušek. Ještě za Prvačinu 2 hod. cesty doletovaly granáty italské (Reifenburk
v září–říjnu 1916). Rozumí se, že i naše dalekonosná děla opačně do veliké vzdálenosti
střely vysílala. Nejdelší dobu pobyl si však v St. Danielu na Krasu, místě to velice
nevlídném, kamenitém, chudém. Není divu, že vzpomínky stále zalétaly k milému domovu
a na školu, v níž krásné chvíle prožívati lze mezi mládeží.
Učitel Antonín Uhlík, prodělav kurs důstojnický, povýšen na praporčíka roku letošního
(1917).
Poprvé oslaveny jmeniny Jejího Vel. císařovny Zity dne 27. dubna a narozeniny
9. května slavnými službami božími a proslovem třídních učitelů k dětem.
Učitelka Marie Hašková, bytem na Kladně, sproštěna služby na škole zdejší, ježto byla
ustanovena jen po dobu potřeby do 15. 7. za mobilisované učitele.
I zatímní učitel Frant. Korejs na zdejší školu jmenovaný, přeložen do Chyňavy od
1. srpna 1917. Na škole zdejší vůbec neučil, ježto stále konal službu vojenskou.
Dobytí Stanislavova našimi vojsky oslaveno vyvěšením praporů (27.–29. července) na
budově školní.
Ukončení školního roku bylo 14. července službami božími. Mládež školní většinou
vypomáhá při pracích polních.
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26. července 1917 dovršeno tříletí světové války a všichni touží a těší se, že v dohledné
době skončí se tento velký zápas národů, jaký lidstvo vůbec nepamatuje. Jest obdivuhodno, s jakým sebezapřením obyvatelstvo vychází vstříc a plní všechny požadavky naň
kladené – jak v oboru zásobování, tak i v plnění různých jiných povinností.
Vyhladovění, jež nepřítel chce dosáhnouti, u nás i
[206.]
v sousedním Německu, dosud se neuskutečnilo a bohdá neuskuteční. Náležité rozdělení
přídělů do obcí (ač v skrovné míře) udržuje pravidelné zásobování pobyvatelstva, jež by
jinak trpělo nouzi a hlad. Před ukončením škol. roku 14 dnů pracovali členové oboru v obci
zdejší, jakož i jiní v ostatních zemích na zjištění osevné plochy každé katastrální obce.
Zjištěny veškeré plodiny na každé parceli a spracovány podrobné statistiky za účelem
dalšího náležitého zásobování. Doufáme, že když přežili jsme tři dlouhé roka válečné,
šťastně dočkáme se v brzku konce světového zápasu, z něhož slavná naše říše RakouskoUherská, řízená pevnou rukou mladistvou milovaného našeho panovníka J. V. císaře
Karla I., vyjde čestně. Panovník náš již v prosinci roku minulého nabízel nepřátelům mír
čestný, neboť sám ukázal se býti přítelem míru, po němž touží právě tak, jako každý věrný
poddaný Jeho. Nebylo-li porozuměno a nebylo-li pochopeno, tehdá mírumilovné smýšlení
mladistvého našeho panovníka, bude mu zajisté rozuměno v době dohledné; neboť jsme
přesvědčeni, že skončí jednou, musí skončit
dlouhá řada útrap – běd;
navrátí se chvíle blahé
rájem bude celý svět.
Zazáří nám slunko zlaté,
uvolní se v hrudi dech,
anděl míru radost vnese
do těch našich milých Čech.
Nový vzejde opět život,
trvalý nastane klid,
v přátelství a lásce vroucí
žíti spolu bude lid.
4. srpna 1917.
Fr. Pechlát
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[207.]
Arcivévoda Albrecht
Arcivévoda František Ferdinand z Este
Akce ve prospěch válečných účelů
Beck Josef
Benda Matěj
Bešťák František
Bělohradský Jan
Bělohradský Josef
Blažko Frant. vikář a farář v Noutonicích
Bouda A. profesor
Budova školní
Budova školní rozšířena o 2. patro
Burgr Antonín
Burgr Václav
Biřmování a zkouška z náboženství
Byt řídícího učitele a jeho zařízení v nové škole
Baloun Václ., zat. učitel
Bělehrad – dobytí jeho
Beseda s rodiči
Bukurešt a jeho dobytí

32
174, 183
179, 194
30, 37, 42
18, 24, 26, 31, 38, 42, 50, 53
30, 37, 41
23
30, 34, 37, 41
30, 37, 46, 55, 79
80
1
9
18, 24, 26, 31, 38, 42
35
93
117
153, ustaven do Rapic 157
192
196, 197
200
[208.]

Červený kříž
Čermák Matěj
Černý Jan L.
Červenka Václav, c. k. berní inspektor
Členové místní školní rady
Čtvrtek ferialním dnem
Červášek Josef

197
18, 24, 26
30, 87, 94
29
50
52
95

Dobytí Lovčenu a Cetyně
195
Dary pro vlasteneckou sbírku kovů
195
Dětské divadelní představení
167
Dar učitele Frant. Pelze
155
Dar okresního výboru v Unhošti
148
Dary místní školní rady
148, 155, 163, 169
Dar c. k. okr. hejtmanství na Kladně polévkovému ústavu
148, 163
Dar zemského výboru a c. k. lesní správy v H. Pticích
121
Dar chudým žákům
25, 28, 44, 46, 69, 75, 80, 86, 90, 92, 97, 102, 123, 137, 138, 139
Den zakončení školního roku
55, 150
Dětský den na krajinské výstavě Kladenské
60
Dozor k vyučování náboženství
24, 26
Dozor učitelského sboru při bohoslužbách
70
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Drvota Josef
30, 37, 41
Dar Jeho Excelence p. místodržitele polévkovému ústavu
92, 100, 130
Dvořák Jaroslav, učitel na Kladně
95
Dar místní školní rady ve Vel. Jenči
92, 104, 130, 175, 192
Dovolená učitelky Emmy Kubešové
101, 145, 153
Dary c. k. okr. šk. rady na Kladně
103, 123, 130, 148, 155, 163, 169, 175
Dar ředitelství c. k. škol. knihoskladu v Praze
104, 123, 130, 149, 155, 163, 169, 175, 183
Dovolená učiteli nemocnému Robertu Kinclovi
128
Dar MUDr. Ant. Zemana, lékaře v Hostouni polévk. ústavu
130
Dar Spořitelního spolku v Hostivicích
130, 148, 163, 169, 175
Dětská slavnost
166
[209.]
Elhenický Alois
Epidemické nemoci

23
86, 106, 141, 150

Framlová Františka, podučitelka
Frantz František
Fusch Hynek
Feller a Gilleaum

11
2
73, 75, 82, 86, 97
139

Haas Frt. c. k. okr. škol. inspektor
28, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 53, 55, 56, 59, 61, 63
Hálek Vlastimil, farář v Liboci
50, 54, 147
Hansl Frant. c. k. okr. šk. inspektor
23
Harmonium pro školu zakoupeno
8
Hatlák Čeněk, c. k. okr. hejtman Kladenský
50, 54, 63, 80, 85, 88, 94
přesídlení jeho do Plzně
134
Hausman Václav
17
Havlůj Antonín
38, 42
[210.]
Hejzlar Frant. Dr. fil. c. k. zem. šk. inspektor
Horáček Josef
Horešovský Jan
Horešovský Josef
Hostivické školství
Hrabě Josef
Hromosvod na škole
Hruška Jaroslav MUDr.
Hynek Alois
Horský Rudolf Th.Dr.
Horáková Johana, učitelka
Hladík Václav, přednosta stanice v Hostivicích

17, 23
2
42
35, 38
17, 23, 26, 30, 34, 37, 40
17, 23, 30, 37, 41
84, nové 114
30, 80
75, 82, 97
87
87
123
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Hudební večírek pořádaný k zakoupení učebn. pomůcek
Hassinger Karel Aug., c. k. okr. hejtman na Kladně
Hrušková Josefa, výpomocná učitelka
Haličtí uprchlíci
Horešovský František
Hašková Mar., výpomocná učitelka
Chlupatý Josef
Chronologický přehled učitelstva školy Hostivické
Chřipka mezi žáky
Chodba v I. patře a její zařízení v nové škole
Chlebová komise

123
143, 147
180
181, 204
185, 196
201
18, 24, 26, 50, 85
2
16
115
184
[211.]

Ikavec Václav
Inspekce školy

46
25, 33, 40, 45, 46, 50, 71, 97, 124, 129, 136, 153, 160

Javůrek Bedřich
12, 56, 88
Jednání o zřízení polévkové stravovny
72
Jelínek Čeněk
80, 88, 98
Jiránek Frt. zat. podučitel
14, def. 16, 18, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 45
Jmenování Jana Suchoradského říd. učitelem v Hostivicích
75
Jonák Josef P. katecheta
56
Juri ve školsk. oddělení krajinské výstavy Kladenské
67
Justová Marie, výp. podučitelka
16
Jubilejní slavnost stromková
134
Jubilejní slavnosti 60ti leté vlády J. Velič.
135, 181, 193
Kádner Bohuslav
Kouřimský Josef, c. k. okr. sekretář
Kasalický Karel, podučitel
Kincl Robert def. podučitel

80
29
11
14, 18, 24, 27, 31, 35,
def. učitel 40, 40, 44, 46, 52, 60, 63, 65, 68,
obdržel 5. zvýšení služného 122, 127, zemřel 142
[212.]

Kocourek Stanislav
Kořenský Josef
Kott Adolf, podučitel
Kozák Josef
Kozák Václav
Krajinská výstava na Kladně
Kratochvíle Antonín, c. k. hosp. správce
Krejčí Petr
Krotil Frt. říd. učitel
Křivánek Josef, zatímní podučitel

66
23
14
31, 38, 42, 50, 85
10
56
84
17, 23
44, 46, 49, 50, 52, 61, 62, 64
81
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Kubát Leonard
30, 37, 41
Kubešová Emilie, def. učitelka
40, 42, 44, 46, 49, 52, 57, 58, 65, 68, 122, 136, 159
Kubín Frant. c. k. okr. komisař
29
Kubr Frant.
18, 24, 31, 38, 42, 50, 73, 84
Kubr Stanislav
23, 26
Kuška Jos. P. kaplan v Hostivicích
28, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 89
Kubát Jos. P. kaplan v Hostivicích
89, odstěhoval se 101
Kočí B., umělecké nakladatelství v Praze
90
Komise zvolená k zakoupení staveb. místa na školu a k opatření půjčky
109
Krčmář Aug. P. kníž. arc. sekretář a farář ve Stodůlkách
112, 122
Knihovna žákovská a její užívání
139, 156, 164, 170
Kinclová Anna, vdova obdržela pensi
143
Koupa Rudolf, výp. učitel
152, zatím. 154, ustaven do Tachlovic 157
Knihovna učitelská
156, 170
Korejs František
190, 195
Koncert
196
Komise aprivisační
203
Komise chlebová
204
[213.]
Láblerová Františka, zat. učitelka
Lameschová Bedřiška, zat. uč.
Lamina Václav, podučitel
Liška Karel P. kaplan
Lukeš Josef, učitel
Lorberová Lidm. výp. učitelka
Loutkové divadlo Alšovo
Maděra Antonín P. děkan na Kladně
Mašín Frant. podučitel
Matějček Jan, c. k. okr. šk. inspektor
Mejtský Frant. říd. učitel
Mejtská Barb. industr. učitelka
Melichar Frant.
Místní školní rada v Hostivici
Molitor J., c. k. hosp. správce
Morávek Václav
Místnosti v nové školní budově, které jsou
Müllerová Jindřiška, výp. učitelka
Mimořádný přídavek učitelstvu

38
35, 36, def. uč. 36, † 36
8
25, 26
88
136
204
41
4
12, 14, 15, 16, 17
7, 18, 24, 26, 27, 31, 35, 38, 42, 44
38
30, 37, 42, 64
18, 24, 31, 38, 42, 128, 158
24, 26
4
115
128
173
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[214.]
Náboženská zkouška
45, 46, 79, 122, 147, 154, 175
Náhrada učitelce Frant. Láblerové
39
Narozeniny Jeho c. k. Veličenstva
15
Návrh předmětů na program zem. konference
55
Návštěva školy
53
Novák František
17
Nováková Marie, ind. učitelka
36, 44, 46, 48, 51, 52, 65, 68, 86
Nové učebné pomůcky
73
Novotný Ladislav
85
Nyklas Václav
50, 85
Nízký Josef P. kaplan v Hostivicích
101
Nemoc učitelky Emmy Kubešové
106, 145
Nová školní budova
107
Náklad na zřízení nové školy
118
Nařízení minist. o ukončení školního roku
124
Novotný Jan, farář v Hostivicích
141
Náboženské vyznání dítek
143, 151
Nejvyšší dík za projev loyality
193
Nastoupení na trůn císaře a krále Karla I.
203
Očkování školních dítek
105, 122, 131, 136, 147, 154, 162, 168, 175
Odchod P. Josefa Kubáta
101
okresní hejtmanství na Kladně zřízeno
28
Okresní porada učitelská
32, 56, 63, 80, 87, 94, 129, 137, 162
Opakovací hodiny
5
Oslava památky stříbrné svatby JJ. c. k. Velič.
9
Ottman Katel, P. vikář a farář v Ořechu
17, 24, 26
Oslava Nejvyšších Jmenin JJ. Veličenstva
100, 191
Odevzdání zlat. zásluž. kříže s korunou p. faráři Jos. Sirůčkovi
104
Otevření dívčí pobočky při páté třídě
120
[215.]
Oslava Nejvyšších narozenin Jeho Veličenstva
Oslavy vítězství našich slavných armád
Padesátileté jubileum panování Jeho c. k. Velič.
Paraubek Jan JUDr., c. k. okr. hejtman na Kladně

178, 184
179, 191, 195
44

26, 29, 30, 33, 34, 37, 41, 45
Paur Jan, říd. učitel na Kladně
61
Paušál na vytápění a čištění školy
5
Payer František, zat. podučitel
10
Péče o chudou školní mládež
28
Petrzikovski Bedřich, c. k. okr. hejtman na Smíchově
17, 23
Pelc Josef
38, 42
Peluněk Antonín
17, 23
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Pelz Frt., učitel
12, 18, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 44, 46, 49, 52, 58, 62, 64, 68, 70, 79, 89,
dovol. 153, pochval. uznání 153, do výsluhy 153
Pelzová Jaroslava, industr. učitelka
86, 101
ustan. defin.
105, 131, 161, 168
Pilař Jos. c. k. okr. školní inspektor
10, 12
Píša Emil, def. učitel
14, 16, 18, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 44, 46, 49, 52, 57, 65, 68
Plocková Alžběta, výp. podučitelka
78, 81
Pobočka zatímní při IV. třídě zřízena
78, 98, při V. tř. 120
Počátek školního roku
35, 38, 42, 46, 49, 52,
83, 91,98, 118, 125, 132, 143, 165, 159, 151, 172, 178
Počet žáků ve šk. roce 1891–2 a 1892–3
3, 21
Podhajský Vincenc, c. k. okr. školní inspektor
23, 25, 26
Pochvalné uznání učiteli Frt. Pelzovi
67
Pochvalné uznání učitelům z kraj. výst. Kladenské
79
Pokorný Jos. MUDr., okresní lékař na Kladně
80
Polévková stravovna zřízena byla při škole
72, 73, 85, 92, 100
Polodenní vyučování v I. a II. třídě
59
Polodenní vyučování ve IV. třídě opět zavedeno
69, 71
Pokorná Vojtěška, výp. podučitelka
43
[216.]
Poradní předměty pro IV. zemsk. konferenci učitelsk.
57
Potulné školou povinné děti
53
Poučná vycházka školních dítek do Prahy
47, 150, 165
Práce žactva a učitelstva na krajinské výstavě na Kladně
63
Prápory školní
33
Prohlídka školy
55, 97, 105, 153
Procházka Frt. uč. jmenován byl zat. říd. v Lidicích
8
Průvody do polí
33
Příspěvek míst. šk. rady na skříň
47
Ptáček Frant.
50, 85
Ptáček Karel, def. učitel
84, učit. nábož. 99, čtvrté zvýš. 118, říd. v Chýni 152
Průcha Alexandr P. katecheta
94
Požární zkouška
101, 124, 131, 139, 149, 156, 164, 170, 176
Prodloužení dovolené nemocné učitelky Emmy Kubešové
102
Prodloužení hlavních prázdnin na školách obecných
103
Předčasné propouštění dítek ze školy
106, 124, 131, 140, 149, 155, 162, 168, 175
Protest zástupců obcí Litovic a Jenečka proti volbě staveb. místa
109
Podrobný plán a vypsání konkursu na stavbu nové školy
110
Plán školní zahrady schválen
121
Pobočka zřízena byla při páté třídě
119
Pozemek školní
117
Popis nové školní budovy a její zařízení
114
Prozkoumání hromosvodu na staré škole
118
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Pochvalné uznání c. k. okr. šk. rady říd. učiteli Janu Suchoradskému
121
Polévková kuchyně opět otevřena
120, 127, 145
Prodloužení dovolené učiteli Robertu Kinclovi
128
Přednáška poučná pro dítky
129, veřejná 196
Postavení plotu a šplhadla u nové školy
129
Prohlídka tělocvičného nářadí
133, 144
Petřík Josef, výpom. učitel
134, zatímní 142, přeložen do Dříně 146
Počkay Václav, def. uč. II. tř.
145, obdržel zvýš. služného 147,
dovol. 154, 172, 181
Peřinová Růž. výp. učitelka
152, propuštěna 157, 173, 174, 181, 191, 195
Pechlát Frant. učitel, zat. def.
158, 160, onem. 167, III. zvýš. 167,
174, 183, 193, 197, 198, 204
Počet vyučovacích půldnů
165, 171, 176
Poučné vycházky žáků
171, 176, 195
Prázdniny školní
177
Památce padlých hrdinů
185, 194
Požár na Břvech
194
[217.]
Rakouské školní museum
58
Reinisch Eman, c. k. okr. šk. insp. škol německých
17, 23, 26, 30, 34, 37, 41
Rosam Václav, c. k. hospodářský správce
53
Rosenbaum Adolf
17, 23
Rozdělení učitelstva
68, 84, 92, 98, 119, 126, 133, 144, 152, 159, 166, 172, 180
Rozšíření školy o 3. a 4. třídu
2
Rozšíření školy o 2. patro
9
Rozšíření školy o 5. třídu
13
Rozšíření žákovské knihovny
74
Roztočil Jan
9
Roztřídění žactva
68, 89, 119, 126, 132, 143, 151, 159, 166, 172, 199
Rozšíření místní školní rady zástupci přiškolených obcí
108
Rozvržení nákladu stavebního na přiškolené obce
110
Rozšíření školy o dvě zatím. pobočky
173
Rozdělení žactva a učitelstva ve škol. roku 1915–16
190, 199
Röhrig Adolf, c. k. okres. škol. inspektor
197, 203
Rakouská válečná půjčka
197, 202
Různé sbírky v době války
201
[218.]
Saifrt Alois

42, 44, 46, 47, 49, 52, 65, 68, 70, 120, 128
uč. ad. pers. 145, 146, def. I. tř. 153, 181, 193, 198, 204
Sanitární prohlídka zdejší školy
71
Sbírka lidových písní národních
74
Sirůček Jos. P. farář v Hostivicích
18, 24, 26, 31, 38, 42, 50, 84, 140
Schválení místnosti pro dívčí pobočku
33
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Skon Její c. k. Velič. císařovny Alžběty
45
Slavík MUDr. zdravotní referent
71
Slavnostní zpěvy školní mládeže
58
Slavnost stromková
45, 182
Sloučení dvou tříd a zavedení celodenního vyučování
56
Složení místní školní rady
53
Služby Boží
27
Služné učitelů
3
Smuteční služby Boží za Jeho cís. Výsost kor. prince Rudolfa
15
Sňatek Jeho cís. Výsosti korunního prince Rudolfa
9
Sobička Jarosl. vládní rada, c. k. zemský inspektor
57
Sochor Václav
37, 42
Soukup Rudolf, c. k. okr. šk. insp.
59, 71, 80, 87, 94, 97
Soupis školou povinných dítek
39
Spolupůsobení školy proti alkoholismu
59
Spurný František, ředitel měšť. školy v Unhošti
17, 23
Staněk František, ředitel měšť. školy v Kročehlavech
61
Stav školství
64, 154
Stav učitelstva
46, 49, 52
Subsidiární vyučování kat. náboženství
62, 70, 79
Suchoradský Jan, říd. učitel
75, 77, 79, 84, 89, 135, 173, 181, 182
Smuteční služby Boží za Její Vel. císařovnu Alžbětu
193
[219.]
Svoboda Jan
74
Střídavé vyučování ve IV. třídě zavedeno
91
Skrbenský Lev, kardinál kníže arcibiskup Pražský
93
Středa dnem feriálním ve třídě V.
99
Steffanyová Miloslava, výp. učitelka a resignace její
102
Stehnová Emilie, výp. učitelka
102
Schválení stavebního místa pro novou budovu školní
107, 108
Stávka dělnictva na stavbě školy zaměstnaného
111
Svěcení nové školní budovy a přítomní hosté
112
Schodiště a úprava chodeb v nové školní budově
115
Slavnost stromková
120, 134, 147, 161
Sklepy v nové školní budově
117
Smolíková Olga, zat. učitelka II. třídy
120, 127, def. uč. I. tř. 135
Sbírky ve prospěch českého odboru Zem. komise
132, 141, 150, 157, 165, 169, 175, 195
Spořitelní a zálož. spolek pro Hostivici
139, 148
Stav očkování školní mládeže
136, 147, 181
Smrčková Alžb., výp. učitelka
146, ze služby propušt. 150, 167, 168
Skydánková Hermína
172
Soupis zásob
182, 192, 196
Sbírky ve prospěch vojínů v poli
190
Svaté přijímání
195
Sbírka kovů
196
Ant. Staněk, továrník v Hostivicích
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[220.]
Šafařík Josef, zat. podučitel
10
Šafařík Pavel
9, 18, 24, 26, 31, 38, 42, 50, 85
Schiller Karel, c. k. místodržit. praktikant
29
Šimáček Antonín
50
Šimek František
6
Školní budova
1
Školní budova rozšířena o 3. třídu
2
Školní budova rozšířena o 4. třídu
2
Školní dítky navštívily jub. výstavu v Praze
20
Školní docházka
46
Školní okres Smíchovský rozdělen na 2 insp. obvody
21
Školní potřeby pro chudé žáky
69, 148
Školní rok 1902–3
68
Školský odbor krajinské výstavy na Kladně
60
Štěpnička Antonín JUDr.
17, 23
Švehla Vincenc
17, 23
Šedivý Jos. říd. učitel v Dušníkách
88
Školka založena byla při nové škole
120
Šimáčková Bož., výp. učitelka
145, propuštěna 157, 159
Šestáková Eleonora, uč. I. tř.
160, I. zvýš. 161, slož. slib 165, 173, 174
Štětková Anna, výp. ind. učitelka
168, prop. 168
Školní výlety
183
Školní slavnosti
191
Šimáček Antonín, Břve, požár
194
[221.]
Thema přednášky učitele Rob. Kincla pro okr. konferenci
60
Třída platu, do níž škola Hostivická zařaděna byla
4, 5
Tůma Antonín
31, 36, 50, 85
Tůma Jan
3
Tůma Viktor, podučitel
11, zemřel 11
Turecký Václav
31, 38, 42, 50, 85
Technický znalec stavby a dozor stavební
110
Tělocviku vyučování v době zimní
127, 142
Tísková Alžběta, zatím. učitelka
135, vykonala zkoušku způs. 147, 167, 171
Tittelbachová Helena, výp. učitelka
144, přeložena do Nučic 146, 173
Uhlík Antonín, zat. podučitel
67, 68, 81, 158, 161, 182, 197
Ukončení školního roku
13, 81, 88, 95, 106, 119, 132, 142, 157, 165, 171, 176
Úleva v návštěvě školy
39, 40, 64, 105, 140, 162, 169, 180
Úmrtí řídícího učitele Frant. Krotila
61
Úřadové školní
17, 23, 26, 30, 34, 37, 40
Úřední oznamy o vypuknutí nakažl. nemocí
55
Úřednictvo c. k. okr. hejtmanství na Kladně
29
Unie, grafická společnost v Praze
90
Umístění tříd ve staré škole
125
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[222.]
Užívání žákovské knihovny
106, 124, 130, 139, 149, 164, 176
Účast žáků na bohoslužebných úkonech
106, 124, 131, 140, 150, 156, 164, 170, 176
Úprava střechy na nové školní budově
117
Učitelka ženských ručních prací
119, 127, 133, 143, 152, 160, 166, 172, 180, 190, 199
Úleva žákům v návštěvě školy
124, 131, 149, 154, 175, 192
Učitelé náboženství
126, 135, 144, 152, 159, 166, 172, 180, 190, 199
Úmrtí Jeho Velič. cís. a krále Frant. Josefa I.
202
Vdovské požitky Anny Krotilové
67
Vlček Antonín
18, 24
Volba nové místní školní rady
84
Votoček Hynek, obchod papírem v Praze
28
Výkon sv. zpovědi a sv. přijímání
54, 71, 106, 125, 131, 140, 150, 156, 164, 170, 176
Výměna místa
39
Výpomoc učiteli Frt. Pelzovi
40
Vyprázdnění učeben a budovy škol. při požáru
54
Výroční zpráva
51, 88, 95
Výstava ručních prací žactva a učeb. pomůcek
11, 45, 47, 95, 141, 162
Vyučování náboženství
69, 144
Vyznamenání učitele Frant. Pelze za práce literární a hudební
75
Vyhledání místa pro stavbu nové školní budovy
107, 108, 109
Výstava ženských ručních prací
124
Vestibul v nové školní budově a jeho výzdoba
114
Větrání a vytápění místností v nové škole
116
Vchod do I. patra v nové školní budově
115
Všeobecná okresní porada učitelská
122, 129
Vycházka poučná žáků
150, 157, 165, 176
Výplata služného prvního dne každého měsíce
160
Vorlíčková Albína, výp. uč.
167
Vokáčová Jaroslava
174
Vypuknutí války
177
Vlastenecká sbírka vlny a kaučuku
191
[223.]
Válečné odznaky
Válečná půjčka III.
Válka s Rumunskem
Wágner Václav
Waltr Martin MUDr.
Weiner Josef
Wenig Frant, c. k. zemský školní insp.
Wagnerová Pavla

192
193, 202
200
8
17, 23, 33
31
23, 26, 30, 34, 37, 41, 57
194
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Zábranský Jan
Zakončení školního roku
Zástupce říd. učitele Františka Krotila
Zatímní přídavek učitelstvu
Zatímní říd. učitel František Pelz
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17
33, 36, 40, 88, 165, 184, 198
62
52
70
[224.]

Zavedení polodenního vyučování
49, 53
Zdravotní stav žactva
76, 81, 125, 131, 141, 150, 152, 164, 170, 176
Zemská jubilejní výstava v Praze
19
Zkouška z náboženství
45, 50, 54, 55, 79, 87, 104, 122, 129, 137, 147, 154, 162, 168, 182
Změna předsedy c. k. okr. šk. rady
45, 134
Změna v osobě c. k. okr. šk. inspektora
59
Změna v osobě c. k. zem. šk. inspektora
57
Zrušení nedostatečných učeben
49
Zřízení letního cvičiště
40
Zvýšení odměny za vyučování žen. ruč. prací
101, 40
Zvýšení služného učiteli Fr. Pelzovi
61
Zvýšení služného učiteli Rob. Kinclovi
III. 40, IV. 62, V. 122
Zvýšení služného učitelky E. Kubešové
I. 47
Zvýšení služného učiteli Emilu Píšovi
III. 39, IV. 52
Zastupování nemocné učitelky Emmy Kubešové
102, 136
Zvolení defin. místa pro stavbu nové školy
108
Zadání náčrtku plánu na novou školní budovu
109
Zadání stavby školy
110
Zřízení kamen, železného zábradlí a vrat i lavic
111
Zařízení dveří a oken v nové škole
116
Záchody v nové budově školní a jich zařízení
116
Zahrada při nové škole založena
118
Zkouška požární
124, 139, 149, 156, 164
Zdravotní stav učitelstva
125, 136, 142
Zvýšení služného IV. učiteli Karlu Ptáčkovi
118
Zařízení hlavních dvéří ve staré škol. budově
138
Zvýšení II. služného učiteli Al. Saifrtovi
146
Zvýšení I. služného učiteli Václ. Počkayovi
147
Zvýšení služného učitelce Eleonoře Šestákové
161
Změna v době odpoledního vyučování
161
Zvýšení služného učiteli Antonínu Uhlíkovi
162
Zelenková Anna
183, 191
Zlatý klas – spasí nás
192
Zajatci váleční
204
Zdejší obec za války
200

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 1
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1875–1917

141

[225.]
Žádost sboru učitelského za vyplácení služného poštou
Žádost místní školní rady za udělení subvence na stavbu nové školy
Žádost místní školní rady za zřízení pobočky při třídě V.
Žádost místní školní rady za kolaudaci nové školní budovy
Žákovská knihovna
Žňová komise

103
111
112
112
149, 175
178

