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O pamětní knize
Časový záběr druhé pamětní knihy hostivické obecné školy se celkem kryje
s obdobím první republiky. Pamětní knihu založil řídící učitel Alois Geltner při svém nástupu
do funkce v roce 1917, tedy rok před koncem první světové války a vznikem Československa. Dopsána byla v roce 1939, v době, kdy nacistické Německo obsadilo zbytek
republiky a vytvořilo protektorát Čechy a Morava. I v letech 1925 až 1934, v období
spojené správy obecné a měšťanské školy, se pamětní kniha věnuje pouze záležitostem
týkajícím se obecné školy. Pamětní kniha měšťanské školy z tohoto období není známa.
Kniha nemá žádnou titulní stranu.
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.
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[– 1 –]

Dr. Bohumil Dostál,
zši1 30. 5. 1939

[– 2 –]
[Prázdná strana]

1

Zemský školní inspektor.
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Změna ve správě školy. C. k. zemská školní rada vynesením ze dne 20. května 1917
čís. II.A 1751 čís. z. š. r. 20 240 jmenovala řídícího učitele na trojtřídní obecné škole
v Jinočanech Al. Geltnera def. řídícím učitelem v Hostivicích. Týž byl vzat do přísahy
8. července 1917 a nastoupil tuto službu dne 1. září 1917.
Protokol o převzetí správy školy byl sepsán a uložen v archivu, opis jeho zaslán c. k. okresní školní radě.
Alois Geltner. Řídící učitel Alois Geltner narodil se v Okoři (okr. Smíchov) v Čechách dne
30. července 1863. Navštěvoval obecnou školu v Noutonicích, měšťanskou školu v Praze
u sv. Jakuba 1874–1878, český ústav učitelský v Praze 1878–1882, kdež nabyl také
vysvědčení dospělosti dne 19. 6. 1882 čís. 28.
Učitelskou službu jako zatímní podučitel nastoupil dne 1. září 1882 na dvoutřídní ob. škole
ve Středoklukách, kdež pobyl 4 ½ roku.
Zkoušky způsobilosti učitelské podjal se na českém ústavě ku vzdělávání učitelů v Praze
dne 19. listopadu 1885 a obdržel vysvědčení způsobilosti čís. 23.
Působil dále jako definitivní učitel na obecné trojtřídní škole v Přítočně Vel. 4 ¾ roku a na
obecné pětitřídní škole v Hostouni 12 roků 1 měsíc. Od 1. ledna 1904 ustanoven byl
zatímním, později def. řídícím učitelem na trojtřídní škole v Jinočanech, kteroužto školu
spravoval 13 roků 8 měsíců. Působí na roli školské celkem 35 let.
Za utěšené výsledky u vyučování a výchově mládeže školní v Hostouni dostalo se mu
pochvalné uznání c. k. okresní školní rady na Kladně vynesením ze dne 15. září 1900
čís. 3 375 a za
–4–
za utěšené výsledky u vyučování a výchovy školní mládeže a za řádnou správu školy
v Jinočanech též pochvalné uznání c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 1. černa
1907 čís. 2 403.
Pokud se týče dalšího vzdělávání, navštěvoval v létech 1879 a 1880 na c. k. českém polytechnickém ústavě v Praze přednášky o českém těsnopise nižším a vyšším a podrobil se
zkoušce s prospěchem výborným.
O prázdninách r. 1883 a 1897 súčastnil se kursu ovocnického a štěpařského v Berouně
a v Troji, r. 1901 kursu včelařského v Kolči, r. 1909 kursu tělocvičného v Praze s prospěchem dobrým.
Dne 20. června 1912 byl zvolen okresní poradou učitelskou jako zástupce učitelstva
členem c. k. okresní školní rady na Kladně, kdež až doposud zasedá.
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Školní rok 1917/18.
Zápis. Zápis dítek 6letých konal se dne 13., 14. a 15. září. Do I. třídy bylo zapsáno
66 dítek.
Sbírka zápisová pro Českou zemskou komisi vynesla 18 K, jež byly zaslány svému účelu.
Počátek šk. roku. Školní rok 1917/18 započal dne 17. září 1917 slavnými službami
Božími a vzýváním Ducha sv., v úterý dne 18. září nastalo pravidelné vyučování ve všech
9 třídách.
Nový člen sboru uč. Za mobilisovaného učitele p. Ant. Uhlíka byla jmenována slečna
Milada Kramlová výpomocnou učitelkou na škole zdejší.
Milada Kramlová. Sl. Milada Kramlová *10. listopadu 1898 ve Vrčeni, maturovala 6. července 1915 na městském lyceu
–5–
v Plzni. V roce 1916–17 navštěvovala IV. ročník městského učitelského ústavu v Litomyšli,
kdež obdržela po vykonané zkoušce dne 7. července 1917 vysvědčení dospělosti. Službu
zde nastoupila 16. září 1917.
Přidělení tříd.
V I. tř. vyučuje říd. uč. Alois Geltner,
ve II.a def. uč. I. tř. p. Alois Saifrt,
ve II.b zat. učitelka sl. Růžena Peřinová,
ve III.a def. uč. I. tř. p. František Pechlát,
ve III.b zat. uč. II. tř. sl. Helena Tittelbachová,
ve IV.a def. uč. I. tř. ad p. p. Václav Počkay,
ve IV.b zat. učitelka sl. Hermína Skydánková,
v V.a výp. učitelka sl. Milada Kramlová
a v V.b def. učitelka I. tř. sl. Eleonora Šestáková.
Vyučování náboženství. Náboženství v 1., 2. a 3. třídě vyučuje dp. farář P. Jan Novotný
10 hodin, ve IV. a V. tř. vel. p. kaplan P. Jos. Kubát 8 hodin v týdnu.
Ženské ruční práce. Ženským ručním pracím ve 3., 4. a 5. třídě vyučuje po 1 oddělení
slečna Jaroslava Pelzová, def. ind. učitelka 14 hodin, pouze ve 2. odd. IV. třídy slečna
Růžena Peřinová 3 hodiny týdně.
Počátek vyučování. Vyučování ráno počíná v 8 hodin, odpoledne o 1 ½ hodině, avšak
v době od 15. 10.–15. 3. od 1 hodiny.
Úleva podzimní. Podzimních úlev v návštěvě školy dostalo se 18 hochům, 24 dívkám,
celkem 42 dětem.
Aktivní přídavek učitelstvu. Vynes. c. k. okresní šk. rady ze dne 1. 9. 1917 čís. 2 849
byl poukázán učitelstvu aktivní přídavek pro II. půlletí 1917 a drahotní výpomoc zkrácena
na polovinu.
Rozvrhy hodin. Rozvrhy hodin schváleny byly c. k. okresní šk. radou 6. 10. 1917 č. 3 566
a 16. 10. 1917 čís. 3 908.
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Znovudobytí Gorice. Dne 30. října 1917 oslaveno bylo znovudobytí Gorice a na škole
vyvěšeny oba prapory.
Nejvyšší jmeniny. Oslava Nejvyšších jmenin Jeho cís. a kr. Apoštolského Veličenstva
připadla na sobotu dne 3. listopadu. Ku slavnosti pozvány místní školní rada, farní úřad,
obecní zastupitelstva všech přiškolených obcí, vojenská vrchní správa a veškeré c. k. úřady
zdejší a vážené osoby z celé školní obce.
Po slavných službách Božích shromáždilo se žactvo v nové škole v ozdobené V. třídě.
Veliké množství hostí dodalo slavnosti zvláštního lesku. Správce školy přednesl proslov
o významu dne s krátkým životopisem Jeho Veličenstva císaře Karla I., učitel p. Frant.
Pechlát přečetl nadšený loyální projev, jejž všichni přítomní hosté spolu podepsali. Sbor
dívek řízený sleč. Herm. Skydánkovou zapěl pak „Modlitbu za císaře“, načež všichni
přítomní provolali Jeho Veličenstvu třikrát hřímavě „Sláva!“ Následovalo přednesení básní,
jichž děj byl vzat ze života císaře Pána. Nejdojemnější byla báseň „Za synem“, již zdařile
přednesly žákyně Anežka Mokrá a Marie Horešovská. Ku konci zazpívána všemi rakouská
národní hymna a správce školy poděkoval všem hostům za laskavou účast, načež slavnost
byla ukončena.
Sbírka prádla. Sbírka prádla pro vojíny 17. října vykonaná od žactva v průvodu učitelů
a slečen učitelek vynesla 5 kg věcí z vlny, bavlny a plátna, jež zaslány svému účelu.
Sbírka na hroby padlých. Sbírka na hroby padlých vojínů taktéž žactvem provedená
skončena 6. listopadu. Vynesla 97 K 14 h, jež zaslány byly c. k. vojenskému velitelství
v Praze.
Zachránění Jeho Velič. Za příčinou šťastného zachránění Jeho Veličenstva
–7–
císaře a krále Karla I. z velikého nebezpečenství, byly vyvěšeny prapory na škole po
24 hodiny a slouženy děkovné služby Boží dne 25. listopadu, jichž súčastnilo se veškeré
učitelstvo i žactvo.
Dovolená uč. V. Počkayovi. Učitel p. Václav Počkay obdržel od c. k. zemské školní rady
dovolenou na 1 rok od 1. 11. 1917 a přijal výpomocné místo v Košířích a c. k. okresní
školní r. ustanovila k jeho zastupování slečnu Pavlu Hornerovou, která nastoupila na místo
dne 15. listopadu nastoupila službu. Do té doby vyučovala ve IV.a sl. Herm. Skydánková
a uč. p. Alois Saifrt.
Sl. Pavla Hornerová. Sl. Pavla Hornerová narodila se dne 27. května 1898 v Praze, kde
navštěvovala školu obecnou a měšťanskou a v létech 1913/14–1916/17 i c. k. ústav ku
vzdělávání učitelek, kdež po vykonané zkoušce obdržela dne 30. června 1917 vysvědčení
dospělosti s vyznamenáním.
Zproštění od vojen. služ. Učitel p. Frant. Pechlát a Alois Saifrt obdrželi vynesením c. k.
okr. šk. rady čís. 158 pers. ze dne 12. listop. zproštění od vojenské služby.
Dne 21. listopadu súčastnilo se veškeré žactvo a učitelstvo zádušních služeb Božích za
Jeho Veličenstvo zvěčnělého císaře a krále Františka Josefa I.
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Mezi žáky rozprodáno bylo 300 losů válečného kmotrovství à 20 h kus.
Dětský den. Dne 22. prosince 1917 uspořádán Dětský den pro českou zemskou komisi.
Sbor učitelský sehrál loutkové divadlo pro děti, jež vyneslo 35 K.
–8–
Sbírka pro vdovy a sirotky. Sbírka ve prospěch vdov a sirotků válečných vynesla 50 K,
jež byly zaslány okresnímu hejtmanství.
Rekvisice škol. zvonů. C. k. okr. šk. rada oznámila, že mají býti odvedeny pro válečné
účely takové zvony školní, jež jsou z mědi, bronzu, mosazi neb červené litiny, jichž největší
průměr činí 25 cm. Náš školní zvonek má průměr 11 cm, nebyl tudíž odevzdán.
Pohlednic „hold dítek Jeho Veličenstvu“ bylo rozprodáno 100 a zakoupeny pro školu
3 exempláře spisu Císař a král Karel I. à 70 h.
Čtvrté zvýšení služného. C. k. zemská školní rada povolila učiteli p. Frant. Pechlátovi
čtvrté zvýšení služného částkou 200 K od 1. prosince 1917.
Zatímní pobočky. Pokud se týče zatímních poboček při 2. a 3. třídě, ustanovila c. k.
zemská školní rada, aby ponechány byly do konce roku 1918. Správa školy po provedeném zápise má předložiti řádně upravený návrh, aby trvání jejich bylo zabezpečeno.
Uzavření míru. Za příčinou uzavření míru s Ukrajinou byly 11. února vyvěšeny na škole
prapory.
Polévkový ústav. K dotazu c. k. okr. šk. rady ohledně zdejšího polévkového ústavu při
škole sdělila správa školy, že opatřování potřebného materiálu setkalo se v letech
válečných s nepřekonatelnými překážkami. Bylo by třeba 20 q bramborů aneb 1 000 K
subvence.
Nemoc. Dne 3. března 1918 onemocněla slečna Růžena Peřinová bronchiálním katarrhem
a na základě lékařského zdání obdržela dovolenou do 2. dubna 1918.
–9–
Po nemoci své začala opět vyučovati 3. dubna 1918. O zastupování její bylo postaráno
sloučením obou II. tříd.
Loyální projev. Za příčinou radostné události v Nejvyšší rodině zaslán byl loyální projev
sboru učitelského c. k. okres. hejtmanství. Taktéž i u příležitosti uzavření míru s Ukrajinou,
Ruskem a Rumunskem. po tři dny byly vyvěšeny prapory na oslavu těchto událostí.
Dar škole. C. k. okresní školní rada zaslala škole 8 čítanek I. a 4 čítanky II. pro chudé
školní dítky.
Škody ve školství. Táž č. 959 ze dne 23. III. 1918 k zamezení škod, jež vznikají
válečnými poměry našemu školství, nařizuje, že zavírati celé třídy neb celé školy z příčiny,
aby děti pracovaly na poli, jest se varovati. Použití žáků k živnostenským pracím nemůže
býti uznáno za omluvu. Udělování prázdných dnů ku sbírkám rovněž přestane.
Nedostatek papíru. Pro citelný nedostatek papíru nařízeno dále písemné práce co do
objemu obmeziti a co nejvíce využívati psacích a kreslicích sešitů. Dovoleno žákům i užívati
sešitů vlastní výroby. Správy škol mohou zasílati zprávy na čtvrtkách.
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Šetření užit. zvířat. Mládež byla k výzvě úřední poučena o šetření užitečného ptactva,
ochraně žab i ryb.
Úleva letní. Dovolená letní na dobu od 1. května do 15. července povolena 28 hochům
a 32 dívkám.
Biřmování. Dne 23. dubna 1918 zavítal do osady naší Jeho knížecí arcibiskupská Milost
nejdůstojnější pán kníže arcibiskup Pražský Pavel hrabě Huyn, aby uděloval svátost
biřmování. Obec hostivická oděna byla v slavnostní háv. Žactvo v průvodu svých učitelů
očekávalo vznešeného hosta před starou školou a farou malebně seřaděno. Ku přivítání
dostavil se také c. k. okresní hejtman kladenský p. Heřman Šlechta a okresní školní
inspektor p. Ladislav
– 10 –
Schlücksbier. Jménem žactva uvítala duchovního arcipastýře žákyně IV. třídy Marie Horešovská.
Dopoledne konány byly slavnostní služby Boží s kázáním, odpoledne udílena byla svátost
biřmování. Prostory chrámové nestačily velikému počtu biřmovanců a jich kmotrů, tak že
musili býti po částech uváděni do chrámu.
Zkouška z náboženství. Druhý slavný den nastal dne 26. dubna, kdy o 4. hodině odpolední vykonal Jeho kníž. Milost nejdůst. kníže arcibiskup generální visitaci ve škole, aby se
přesvědčil, jaký pokrok učinily dítky ve sv. náboženství.
Ku zkoušce dostavil se opět okresní hejtman pan Heřman Šlechta, členové místní školní
rady, mnoho vážených příznivců školy a rodičů školních dítek.
Před školní budovou uvítal pana arcibiskupa a ostatní vznešené hosty správce školy
a uvedl je do třídy slavnostně ozdobené, kdež jménem dítek školních přivítala Jeho kníž.
arcib. Milost žákyně V. třídy Anežka Mokrá.
Průběh zkoušky byl velmi uspokojivý a žactvu dostalo se pochvaly, učitelstvu díků. Po
skončené zkoušce zazpívána papežská a rakouská nár. hymna. Za žactvo poděkovala pak
žákyně V. třídy Štěpánková.
Uznání učitelstvu. České učitelstvo získalo si při upisování VII. válečné půjčky velikých
zásluh. Proto i zemská školní rada vyslovila mu za obětavost a osvědčení lásky k vlasti
nejvřelejší dík a plné uznání. Zároveň vybídla je, aby rozvinulo získávací činnosti pro
VIII. válečnou půjčku v měsíci červnu a červenci co nejvíce. Řídící učitel byl jmenován
okresním důvěrníkem. V jeho rukou soustřeďovaly se úpisy získané učitelstvem okresu
unhošťského. Tak sebráno bylo na VII. 162 000 K, na VIII. vál. půjčku 155 850 K.
Očkování. Při všeobecném očkování bylo 68 dítek očkováno a přeočk.
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Nejv. jmeniny a narozeniny Jejího Velič. Nejvyšší jmeniny i narozeniny Jejího Veličenstva vznešené císařovny a královny Zity oslaveny byly 27. dubna a 9. května slavnými
službami Božími a přiměřenou slavností školní s proslovem, promluvou k dětem, písněmi
a básněmi obsahu nejušlechtilejšího. Na konec zpívána byla rakouská národní hymna.
V obou těchto dnech vlály na škole prapory barev říšských a zemských a c. k. okresnímu
hejtmanství zaslán byl loyální projev učitelstva a žactva.
Inspekce. Den 21. června byl pro naši školu opět svátkem, neboť zavítal k nám nový
okresní inspektor školní pan Ladislav Schlücksbier. Přijel vlakem o 7. hodině ranní a pobyl
zde po celý den a byl ve všech třídách několikráte přítomen při vyučování. V poradě
konané po skončeném vyučování odpoledním sdělil sboru učitelskému pozorování a udělil
mnohé vzácné rady a pokyny. Byl velmi spokojen s výsledkem a celkový stav školy kromě
budovy filiální uznal za velmi dobrý. Protokol sepsaný v poradě inspekční, podepsaný
všemi členy sboru učitelského, zaslán byl c. k. okresní školní radě, opis jeho uložen
v archivu.
Zvýšení služného. C. k. zemská školní rada vynesením ze dne 21. 5. 1918 čís. 34 547
povolila slečně Eleonoře Šestákové, def. uč. I. tř. druhé zvýšení služného ročních 200 K od
1. listopadu 1916 a vynesením č. 39 247 ze dne povolila p. V. Počkayovi, def. uč. I. tř.
ad p. 3. zvýšení služného od 1. června 1918 taktéž částkou 200 K.
Úkony náboženské. Dítky III., IV. a V. třídy přijaly po třikráte, dítky II. tř. po dvakráte
svátost pokání a nejsv. svátost oltářní. Školní mše sloužena byla každou neděli
– 12 –
o 10. hodině. Dozor ku mládeži školní při službách Božích vykonávalo učitelstvo svědomitě.
Dary. C. k. okresní školní rada zaslala škole darem dílo Pavla Körbra – Východní Čechy VI.
část II. Zapsáno do inv. č. 35 a uloženo do knihovny učitelské.
Místní školní rada zakoupila 19 obrazů ku prvouce, Kyzlíkovy početní obrazy a knihu
obrázkovou: Názorné vyučování.
Řídící učitel zakoupil a věnoval pro učitelskou knihovnu spisy za 100 K od Ústř. uč. knihkupectví: D. Trstenjak: Dokonalý učitel; Jar. Petr: Poesie na škole národní díl I. a II.; Jiří
Janda: Velký illustr. přírodopis díl I. Ssavci, díl II. Plazové, obojživelníci, ryby; Boh.
Tožička: Methodika psaní ve škole obecné; Jan Hraše: Sbírka přání; K. V. Tuček: Definitivní řád školní a vyučovací, prováděcí předpis k němu, činnost a úřadování místních
školních rad v král. Českém; a Jos. Černý: Svobodná a volná škola.
Sbor učitelský věnoval z výtěžku loutk. divadla knihu Mírová čítanka od Jindř. Wurmové
a Pavly Moudré 5,50 K.
Zdravotní stav žactva. Zdravotní stav žactva nabyl po celý rok zcela uspokojivý. Na
podzim a v zimě rozšířeny byly mezi dětmi spalničky, plané neštovice a příušnice. K tomu
nedostatek oděvu a obuvi a špatná výživa a shon po aprovisaci zhoršily i docházku školní.
Bylo docíleno toliko 92,71 % půldní nezameškaných.
Prospěch. To a nedostatek školních knih a učebných prostředků vůbec bylo na úkor
dobrého prospěchu žactva.
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Kázeň. Ani kázeň dětí zejména mimo školu není vždy taková, jak by si bylo přáti.
Úmrtí Anna Boušková. Dne 12. prosince 1917 opustila nás na vždy velmi hodná žákyně
V. třídy, stavší se obětí politování
– 13 –
hodného neštěstí. Dostala se pod kola automobilu, byla přejeta a velice pohmožděna. Po
14 denním hrozném utrpení zemřela v pražské všeob. nemocnici a převezena do Hostivic.
Pohřbu súčastnilo veškeré žactvo vedené učitelstvem dne 14. prosince. Na kytici sebráno
ve sboru a mezi žactvem 47 K 92 h. – Odpočívej v pokoji!
Práce učitelstva. Učitelstvo vykonávajíc ještě mnoho jiných prací jako ve chlebových
komisích, při válečných půjčkách, při osevních soupisech bez oddechu, přece vykonávalo
svoje povinnosti školní velmi svědomitě majíc na zřeteli mravné chování a dobrý prospěch
žactva, se vším úsilím vždy káralo a trestalo hrubší poklesky žáků, zejména pokud se týče
ničení hnízd užitečného ptactva a polního i zahradního pychu.
Mimo chlebenky mělo učitelstvo na starosti rozdávání cukřenek, tučenek, mýdlenek,
kávenek, bramborenek a uhlenek, k nimž nyní přibyly ještě solenky. Počítání, otiskování
všech těchto lístků vyžadovalo značného času. Kromě toho přicházeli neustále vojíni na
dovolené, váleční uprchlíci a jiné osoby, pro lístky výkazní, pro mlecí výkazy, tak že řídící
učitel co předseda chlebové komise úřadoval téměř permanentně.
Drahota. A při té veškeré neúmorné práci a panující hrozné drahotě (ceny stouply proti
dřívějším o 1 000–1 500 % i více) platy učitelstva nedosáhly ani té výše, jak přiznává
učitelstvu osnova zákona z r. 1913. Byl sice učitelstvu povolen drahotní a aktivní přídavky
a za rok 1917 přiznán byl i značnější přídavek nákupní z prostředků státních, ale přes
všechnu tuto pomoc zůstává učitelstvo ve veliké tísni a bídě, zejména u těch, kde jsou četnější rodiny a učitelstvo touží a volá po neodkladné pomoci státní. Místní školní rada zdejší
ve své
– 14 –
uznalosti přihlížejíc k těmto smutným poměrům vyplatila všem učitelským osobám zaměstnaným při škole pro r. 1918 drahotní přídavek à 100 K, úhrnem 1 000 K, začež byl vysloven uctivý dík.
Pro červ. Kříž. Mimo členské příspěvky osob učitelských (8) odvedeno bylo „Odbočce
červeného kříže na Kladně“ 12 K od žactva, začež odbočka zaslala 5 členských legitimací.
Pro českou zemskou komisi. České zemské komisi odvedeno bylo v tomto školním roce
úhrnem 119,24 K.
Zvýšení služného. Zemská školní rada vynesením č. II. A 2710, č. z. š. 39 247 povolila
III. zvýšení služného od 1. června 1918 učiteli p. Václavu Počkayovi.
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Statistický přehled školní mládeže ve škol. roce 1917/18.
Počet dítek

h.

d.

školou povinných

251

234

485

přijatých na počátku škol. roku

236

224

460

přijatých během školního roku

20

19

39

256

243

499

a) odstěhováním

12

14

26

b) propuštěním

18

13

31

2

2

20

29

59

226

217

442

a) podzimní

18

24

42

b) letní

28

33

61

256

243

499

b) evangelíků

–

–

–

c) israelitů

–

–

–

15

10

25

všech do školy přijatých
Ubylých

c) úmrtím
celkem
zbylých na konci školního roku
mělo úlevu
dle náboženství bylo

a) katolíků

chodilo do školy vyšší
hochů, kteří obdrželi vysv. na odchodnou

3

všech

3
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Školní rok 1918/19.
Začátek škol. roku. Školní rok 1918/19 započal dne 16. září 1918 slavnými službami
božími, při nichž přítomno bylo veškeré žactvo i učitelstvo.
Učitelky slečny Pavla Hornerová a Milada Kramlová ustanoveny byly opět zastupujícími
učitelkami.
Zápis. Zapsáno bylo do první třídy 39 hochů, 29 dívek, do druhé třídy 53 hochů, 46 dívek,
do třetí 47 hochů, 44 dívky, do čtvrté 63 hoši, 60 dívek, do páté 45 hochů, 45 dívek;
celkem 247 hochů, 222 dívky, dohromady 469 dítek.
Přidělení tříd.
V 1. třídě vyučuje
ve 2.a
ve 2.b
ve 3. tř. a
ve 3.b
ve 4.a
ve 4.b
v 5.a
v 5.b

řídící uč. Alois Geltner,
uč. slečna Milada Kramlová,
sl. Eleonora Šestáková,
sl. Pavla Hornerová,
sl. Růžena Peřinová,
uč. pan František Pechlát,
sl. Helena Tittelbachová,
pan Alois Saifrt,
uč. sl. Hermína Skydánková.

Správa knihovny a kabinetu. Správu knihovny převzala slečna uč. Helena Tittelbachová, správu kabinetu slečna uč. Hermína Skydánková.
Sbor učitelský předplatil si „Paedagogické rozhledy“ a „Školu našeho venkova“.
Rozvrhy hodin schváleny vynesením okr. š. r. č. 3 433 ze dne 2. 10. 1918.
– 17 –
Ženské r. práce a literní učitelky. Literní učitelky byly vynesením zem. š. r. ze dne
15. 8. 1918 čís. B. II. 1029 č. z. š. r. 57 609 ai 1918 sproštěny povinnosti učiti ženským
ručním pracím. Industriální učitelce sl. Jaroslavě Pelzové bylo přiděleno o 3 hodiny více.
Záloha drahot. přídavku. Okresní šk. r. vyn. ze dne 25. 9. 1918 poukázala učitelstvu
zálohu na drahotní přídavek pro r. 1918.
Epidemie. V příčině epidemie chřipkové, jež i ve zdejší obci silně se rozmohla, bylo
nařízeno, aby třídy, kde onemocnělo nejméně 30 % žáků, byly zavřeny do 21. října;
jakmile se žáci opět dostaví, podati zprávu. Ve třídách proti severu budiž topeno.
Z té příčiny, že onemocnělo přes 30 % všeho žactva, byla zdejší škola od 9. do 21. října
zavřena.
Zákon o platech učitelstva. Okresní hejtmanství č. 32 073 ze dne 8. 10. 1919 oznamuje provedení osnovy zákona o platech učitelských.
Okresní šk. rada nařizuje omezené topení pro nedostatek uhlí a učiniti vše možné, aby
zabráněno bylo přerušení vyučování.
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Samostatnost národa českého. Veliký den nadešel dne 28. října 1918, kdy za velikého
nadšení všeho obyvatelstva prohlášena byla
samostatnost československého státu.
Dne 29. října byly dítky poučeny o významu historické chvíle našeho národa a na památku
toho dala místní školní rada prázdno. Po celé obci zavlály radostně prapory v národních
barvách – ze školy odstraněny byly obrazy bývalých císařů.
– 18 –
Školní oslava samostatnosti. Dne 8. listopadu pak u přítomnosti obecních zastupitelstev a místní školní rady i mnoha vážených hostí konána ve vyzdobené 5 tř. b školní
slavnost s tímto pořadem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uvítání hostů a krátký proslov
Sbor: Bývali Čechové
Přednáška učitele p. Fr. Pechláta
Sbor: Kde domov můj?
V Čechách tam já jsem zrozena
Slovan jsem – báseň
Píseň: Tážete se, proč jsem Slovan
Báseň: Jsem Čech
Báseň: Domov
Sbor: Moravo!
Báseň: Malý drotar
Chodská, sl. Tittelbachová
Vlastenecké vyznání
Hymna: Kde domov můj

Slavnost tato pěkné se vydařila a k žádosti p. předsedy místní školní rady byla v neděli dne
17. listopadu opakována pro širší obecenstvo s rozšířeným programem.
Při té příležitosti bylo k výzvě slečny Pavly Wagnerové vybráno na mateřskou školu v Hostivicích 240 K.
Služební platy učitelstva. Služební požitky učitelstva upraveny byly dle osnovy zákona
o platech učitelských s platností od 1. ledna 1918 a příslušné poukazy byly osobám uč.
doručeny. Všem osobám učitelským přiřknuty def. aktivní přídavky.
– 19 –
Úprava zvýšení služného. Při tom přikázáno bylo učiteli p. Frant. Pechlátovi definitivně
5., 6. a 7. zvýšení služného, učiteli p. Aloisu Saifrtovi 4., 5. a 6 zvýšení sl., učiteli p. Ant.
Uhlíkovi a p. Václ. Počkayovi 4. a 5. zvýšení sl., učitelce sl. Eleonoře Šestákové 3. a 4. zvýšení sl., říd. učiteli Aloisu Geltnerovi 7., 8., 9. a 10. zvýšení sl. a funkční přídavek zvýšen
na 450 K. Zvýšení služného vypláceno bylo dosud jako zatímní přídavek do pense nevpočítatelný.
Docházka šk. v měs. říjnu. Docházka školní v měsíci říjnu poklesla na 80,24 %. Příčinou
toho úpadku byla chřipka a úplavice, jimiž také zemřelo 7 dítek.
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Nařízení nové vlády. Ku čtení ve škole zavedeny byly opět čítanky Jursovy předválečné,
v 1. a 2. třídě pak užívá se Kožíškových „Poupat“.
Vynesením zem. šk. r. 30. 10. 1918 č. II. A. 5 583 bylo disciplinární řízení politické povahy,
jež dosud není skončeno, proti učitelům zastaveno, suspense zrušeny, náhrady zadržených
příjmů poukázány. Vyšetřovaní buďtež bez prodlení v úřad uvedeni.
Zrušeny některé výnosy, a to:
1.
Místodržitelství 8. 5. 1905 o pěstování rakouského vlastenectví.
2.
Místodržitelství č. 47 pres., jímž zapovídá mládeži nositi národní a spolkové odznaky.
3.
Téhož č. 53 pres. zapovídá sbírky peněz neb věcí.
Náboženská cvičení. Náboženské úkony a cvičení. Účast při náboženských úkonech je
dobrovolná. Účast neb neúčast při nich nemůže míti vlivu na známku z mravů, tím méně
prospěchu z náboženství. Rovněž dozor učitelstva při úkonech těch stává se dobrovolným.
Výuka náboženství
– 20 –
co předmětu zůstává nedotčena.
Slib učitelstva. Dne 7. prosince konán slavný slib všeho učitelstva republice československé do rukou okresního hejtmana a okresní národní rady.
Zatímní pobočky. Okresní školní rada č. 4 432 ze dne 12. 2. 1919 oznámila, že zemská
školní rada dohodnuvši se správním výborem zemským ustanovila, aby zatímní pobočky při
2. a 3. třídě byly ponechány do konce roku správního.
Nastoupení uč. Ant. Uhlíka. Učitel p. Antonín Uhlík nastoupil opět službu učitelskou
dnem 1. ledna 1919. Slečna Milada Kramlová, která jej dosud zastupovala, byla propuštěna okresní šk. radou, jež vyslovuje, že působila dle povinnosti a chovala se dle zákonů
školních.
Zvýšení služného. Sedmé zvýšení služného bylo uděleno okr. šk. radou č. 4 580 uč.
p. Františku Pechlátovi od 1. prosince 1918 a č. 4 536 uč. p. Václavovi Počkayovi páté
zvýšení služného od 1. května 1918.
Onemocnění. Učitelka sl. Eleonora Šestáková onemocněla 13. 1. chřipkou a zánětem
trubic. Nebude moci po 4 týdny vyučovati. Přikládá lékařské vysvědčení a žádá za dovolenou, jež byla jí povolena.
Substituce. Okresní šk. rada jmenovala slč. Miladu Kramlovou zastupující učitelkou na
čas nemoci sl. El. Šestákové.
Zvýšení služ. Čtvrté zvýšení služného od 1. listopadu 1918 bylo okr. školní radou povoleno slečně Eleonoře Šestákové, učitelce.
– 21 –
Návštěva škol tělocvičných. Zemská školní rada povolila školním dětem opět návštěvu
škol tělocvičných.
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Zproštění od chleb. komise. Sbor učitelský byl konečně okresním hejtmanstvím
v Kladně č. 4 705 ze dne 10. února 1919 zproštěn povinností v chlebové komisi, aby mohl
nerušeně věnovati se svému povolání, bude však úřadovati až do jmenování nové komise
chlebové. To se uskutečnilo až 1. dubna.
Narozeniny p. presidenta. Oslava 69. narozenin prvního presidenta republiky československé Tomáše G. Masaryka byla konána dne 7. března 1919 s tímto pořadem:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Proslov – Říd. uč. Alois Geltner
Píseň T. G. Masaryka od Vítězsl. Nováka na slova J. S. Machara přednese tř. IV.b
Básně: Rodiče –
Stupková A., I. tř.
Babička – Frant. Dragoun, I. tř.
Malý synek – Jos. Karhan, I. tř.
Pacholátko – Václav Kapalín, I. tř.
Sněhulák – Božena Čermáková, I. tř.
Začátek a konec – Růž. Hymlová, I. tř.
Píseň: Hej Slované!
Vlasti – báseň – Marie Vlčková, III. tř.
Tážete se, proč jsem Slovan? Píseň.
Vítěz se vrátil – báseň – Jan Pelc, IV.a
Slavný den – báseň – M. Tůmová, IV.b
České legie – báseň – St. Saifrt, IV.a
Vlasti na uvítanou – báseň – M. Stupková, IV.b
Pozdrav T. G. Masarykovi – El. Geltnerová, IV.b
Píseň Nad Tatrou se blýská – Vyšší třídy
Hymna českých legií – Vil. Kolínský, V.a
– 22 –

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

My neklesneme – Jos. Panuška, V.a
Lešetínské zvony – M. Fišerová, V.b
Hvězdičky a hvězdy – Hytych, V.a
O Berkovi z Dubé – Štěpánková V.b
Je proti nám, kdo nejde s námi – Svoboda, V.a
Motiv prostonárodní – V. Jelínek, V.a
Štěstí – Matoušová, V.b
Kde domov můj?

Slavnost byla konána v ozdobené třídě V.b. Žáci přišli svátečně ustrojeni. Po vyčerpání
programu bylo vyučováno.
Naroz. Jana Amose Komenského. Dne 28. března 1919 konána oslava narozenin
velikého učitele národů Jana Amose Komenského ve třídě V.b
1.
2.
3.
4.
5.

Pořad:
Uvítání hostí. Řídící učitel Al. Geltner.
Hymnus od Frant. Pelze – žákyně V. třídy a členové „pěveckého kroužku“.
Přednáška o Komenském – Říd. učitel A. Geltner.
Z Labyrintu: Bouře – sl. Hermína Skydánková.
Bitva – sl. Helena Tittelbachová.
Loučení vystěhovalce s vlastí. Jan Pelc, IV. tř.
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Veršovaný proslov k narozeninám J. A. Komenského – Karel Pergl, V.a.
K oslavě Jana Amosa Komenského – M. Stupková, IV.b.
Naše hvězda – Marie Tůmová, IV.b.
Doslov – Marie Machová, V.b.
Píseň „Vystěhovalec“ – třída IV.b.

Po vyčerpání pořadu bylo vyučováno.
Prodloužení dovolené. Učitelce sl. El. Šestákové prodloužena byla k její žádosti dovolená až do konce školního roku.
Zemská školní rada jmenovala zatímní učitelky
– 23 –
Definitiva zat. učitelek.
slečny Růženu Peřinovou, Hermínu Skydánkovou a Helenu Tittelbachovou definitivními
učitelkami ad personam s platností od 1. ledna 1918 při obecné škole v Hostivicích.
Nemoc industr. učitelky. Za nemocnou slečnu Jaroslavu Pelzovou, ind. uč., která si
vyžádala dovolenou pro měsíc květen a červen, jmenována byla zastupující učitelkou žen.
ručních prací slečna Anna Šporclová z Dušník.
Stromková slavnost. V pondělí velikonoční dne 21. dubna byla obecním zastupitelstvem
uspořádána stromková slavnost, při níž dítky školní zasadily „lípu svobody“ na památku
osvobození českého národa od panství habsburského a třístaleté poroby.
Slavnosti zúčastnily se veškeré spolky zdejší a korporace s obecním zastupitelstvem
a místní školní radou a nesčetné zástupy obecenstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pořad:
Proslov obecního starosty p. Tomáše Chlupatého.
Mužský sbor „Vlasti“ od B. Tovačovského.
Píseň „Lípo naše“. Žáci a žákyně V. třídy.
Sázení lípy.
Promluva řídícího učitele k žactvu.
Báseň. Slečna Mokrá.
„Kde domov můj“ a „Hej Slované!“
Doslov – učitel p. Frant. Pechlát.

Lípa přivezena byla z Turnova a vsazena doprostřed parku na náměstí hostivickém.2
Podobná slavnost konána byla dne 27. dubna v Litovicích s týmž programem, kde zasadily
školní dítky 2 lípy na návsi uprostřed obce, a to „lípu svobody“ a „lípu Masarykovu“. Lípy
dodány byly z bažantnice litovické.
Práce ve školní zahradě. Dle nařízení zemské školní rady účastnily se dítky V. tříd prací
ve školní zahradě. Hoši byly zaměstnáni v školce, dívky měly na starosti pěstování zeleniny
a květin.
1. květen. Den 1. květen slaven jako všeobecný národní svátek.

2

Není známo, o který strom na Husově náměstí přesně šlo.
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Návrh na zřízení měšť. školy. Okresní školní rada dotázala se, kolik je školou povinných hochů a dívek v stáří od 11–14 let, a žádá o návrh pro měšťanskou školu koedukační. Hochů 84, dívek 100. Dále dotazuje se, jak by se změnila asi organisace školy po
odchodu staršího žactva? Nejspíše by ubyly 3 pobočné třídy a zbylo by 5 tříd smíšených.
Odchod uč. p. Ant. Uhlíka na Slovensko. Učitel pan Antonín Uhlík byl jmenován ministerstvem školství a národní osvěty zástupcem okresního inspektora v okresu illavském
a púchovském na Slovensku a nastoupil tuto službu dnem 1. června 1919.
Substituce. K zastoupení jeho byla okr. šk. radou ustanovena slečna Božena Nedvědová,
dosud zastupující učitelka při III. obecné škole chlapecké v Kladně. Nastoupila 3. června
1919.
Vycházky a výlety. Dne 10. května t. r. podnikly třídy V.a a V.b vycházku do Prahy, dne
25. května obě čtvrté třídy. Navštívili a prohlédli „české museum“ a rozhlednu na Petříně,
jakož i královský hrad. Podobnou vycházku se 60 dětmi III. třídy podnikla slečna Peřinová
Růžena 21. června t. r.
Dne 25. června t. r. uspořádán společný výlet na Karlštejn, jehož účastnily se 144 dítky,
sbor učitelský a někteří rodičové doprovázející svoje dítky. Zvolena cesta přes Dušníky,
Beroun, Budňany – Karlštejn a zpět Budňany – Smíchov – Litovice. Ředitelství dráhy
buštěhradské i státních drah povolila příslušnou slevu pro dítky i učitele.
Příděl nití k žen. ruč. pr. Z přídělu nití pro školy k žen. ručním pracím zasláno bylo
zdejší škole 5 tuctů, jež byly žačkám V. třídy rozprodány.
Zdravotní stav škol. mládeže. Zdravotní stav školní mládeže byl v tomto školním roce
velice neuspokojivý. Dítky trpěly mnoho podvýživou. Přes 120 dětí onemocnělo v měsíci
říjnu a listopadu chřipkou a úplavicí. V jedné rodině řádily plané neštovice.
– 25 –
Zemřelé dítky. Během školního roku zemřelo celkem 9 dítek: 7 hochů a 2 dívky, a to:
Josef Svoboda, žák I. tř.
† 18. 10.
Bedřich Trnka, žák III. tř.
† 18. 10.
Alois Černý, žák IV. tř.
† 18. 10.
Josef Hokův, žák III. tř.
† 5. 11.
Antonín Kříž, žák II. tř.
† 13. 11.
Vladislav Kučera, žák IV. tř.
† 20. 11.
Ladislav Kříž, žák III. tř.
† 24. 11.
Pavla Fialová, žákyně II. tř.
† 4. 2.
Zdenka Dragounová, žákyně II. tř. † 12. 3.
Spěte sladce v lůně osvobozené naší vlasti, vy malé oběti světové války!
Dobrodincové školy. Okresní šk. rada darovala škole díl VI. Körbrova díla Čechy,
17 slabikářů Jursových, (tři tabule,) 1., 2., 3. a V. početnici Matolínovu.
Místní školní rada věnovala na zakoupení sešitů pro chudé dítky 180 korun, 30 čítanek
„Poupat“ od Kožíška. Do tříd opatřila 10 obrazů presidenta Tomáše Masaryka. Všem
osobám učitelským povolila i letos drahotní přídavek po 100 K, úhrnem 1 000 K, začež byl
správcem školy jménem učitelstva vzdán dík. Též zakoupila pro knih. uč. 11 děl za 100 K.
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Ukončení škol. roku. Školní rok 1918/19 byl ukončen dne 28. 6. 1919 vzpomínkou na
mistra Jana Husa, načež rozdány byly školní zprávy a dětem dáno poučení, jak se chovati
mají po čas prázdnin.
Předčasné propuštění. S povolením okresní školní rady propuštěno bylo předčasně
17 dítek V. třídy: 6 hochů a 11 dívek.
S vysvědčením na odchodnou propuštěni byli žáci IV. tř. Antonín Baloun * 2. 6. 1906
a František Bartoš * 18. 8. 1905.
– 26 –
Trvání škol. roku a prázdnin. Ministerstvo školství a nár. osvěty vydalo ze dne 25. 4.
1919 vynesení č. 18 167 ai 1917 ohledně trvání školního roku a prázdnin na školách
obecných, měšťanských, středních a obchodních.
1.

Školní rok počíná se na všech ob., měšť., stř. a obch. školách dne 1. září a končí dne
28. června. Hlavní prázdniny trvají od 29. června do 31. srpna.

2.

Zkoušky dospělosti, privatistů, přijímací, dodatné a opravné jest vykonati v posledních dnech před koncem a v prvních dnech po zač. šk. roku. Výroční vysvědčení
vydají se žákům 28. června.

3.

První běh na školách stř. a obch. končí se 31. ledna a druhý počíná se 1. února. pololetní vysvědčení rozdají se žákům v poslední vyučovací hodině 31. (30.) ledna.

4.

Ve škol. roce ustanovují se na všech školách tyto prázdniny:
a) 28. říjen a 1. květen.
b) 2. listopad, je-li 4. list. neděle, je také 3. listop. prázdno.
c)
Vánoční prázdniny od 23. prosince (včetně) do 6. ledna. Je-li 21. prosince
neděle, počínají se vánoční prázd. již tímto dnem, je-li 6. ledna pátek, končí se
teprve 8. ledna.
d) Velikonoční prázdniny od Květné neděle do středy po Velikonoční neděli včetně.
e) Dva jednotlivé dny, v něž má ředitel právo dáti prázdno.
f)
Neděle a zasvěcené svátky různých vyznání podle dosavadních předpisů.

5.

Ústní zkoušky dospělosti jest vykonati v době od 13. do 28. června. Bezprostředně
před početím jejich mají abiturienti 6 vyučovacích dnů prázdno. Písemné zkoušky
dospělosti se konají po 15. květnu, nejméně 3 neděle před ústními zkouškami.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti a ruší se jím všechna nařízení předcházející vyjma
naříz. ze dne 12. března 1919 čís. 9 064.
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Statistický přehled školní mládeže ve škol. roce 1918/19.
Počet dítek

h.

d.

školou povinných

248

227

475

na počátku škol. roku

239

221

460

během školního roku

20

30

50

259

251

510

7

25

32

21

22

43

c) úmrtím

7

2

9

celkem

35

49

84

Zbylo na konci školního roku

224

202

426

dle náboženství bylo

259

251

510

b) evangelíků

–

–

–

c) israelitů

–

–

–

jinde do obecné školy

1

–

1

10

12

22

6

–

6

259

250

509

–

1

1

přijatých

všech do školy přijatých
Ubylých

a) odstěhováním
b) propuštěním

jež chodily

a) katolíků

do měšťanské školy
do školy střední
dle národnosti:

Čechů
Němců

všech
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Sbor učitelský ve školním roce 1918/19.
Růž. Peřinová, Fr. Pechlát, Jar. Pelzová, Mil. Kramlová, P. Hornerová, A. Uhlík,
Al. Saifrt, Helena Tittelbachová, Herm. Skydánková, Al. Geltner.
Okresní mimoř. porada učitelská. Okresní mimořádná porada učitelská konána byla
dne 7. prosince 1918 o 10. hod. dopol. v Sokolovně kladenské.
1.
2.
3.
4.

Pořad:
Ustavení okresní porady učitelské.
Slavnostní prohlášení.
Slib učitelstva.
Volby zástupců do zemské porady učitelské.

Zástupci do zemské porady učitelské zvoleni byli p. Jos. Pravda, odborný učitel v Unhošti
a Alois Geltner, říd. uč. v Hostivicích.
Zvýšení služného učitelkám ad pers. Okresní školní rada poukázala sl. H. Tittelbachové 1. a 2. zvýšení služ. od 1. 1. 1918, sl. R. Peřinové 1. zvýšení od 1. 1. 1918, 2. od 1. 9.
1918, sl. Herm. Skydánkové 1. zvýš. od 1. 1. 1918.
Viděl 19. 3. 1920 Jan Dudek, okr. šk. insp.
28. IV. 1920 Fr. Haas, zem. šk. inspektor
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Školní rok 1919/20.
Změny ve sboru učitelském. Učitelka sl. Božena Nedvědová ustanovena byla
zastupující učitelkou při III. obecné dívčí škole v Kladně.
Novými členy sboru stali se: zastupující učitel Jiří Geltner za p. Ant. Uhlíka a zatímní učitelka slečna Marie Horáková za p. Aloise Saifrta.
Marie Horáková. Marie Horáková * 16. 9. 1888 v Chyňavě. Navštěvovala školu měšťanskou v Berouně a na Kladně, učitelský ústav na Kladně, kdež obdržela také vysvědčení
dospělosti 21. 9. 1907. Byla výpom. učitelkou v Unhošti od 24. 4. 1908 do 15. 7. 1908,
zatímní učitelkou v Buštěhradě od 1. 9. 1908 do 28. 2. 1910, zatímní uč. v Přítočně Vel. od
1. 3. 1910 do 31. 8. 1910. Zkoušku uč. způsobilosti vykonala před zkušební komisí v Praze
14. 5. 1910. – Od 1. 9. 1910 do 31. 8. 1911 byla zat. uč. v Družci, od 1. 9. 1911 do 31. 8.
1913 zat. učitelkou v Dušníkách, od 1. 9. 1913 do 15. 9. 1919 zat. uč. v Lidicích.
Jiří Geltner. Jiří Geltner * 24. 7. 1896 v Hostouni. Vychodil školu měšťanskou na Smíchově a navštěvoval I.–III. ročník ústavu učitelského v Praze. V dubnu r. 1915 musil nastoupiti službu vojenskou, kdež po prvním výcviku vzdělával se ve škole důstojnické ve Štýru.
Od listopadu 1915 až do listopadu 1918 byl nepřetržitě v poli, napřed na bojišti ruském,
později na bojišti italském u strojních pušek a vrátil se v prosinci 1918 co poručík.
– 30 –
Zkoušku uč. dospělosti vykonal r. 1918 v Praze, vyžádav si k tomu měsíční dovolenou. Od
1. ledna 1919 do 30. 6. byl zastupujícím učitelem v Chyňavě, od 15. 9. 1919 zastupujícím
učitelem v Hostivicích.3
Zápis. Zápis dítek 6letých byl proveden 13., 14. a 15. září. Výtěžek zápisové sbírky zaslán
byl obnosem 36 K čes. z. komisi.
Odchod okr. škol. inspektora. Okresní školní inspektor pan Ladislav Schlücksbier
odchází ze svého úřadu na místo ředitele městského dívčího ústavu učitelského v Kladně
a děkuje učitelstvu za ochotnou spolupráci a loučí se s ním s přáním zdaru a štěstí.
Začátek škol. roku. Školní rok 1919/20 započal dne 16. září 1918 slavnostní promluvou
k dětem.
Správcem kabinetu pro tento rok byl učitel p. Frant. Pechlát, správu knihovny převzala
učitelka slečna Helena Tittelbachová.
Druhé zvýšení služného od 1. září 1919 bylo uděleno učitelce sl. Hermíně Skydánkové.
Nedostatek uhlí. Za příčinou nedostatku uhlí zastaveno bylo vyučování od 20. do
22. října.
Den svobody. Den svobody oslaven byl 27. října slavnostním oslovením dítek správcem
školy a zapěním obou nár. hymen. Slavnost ukončena divadlem loutkovým, jež vyneslo
40 K 43 h., jež zaslány české zemské komisi.
3

Syn řídícího učitele Aloise Geltnera.
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Zkouška způsobilosti. Učitelky sl. Milada Kramlová a Pavla Hornerová vykonaly zkoušku
uč. způsobilosti v listopadu a obě obdržely vysvědčení s vyznamenáním.
Zproštění služby. Učitel p. Václav Počkay byl jmenován def. uč. II. tř. ve Stodůlkách
okresu smíchovského a okresní školní rada na Kladně zprostila jej služby ve zdejší, okresu
koncem listopadu 1919.
– 31 –
Loutkové divadlo. Dne 19. prosince uspořádal sbor uč. opět loutkové divadlo pro žactvo:
„Vánoční pohádka“, jež vyneslo 69 K, z čehož zasláno do Slezska na stavbu nár. divadla
50 K, za ostatní zakoupeny 3 knížky div. hry, a kniha Tatíček Masaryk, a Broučci.
Úprava platů učitelstva. Okresní šk. rada v měsíci prosinci poukázala učitelstvu platy
dle zákona ze dne 23. 5. 1919 od 1. ledna 1918 a dle zákona ze dne 7. 10. 1919 od 1. 9.
1919, čímž bylo konečně spravedlivě učitelstvo postaveno na roveň státnímu úřednictvu se
stejným vzděláním.
Vánoční nadílka. Z daru 200 K od vojínů zdejší posádky, 200 K od důstojníků a 100 K od
zdejšího odboru severočeské jednoty bylo na štědrý den poděleno 80 dítek, ponejvíce
sirotků po padlých vojínech aneb dětí nejchudších vánočkami a ovocem. Mouku, mléko,
mastnotu a ovoce obstaral p. Tomáš Hájek, 2. náměstek starostův. Při nadílce promluvil
k dětem také správce školy.
Nedostatek uhlí. Ve staré škole nebylo pro nedostatek uhlí vyučováno od 13. do
20. ledna.
Slečna Jaroslava Pelzová, ind. uč., nevyučovala od 27. 1. do 3. 2. 1920 pro nemoc.
Pro ligu Masarykovu. Dne 30. ledna sehráno pro školní dítky loutkové divadlo: „Malířovo
štěstí“, jež vyneslo 78 K 57 h. Z toho zasláno na „Ligu Masarykovu“ 48 K 57 h, české
zemské komisi 30 K.
Nastoupení služby. Učitelka slečna Růžena Peřinová, která měla od začátku školního
roku dovolenou a již zastupovala uč. sl. Milada Kramlová, vykonala zkoušku učitelské
způsobilosti pro školy měšťanské ze II. odboru v únoru 1920 a oznámila, že od 1. března
začne opět
– 32 –
vyučovati.
Nemoc říd. učitele. Řídící učitel Alois Geltner onemocněl úpornou nespavostí a velice
seslábl. Správa školy na radu lékařovu požádala, aby mu byla udělena dovolená. Okresní
školní rada pověřila zastupující učitelku sl. Miladu Kramlovou, aby od 1. 3. 1920 učila za
nemocného řídícího učitele nejdéle do konce škol. roku. Slečna Růžena Peřinová však
nemohla 1. 3. nastoupiti, ježto onemocněla chřipkou a požádala o dovolenou na 4 týdny.
Aby nenastalo žádné ztráty při vyučování, vyučoval churavý správce školy přes svoji
nemoc až do 18. března 1920.
70. narozeniny p. presidenta. Dne 6. března vykonány důstojná oslava 70. narozenin
našeho milovaného presidenta T. G. Masaryka promluvou třídních učitelů k žactvu a recitací vhodných básní a písní.
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Zdravotní závada ve III. tř. a. Kamna ve III. tř. a po několik roků nesnesitelně kouřila,
takže ohrožovala i zdraví dítek. Po vyšetření znalcem shledáno, že jsou již k topení úplně
nezpůsobilá a oprava jich nemožná. Nebylo tudíž v této třídě vyučováno od 10. III. do
27. III. Místní školní rada usnesla se zakoupiti kamna nová.
Inspekce okresní. Dne 19. března 1920 zavítal do školy zdejší okresní inspektor
z Hořovic p. Jan Dudek, prohlédl všecky třídy a svolal na 2. hodinu konferenci, ve které
vyslovil úplnou spokojenost nad stavem školy a pílí učitelstva. Při té příležitosti jednalo se
také o zřízení měšťanské školy koedukační. Při konferenci přítomni byli jako zástupcové
obce starosta p. V. Bouška a p. Tomáš Chlupatý.
Premiová půjčka. Učitelstvo dle svých sil súčastnilo se akce k získávání premiové půjčky
státní ve škole i mimo školu.
– 33 –
Očkování. Očkování a přeočkování 100 školních dítek vykonal obvodní lékař p. MUDr.
Emil Frössel z Hostouně dne 26. IV. 1920 v I. třídě.
Vřadění. Okresní školní rada na Kladně vřadila zastupující učitelky Miladu Kramlovou
a Pavlu Hornerovou do IX. hodnostní třídy platové 1. stupně.
Nákupní příspěvek. Pro stále vzrůstající drahotu byl učitelstvu poukázán od 1. dubna do
31. srpna měsíční příspěvek nákupní v té výši, jako byl čtvrtletní.
Zemská inspekce. Dne 28. a 30. dubna t. r. zavítal do zdejší školy zemský školní inspektor p. František Haas4 a celou školu dokonale prohlédl. Zemská školní rada vzala zprávu
jeho o inspekci vykonané na zdejší škole s uspokojením na vědomí.
Zkouška způsobilosti. Zastupující učitel Jiří Geltner vykonal zkoušku uč. způsobilosti
v květnu 1920 a obdržel vysvědčení způsobilosti s vyznamenáním.
VII. slet sokolský. Sedmého sletu sokolského účastnilo se činně jak žactvo, tak i učitelstvo zdejší školy, a to: uč. sl. Helena Tittelbachová jako okrsková náčelnice, uč. Jiří Geltner
jako cvičitel žáků, uč. sl. M. Horáková, uč. sl. Růž. Peřinová a uč. sl. Mil. Kramlová jako
cvičící členky. Všichni obdrželi potřebnou dovolenou od okresní školní rady. Správa školy
dala prázdno na 28. června.
Zproštění služby. Koncem m. června zprostila okr. šk. rada služby zastupující osoby učitelské, a to: sl. Mil. Kramlovou, sl. Pavlu Hornerovou a Jiřího Geltnera.
Zakončení škol. roku. Školní rok 1919/20 ukončen byl dne 30. 6. 1920 vzpomínkou na
mistra Jana Husa, načež dětem rozdány byly školní zprávy s poučením, jak se chovati mají
o prázdninách.
– 34 –
Dobrodincové školy. Spořitelní a záložní spolek věnoval na potřeby školní pro chudé
žactvo 100 K, při sázení lípy svobody sebráno 44 K 38 h, místní školní rada věnovala
témuž účelu 80 K a zakoupila hruštičkový tlakoměr, agrární dorost z výtěžku divadla věnoval 30 K. Za věnované obnosy zakoupeny školní potřeby pro chudé a všem dárcům vzdán
uctivý dík.
4

František Haas býval dříve kladenským okresním školním inspektorem.
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Okresní šk. rada darovala škole knihu Arnošta Bláhy: T. G. Masaryk.
Posádka zdejší 7. setnina 2. pluku střelců odcházejíc z Hostivic věnovala škole pěkné
poprsí presidenta T. G. Masaryka, začež jim správa školy srdečně poděkovala.
Statistický přehled školní mládeže ve škol. roce 1919/20.
Počet dítek

h.

d.

školou povinných

251

235

486

na počátku škol. roku

237

223

460

během školního roku

9

7

16

246

230

476

přijatých před dokonaným 6. rokem

8

13

21

Ubylých

8

6

14

12

12

24

–

–

–

celkem

28

31

59

zbylých na konci školního roku

218

199

417

dle náboženství bylo

245

230

476

b) bez vyznání

1

–

1

do školy obecné

–

–

–

do měšťanské

11

18

29

do střední

11

–

11

246

230

476

–

–

–

přijatých

všech do školy přijatých
a) odstěhováním
b) propuštěním
c) úmrtím

jež chodily jinde

dle národnosti:

a) katolíků

Čechů
Němců

všech

– 35 –
Změna v okr. dozorstvu šk. Min. školství a nár. osvěty jmenoval vynes. ze dne 10. července 1920 pana Josefa Smazala, profesora při státní průmyslové škole na Kladně okresním školním inspektorem pro české školy ve škol. okresu kladenském. Týž nastoupí v úřad
dne 1. srpna 1920.
Jmenování sil zastupujících. Okresní šk. rada jmenovala znovu uč. sl. Miladu Kramlovou zastupující učitelkou za uč. p. Aloise Saifrta, který je na Slovensku, učitelku sl. Pavlu
Hornerovou zastupující uč. za uč. p. Ant. Uhlíka taktéž na Slovensku a uč. p. Jiřího Geltnera zastupujícím učitelem v Chýni na uprázdněném místě – všechny od 1. září 1920.
Epidemie v Litovicích. O prázdninách t. r. zemřely úplavicí, která zle řádila v Litovicích
a vyžádala si mnoho obětí, dvě hodné žákyně III. tř. Vlasta Káclová 28. 7. a Vlasta
Havlínová. Začátkem školního roku zemřel touže nemocí žák IV. tř. František Sklenář.
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Školní rok 1920/21.
Začátek škol. roku.
započal dne 1. září 1920 slavnostním uvítáním žactva.
Při zápise vykonaném 29.–31. srpna zapsáno bylo do první třídy 53 dítky. Při zápise provedena byla sbírka pro Českou zem. komisi.
V 1. třídě vyučuje
ve 2.a
ve 2.b
ve 3.a

správce školy,
uč. p. Fr. Pechlát,
sl. Hel. Tittelbachová,
sl. Marie Horáková,
– 36 –

ve 3. tř. b
ve 4. tř. a
ve 4.b
v 5.a
v 5.b

uč. sl.
sl.
sl.
sl.
sl.

Herm. Skydánková,
Pavla Hornerová,
Eleonora Šestáková,
Mil. Kramlová,
Růž. Peřinová.

Správkyní kabinetu byla jmenována sl. Růžena Peřinová, knihovny uč. a žákovské sl. Pavla
Hornerová.
Otevření školy měšťanské. Dle nařízení okr. šk. r. proveden v měsíci září předběžný
zápis do školy měšťanské.
Dnem 1. října 1920 otevřena byla v Hostivicích škola měšťanská I. a II. ročník a umístěna
v V.a a v V.b školy obecné. Tím ubylo škole […] dítek a okr. šk. rada zrušila pobočky při
IV. a V. třídě. Učitel Fr. Pechlát přikázán k dočasnému vyučování na měšť. škole, uč. sl.
Růžena Peřinová byla jmenována učitelkou měšť. školy. Ve II.a od 1. října vyučovala
sl. Milada Kramlová, ve IV. tř. smíšené sl. Pavla Hornerová a v V. tř. smíšené s 92 dětmi
sl. Eleonora Šestáková. Uč. sl. Jaroslava Pelzová přikázána službou na měšťanskou školu
a pověřena současně vyučováním žen. ruč. pracím na obecných školách v Hostivici a Jenči.
Na obecné škole zdejší učí nyní ve 3 odděleních po 3 hodinách týdně.
Def. učitel p. Kar. Kůstka. Zemská školní rada vynesením ze dne 6. 10. 1920 čís. II A
3 966, č. z. š. r. 84 107 ustanovila def. uč. v Hostouni p. Karla Kůstku def. učitelem při
obecné škole v Hostivici; místo nastoupiti má 1. února 1921. Týž byl však od 1. 1. 1921
přidělen zdejší škole měšťanské.
– 37 –
250. výročí smrti J. A. Komenského. Dne 15. listopadu bylo oslaveno 250. výročí smrti
Jana Amose Komenského školní slavností, po níž se nevyučovalo.
Den svobody. Také den svobody 28. říjen oslaven byl důstojně.
Povýšení. Uč. sl. Herma Skydánková vřaděna byla od 1. XII. 1920 do 10. hodnostní třídy,
3. skupině.
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Mimoř. nouzová výpomoc. Okr. šk. r. dle zákona ze dne 25. listop. 1920 č. 625 poukázala všemu učitelstvu mimořádnou nouzovou výpomoc, a to od 1. XI. 1920 do konce
r. 1921. Také nákupní přídavky povoleny zem. šk. radou do té doby.
Jmenování uč. p. Ant. Uhlíka okr. inspektorem. P. ministr školství a nár. osvěty
jmenoval zdejšího učitele a zástupce šk. inspektora v Ilavě okresním inspektorem pro
české školy okresu rakovnického a kralovického. Na tu dobu byl také zproštěn povinnosti
vyučovati.
Odchod uč. sl. El. Šestákové do Břevnova. Zem. šk. rada jmenovala zdejší def. učitelku sl. Eleonoru Šestákovou def. učitelkou při 5třídní obecné škole dívčí v Břevnově od
1. XII. 1920. Okresní školní rada propustila ji tímto dnem ze svazku učitelstva okresu
kladenského, zastavila plat a osvědčila, že působení její bylo horlivé a chování zákonům
školním přiměřené.
Slečnou El. Šestákovou odchází nám výborná učitelka, jejíž 9leté působení na zdejší ško– 38 –
le zanechává ty nejlepší stopy. Jsme jí vděčni za všechnu neúnavnou a vysilující práci
a přejeme, aby v budoucím působišti byla šťastna!
Nedostatek uhlí. Výpomoc. Nedostatku uhlí v měsíci lednu 1921 odpomohl s velkou
ochotou ředitel zdejší šroubárny pan Karel Tůma zapůjčením 1 vagonu pěkného uhlí.
Volby do místní školní rady. V měsíci únoru provedeny byly nové volby do místní školní
rady.
Zástupci učitelstva zvoleni byli sborem učitelským: Alois Geltner, říd. uč., p. Frant. Pechlát
uč. a sl. Jaroslava Pelzová, industriální učitelka.
Mimo to zasedají v místní školní radě: Starosta obce p. Václav Bouška co předseda, p. Ant.
Závora, místopředseda, p. Tomáš Chlupatý, rolník, p. Václ. Sláma kovodělník – z Litovic
p. Jos. Arnold a p. Em. Tůma.
Všeobecné sčítání lidu. Dne 16. února provedeno všeobecné sčítání lidu. Sčítacím komisařem pro polovinu Hostivic a Sobín jmenován byl správou okresního polit. úřadu p. Frant.
Pechlát, sčítacím revisorem pro obce Hostivice, Litovice, Sobín, Jenč a Chýň řídící učitel
Alois Geltner. Oběma povolena byla k tomu týdenní dovolená. Učitelstvo poučilo žáky ve
škole, čeho třeba zapisovati do sčítacích archů, aby to oznámili svým rodičům.
Zem. šk. rada poukázala všem zastupujícím učitelům se zkouškou dospělosti a způsobilosti, aby jim služné od 1. ledna 1921 bylo vypláceno ve lhůtách měsíčních předem.
Propočítání let. Přeřazení učitelstva dle zákona ze dne 9. IV. 1920
– 39 –
č. 222 a ze dne 7. X. 1919 č. 541 provedla okresní školní rada a poukázala učitelstvu
požitky od 1. ledna 1921.
Výměna místa. Zem. školní rada povolila vynesením ze dne 20. ledna 1921 č. II.A
173/21 čzšs. 3 798 def. učiteli p. Ant. Uhlíkovi, aby si ve smyslu zákona ze dne 19. 12. 1875
č. 86 § 16. s def. učitelem Ferdinandem Janouškem v Jenči vyměnili na vzájem místa.
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Učitel p. Ferd. Janoušek. Uč. p. Ferd. Janoušek nastoupil místo na zdejší škole
1. března 1921 a uč. slečna Mil. Kramlová přikázána současně na obecnou školu v Jenči.
Narodil se dne 9. 3. 1895 v Jenči, chodil do obec. školy ve Svárově, do měšť. školy
v Unhošti a navštěvoval soukromý uč. ústav v Bubenči, kdež dne 11. 7. 1913 obdržel
vysvědčení dospělosti č. 12. Zkoušku uč. způsobilosti vykonal v Praze a obdržel 3. 6. 1917
vysvědčení způsobilosti č. 218. Jako výpom. uč. sloužil od 15. 1. 1914 v Tachlovicích, od
16. 3. 1914 ve Svárově, jako zat. uč. od 1. 9. 1916 v Hořelici, od 1. 9. 1919 v Nučicích,
jako def. uč. od 1. 9. 1919 v Jenči.
Vojenskou službu u 8. zeměbr. pluku nastoupil 15. 11. 1915 v Solnohradě, odkud po
výcviku byl poslán na ruské bojiště. V r. 1916 odešel do důstojnické školy v Cáhlavě, na to
přikázán byl na italské bojiště, kdež byl v XI. offensivě zajat a vstoupil do legie. V r. 1919
účastnil se bojů na Slovensku a Těšínsku. Dne 1. 11. 1919 navrátil se do školní služby
v Jenči.
71. narozeniny p. presidenta. Dne 7. března 1921 uspořádána školní slavnost za příčinou 71. narozenin pana presidenta T. G. Masaryka. V ten den shromáždili se žáci svátečně
oděni do školy, kdež k nim bylo promluveno o životě a zásluhách našeho milovaného osvoboditele, jemuž přejeme ještě dlouhá léta šťastného života ve prospěch naší republiky.
– 40 –
Potom zazpívány obě národní hymny a žactvo rozešlo se s předsevzetím, že bude vždy
rádo konati své povinnosti a žíti střídmě a poctivě.
Hřiště. Místní školní rada, byvši vyzvána zajistiti k účelům tělovýchovným vhodné objekty
jako pozemek pro hřiště a cvičiště po př. koupaliště a stavbu tělocvičny, doporučila louku
velkostatku zdejšího mezi farou a potokem za hřiště.
Kurs pro tělesnou výchovu. Učitelka sl. Helena Tittelbachová byla přijata do 4 měsíčního (lidovýchovného) kursu pro tělesnou výchovu. Za tím účelem změněn rozvrh II.b třídy
tak, že uvolněna byla celá sobota a pondělí dopol. Změněný rozvrh hodin byl okr. školním
úřadem schválen 11. 3. 1921 č. 968 na dobu trvání kursu.
Povýšení. Okr. šk. úřad vřadil učitele p. Fr. Pechláta do 2. stupně VII. hodn. třídy od
1. května 1921.
Válečná půjčka žactva. Místní školní rada složila 75 K na vyplacení III. válečné půjčky.
Za tento obnos upsána IV. státní půjčka u berního úřadu v Unhošti.
Odpolední vyučování od 1. dubna začínalo o 1 ½ hod. Tělocviku vyučuje se od 15. března
nezkráceně.
Zamýšlené stavební změny. Místní školní rada s ohledem na nutné rozšíření školy
měšťanské usnesla se vystavěti na školní zahradě domek s bytem pro řídícího učitele
a z dosavadního bytu a kanceláře zříditi 2 třídy, ze sborovny a kabinetu jednu třídu.
Sborovna a kabinet mají se zříditi na půdě. Proti nevhodnému a nákladnému umístění
kabinetu ohradili se
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jménem sboru učitelského všichni tři zástupci učitelstva, ač bez výsledku. Komise úřední
konaná dne 2. května uznala možnost této změny, schválila stavbu domku v severozápadní části školní zahrady a ustanovila podmínky pro stavbu na půdě i v zahradě.
Okr. školní úřad č. 1 648 ze dne 17. května 1921 poukázal učitelstvu polovinu měsíční
nouzové výpomoci, nejméně 200 K k výplatě.
Industriální učitelky. Týž č. 1688 ze dne 19. května t. r. v základě vynesení zemské
školní rady zakazuje industriálním učitelkám vedlejší zaměstnání, které se nesrovnává
s vážností a ctí stavu učitelského.
Výsledek hospitací správce školy. Správce školy při vykonaných hospitacích shledal,
že učitelstvo pracuje velmi pilně a že výsledky u vyučování a výchově dítek, na kterou se
klade zvláštní váha, jsou utěšené.
Koupání žactva. Vycházky. Výlet na Křivoklát. Letos byly děti hojně voděny ke
koupání. Vycházky byly konány pilně. Delší vycházky byly podniknuty na hospodářskou
výstavu v Praze, ku prohlídce pražského hradu, dne 15. VI. byly dítky III.a a IV. tř.
v Národním divadle v průvodu sl. třídních uč. a mnoha rodičů. Dne 22. června pak sbor
učitelský podnikl společný výlet se 104 dětmi na Křivoklát přes Dušníky a Beroun, který se
vydařil dobře.
Epidemie příušnic. Během měsíce února a března onemocnělo mnoho žáků příušnicemi
s lehkým průběhem. Tím se docházka školní poněkud zhoršila.
– 42 –
Docházka školní. Nezameškaných půldnů bylo v tomto roce 92,2 %, omluvených
zamešk. 7,13 %, neomluvených 0,66 %. Proti loňskému roku zlepšila se návštěva školy
o 2,95 %.
Výsledek školních sbírek. Ve školním roce 1920/21 bylo vybráno:
1.
Pro českou zemskou komisi: Zápisová sbírka 71 K. 28. 10. Dětský den 112,90 K. Na
konci šk. roku 115,69 K.
2.
Na Ligu Masarykovu zasláno 138,58 K a
3.
Červenému kříži odevzdáno 142,80 K.
Dary škole. Okresní školní úřad na Kladně zakoupil pro školu Machátovu mapu republiky
československé, kterou místní školní rada dala podlepiti plátnem, a několik knih.
Pan Em. Tůma z Litovic věnoval škole 29 tužek Minerva z Nár. Podniku.
Spořitelní a záložní spolek v Hostivici věnoval 100 K, místní šk. rada 1 400 K na zakoupení
školních potřeb. Za všecky dary vzdán byl správou školy uctivý dík.
Žáci a žákyně V. třídy účastnili se prací ve školní zahradě.
Zakončení šk. roku. Školní rok ukončen byl 28. VI. vzpomínkou na mučedníka kostnického Jana Husa. Též v neohroženém zastánci národních práv a předním spisovateli našem
Aloisu Jiráskovi bylo k žákům promluveno. Na to rozdány školní zprávy s poučením, jak se
žáci o prázdninách chovati mají.
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[– 43 –]
Statistický přehled školní mládeže ve šk. r. 1920/21.
Počet dítek

h.

d.

školou povinných

219

197

416

212

183

397

14

12

26

226

197

423

přijatých před dokonaným 6. rokem

7

3

10

Ubylých

6

11

17

15

14

29

–

–

–

celkem

21

25

46

zbylých na konci školního roku

205

173

378

předčasně propuštěných

–

1

1

jež chodily jinde

do školy obecné

–

–

–

do měšťanské

5

14

19

do střední

9

1

10

a) katolíků

187

180

367

b) českoslov.

1

–

1

c) bez vyznání

38

17

55

226

197

423

–

–

–

přijatých

na počátku škol. roku
během škol. roku

všech do školy přijatých
a) odstěhováním
b) propuštěním
c) úmrtím

dle náboženství bylo

dle národnosti:

Čechů
–––

všech

9. 12. 1921 Jos. Smazal, okr. školní inspektor.

Měšťanská škola zdejší, jež v prvním roce svého trvání zabrala 2 učebny školy obecné,
potřebovala pro budoucí rok opět 2 nové třídy.
Když obvodová m. š. rada nemohla nikde vhodných místností najíti a žádala o pomoc,
– 44 –
Zřízení 3 nových učeben.
odhodlala se m. šk. rada k tomu, postaviti ve školní zahradě domek pro řídícího učitele
a z jeho bytu a kanceláře zříditi 2 třídy, z kabinetu a sborovny zříditi také učebnu a celé
1. poschodí (4 učebny) pronajati dočasně měšť. škole, nežli bude tato míti svojí vlastní
budovu. Se stavbou domku započato bylo v polovině července r. 1921, s úpravou kabinetu
a sborovny také o prázdninách, s úpravou tříd po vystěhování říd. učitele z bytu.
Oprava uč. pomůcek. O prázdninách podlepil, olemoval a lištami opatřil knihař přes
80 obrazů a 2 mapy.
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Školní rok 1921/22.
Začátek škol. roku započal dne 1. září 1921 slavnostním uvítáním žactva a uvedením do
příslušných tříd. Zápis dítek nových vykonán byl již koncem měsíce srpna. Zápisová sbírka
vynesla 75 K pro Č. z. komisi.
Do I. tř. bylo zapsáno 61, do II. 58, do III.a 50, do III.b 37, do IV.a 52, do IV.b 35, do V.
99 dítek.
Žádost o 3. pobočku. Z té příčiny byla okresnímu šk. výboru odůvodněná žádost, aby při
V. třídě zřízena byla opět pobočka. K žádosti přiložen opis protokolu o usnesení místní
školní rady, výsledek zápisu a usnesení obec. zastupitelstev obcí Hostivice, Litovic
a Sobína, že ponesou náklad na novou pobočku, pokud na ně dle předepsaných daní
připadá.
– 45 –
Změny ve sboru učitelském. Okr. školní výbor jmenoval zast. učitelku v Lidicích uč. sl.
Anežku Zpěváčkovou zastupující uč. na zdejší obec. škole a taktéž i sl. uč. Miladu
Kramlovou, zast. uč. v Jenči, na zdejší školu, a prozatím přidělil ji službou na I. ob. školu
chl. na Kladně, dokud adaptace nových tříd nebude ukončena.
Uč. sl. Anežka Zpěváčková narodila se v Řeporyjích okresu smíchovského. Školu obecnou
vychodila v Hostivicích (5 tříd), měšťanskou (3 třídy) v Praze VII. od r. 1911–1914,
učitelský ústav na Kladně od r. 1915 do r. 1920. Zkoušku dospělosti složila 7. 8. 1920
a obdržela vysvědčení dospělosti č. 46 s vyznamenáním.
Jako zastupující učitelka působila v Lidicích od 1. 9. 1920 do konce června 1921.
Ve šk. roce 1921/22 vyučoval v I. tř. říd. uč. Alois Geltner, ve II. def. uč. Ferdinand
Janoušek, ve III.a d. uč. Frant. Pechlát, ve III.b def. uč. ad p. Helena Tittelbachová, ve
IV.a zat. uč. Marie Horáková, ve IV.b d. uč. ad p. Hermína Skydánková, v V. tř. zast. uč.
Anežka Zpěváčková.
Uč. sl. Pavla Hornerová přikázána byla službou měšťanské škole zdejší od 1. září 1921.
Úplavice v Sobíně. V obci Sobíně zjištěno bylo na samotě Sobínce v rodině Smitkově
7 případů úplavice. Celá rodina dopravena byla do kladenské nemocnice, kdež z nemocných zemřely 2 menší dítky.
Střídavé vyuč. v V. třídě. Vyučování v V. tř. zařízeno bylo tak, že dívky vyučovány byly
v pondělí, ve středu a v pátek, hoši pak v úterý, ve čtvrtek a v sobotu po 6 hodinách
denně.
Správa kabinetu a knihoven. Správcem kabinetu zvolena uč. sl. Anežka Zpěváčková,
správcem knihovny uč. a žákovské uč. sl. Milada Kramlová.
– 46 –
Úmrtí. Dne 29. září 1921 zemřel úplavicí hodný žák III. tř. Miroslav Verner. Čest buď jeho
památce.
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Mobilisace. V říjnu (26. X.) mobilisován byl uč. p. Ferd. Janoušek. V jeho třídě vyučovaly
uč. V. tř. a a V.b.
Nastoupení služby. Uč. sl. Milada Kramlová začala vyučovati 3. XI. na zdejší škole.
Odstranění křížů ze tříd. V učitelské poradě 4. XI. 1921 uneseno všemi hlasy odstraniti
kříž ze tříd jakožto symbol jednoho vyznání, jelikož ve škole je také 57 dítek bez vyznání.
Usnesení toto schválila místní školní rada.
Uč. p. Ferd. Janoušek byl demobilisován a začal vyučovati 19. listopadu.
Provdání učitelky. Uč. sl. Marie Horáková provdala se 24. 10. 1921 za p. JUDr. Frant.
Šlapáka, náměstka vojenského prokurátora v Plzni.
Inspekce. Okr. šk. inspektor prof. p. Josef Smazal vykonal inspekci na zdejší dne 9. XII.
1921 a byl s výsledkem svého pozorování spokojen, zejména pochválil velmi pěkný postup
ve IV.b, svědomitou péči a horlivost sboru učitelského, se kterou se věnuje výchově
mládeže i za mimořádných poměrů na škole zdejší, nabádá k veřejné činnosti a uděluje
některé pokyny pedag. i methodické. O konferenci vykonané sepsán byl protokol, jehož
opis zaslán okr. šk. výboru. Vyslovuje přání, aby čistotě ve staré škole věnována byla větší
péče, lavice staré byly ohoblovány, ve III.a tř. dodána byla plenta ke kamnům, v nové
škole aby zřízena byla 2 opěradla ke příkrým schodům na půdu ke kabinetu, v I. a IV.b
aby zřízeny byly
– 47 –
nové nástěnné tabule posunovací v rámu na místě starých rozbitých a nevhodných, a žádá
opravu tělocvičného nářadí.
Pobočka při V. tř. povolena. Zemská školní [rada] vyn. ze dne 24. XI. č. I. 1546/3
č. z. š. r. 111 529 zřídila při obecné škole zdejší třetí pobočku a uložila správě školy, aby
po provedeném zápisu v čas předložila nově upravený návrh, aby trvání její bylo zabezpečeno pro r. 1923.
Dětský den. Dne 12. a 19. prosince zahrál uč. sbor dítkám školním loutkové divadlo:
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Vyneslo celkem 173,53 K. Z toho zasláno České zem.
komisi 100 K, zbytku použito ku zaplacení předplatného časopisu pro dítky a 3 divadelních
knížek.
Snížení platů učitelstvu. V základě zákona ze dne 21. XII. 1922 č. 495 bylo učitelstvu
sraženo 30 % z nákupních př. a nouzových výpomocí, což činí 1/6 všeho služného, čímž
způsobeny učitelstvu veliké škody.
Správa školy dle usnesení sboru uč. ze dne 10. ledna 1922 žádá okr. školní výbor, aby
tlumočil vyšším školním úřadům, že zákon prosincový těžce poškodil existenci osob i rodin
učitelských a že je nutně třeba nápravy.
Přednášky českosl. Červeného †. Českoslovanský Červený kříž uspořádal za přispění
sboru uč. 15. 1. 1922 tři přednášky doprovázené skioptikovými obrazy, a to: ve 2 hodiny
pro děti, o 5. hod. pro ženy (péče o dítě), o 8. hod. pro muže (pohlavní nemoci).
Definitiva. Uč. pí Marie Šlapáková byla jmenována defin. učitelkou bez určení místa
v lednu 1922.
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Chřipka. V měs. lednu onemocnělo chřipkou lehčího rázu 113 dítek. Návštěva školy tím
značně poklesla.
Petice míst. školní rady. Místní školní rada ve svém zasedání 1. 2. 1922 uvažujíc, že
zákon z 21. XII. 1921 č. 495 těžce poškodil existenci učitelstva a bude míti za následek
i další škody, neboť jen spokojený učitel bez těžkých starostí o svou existenci může
všechny své síly věnovati svěřeným dětem ve škole, nikoli však, bude-li nucen vedlejšími
pracemi shánět výdělky, aby si nahradil velikou ztrátu, jež mu provedením zákona č. 495
vzešla, a žádá se vší vážností, aby provádění zákona řečeného bylo ihned zastaveno
a prosí min. školství a nár. osvěty, aby v tom smyslu zakročilo u vlády ve prospěch těžce
poškozeného učitelstva.
Vystoupení ze služby uč. Uč. sl. Milada Kramlová vzdala se koncem ledna 1922 svého
místa, opustila službu uč. a provdala se za p. Viléma Hirsche, technického správce továrny
v Prostějově.
Změna v sboru učitel. Na uprázdněné místo nastoupil zastupující učitel p. František
Bouška.
Týž narodil se dne 27. 3. 1902 v Nučicích okr. Unhošt, hejtm. Kladno. Obecnou 4třídní
školu vychodil v Nučicích od r. 1908–1913, 7 ročníků střední školy v Příbrami (rok)
a v Praze (6 let) a speciální kurs na uč. ústavě v Praze 1920/21, kdež složil též 13. 6. 1921
zkoušku uč. dospělosti a obdržel vysvědčení č. 39. Jako zast. uč. působil při měšť. škole
v Nučicích od 14. 9. do 30. 10. 1921 a v Hostivici od 1. 11. do 31. 1. 1922.5
– 49 –
Vyučování tělocviku v zimě. Okr. šk. výbor nařídil v únoru 1922, aby na školách
v zimě, kde není kryté tělocvičny, byly tělocviku věnovány 2 půlhodiny týdně ve smyslu
normálních osnov učebných vyn. zem. šk. rady 23. 2. 1915 č. 243 117. Tím pozbylo
platnosti vynesení okr. šk. rady na Kladně z roku 1907 o redukci tělocvičných hodin v zimě
od 1. listopadu do 15. března.
Kabinetní řád. Aby v kabinetě byl zachován pořádek, usnesl se sbor učitelský 13. 2.
1922, aby pomůcky vypůjčené oběma školami, obecnou i měšťanskou, byly zapisovány do
seznamu vyloženého a aby všecky skříně s pomůckami byly vždy důsledně zavírány, aby
se do nich nemohlo prášit. Měšťanské škole svěřen byl 1 klíč (od sborovny). Děti samotny
nebuďte do kabinetu posílány.
Povýšení. Uč. sl. Helena Tittelbachová zařazena jest od 1. 5. 1922 do IX. tř. 3. stupně.
Nedostatky obou škol. Okr. školní výbor 6. 4. 1922 čís. 1 698 oznamuje, že okr. šk.
inspektor p. Jos. Smazal konstatoval naprostou nezpůsobilost kabinetu v podkroví, kde
cenné pomůcky podléhají skáze, a že oba sbory potřebují nutně sborovny.
Místní školní [rada] usnesla se provésti opravy dle návrhu okr. šk. výboru ze dne
10. XII. 1921 č. 5 265, ježto jiného na ten čas [ne]možno vykonati, dokud škola měšťanská bude potřebovati 4 učebny nové školy.

5

Bouška nemohl působit v Hostivici od listopadu 1921 do ledna 1922, když přišel až koncem ledna 1922
jako zástup za Miladu Kramlovou. Zapisovatel zjevně spletl místo jeho předchozího působení.
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Hospitace. Dne 20. V. hospitovaly chovanky IV. ročníku žensk. ústavu učitelského na
Kladně v průvodu ředitele p. Lad. Schücksbiera a 1 učitele v 6 třídách.
– 50 –
Slavnosti školní. Narozeniny pana presidenta T. G. Masaryka oslaveny byly i letos
obvyklým způsobem dne 7. 3. 1922.
Den svobody 28. 10. 1921 oslaven byl vzpomínkou na naše osvoboditele a objasněním
významu našeho osvobození. Zároveň připojena i oslava stoletých narozenin výtečného
politika a žurnalisty českého Karla Havlíčka Borovského. Ve staré škole promluvil k dětem
uč. p. Fr. Pechlát, v nové škole říd. učitel Al. Geltner. Předneseny i případné básně. Slavnost ukončena oběma hymnami a písní Tážete se, proč jsem Slovan.
Dne 28. 3. 1922 pak vzpomenuto bylo ve všech třídách narozenin arciučitele národů Jana
Amosa Komenského.
Koupání. I letos voděny byly dítky ke koupání na Břve, kde v rybníce je výborné koupaliště.
Vycházka do Prahy. Dne 24. 5. pak podnikly sl. třídní učitelky IV.a a IV.b vycházku do
Prahy ku prohlídce Hradčan a zemského musea.
Knihovna uč. a žákovská. Učitelská knihovna čítá nyní 129 svazků, žákovská 190 svazků; obou bylo používáno velmi pilně.
Dary škole. Místní šk. rada povolila v minulém roce 1 500 K na školní potřeby pro chudé,
zdejší Kampelička 150 K. Potřeby ty dodal škole p. Jos. Pelc, zdejší obchodník.
Okresní šk. rada zaslala 45 knih pro chudé a knihu Jiřího Gutha Jarkovského „Pravidla
slušnosti pro mládež“.
Ukončení škol. roku. Školní rok 1921/22 byl ukončen dne 28. VI. vzpomínkou na mistra
Jana Husa, připomenutím žákům, jak se mají chovati o prázdninách, a rozdáním školních
zpráv.
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Statistický přehled školní mládeže ve šk. r. 1921/22.
Kolik dítek

h.

d.

bylo přijato na počátku školního roku

215

175

390

8

6

14

223

181

404

přijato před dokonaným 6. rokem

5

4

9

Ubylo

a) odstěhováním

6

19

25

b) propuštěním

9

6

15

c) úmrtím

1

–

1

207

156

363

6

2

8

36

47

83

244

201

445

179

170

349

44

11

55

48

30

78

2

–

2

114

87

201

z Litovic a Břvů

60

38

98

z Jenečka

27

19

46

ze Sobína

10

5

15

přibylo během školního roku
přijato úhrnem

Zbylo na konci školního roku
Chodí

do střední školy
do měšťanské školy

Všech školou povinných
Dle náboženství

a) katolíci
b) bez vyznání

Přeočkováno
Obdrželo vysvědčení na odchodnou
Dle bydliště:

Z Hostivice

všech

16. 2. 1923 Jos. Smazal, okr. škol. inspektor.
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Školní rok 1922/23.
Změny v sboru učit. Okresní šk. výbor č. 3 664 31. 8. 1923 jmenoval uč. sl. Anežku
Zpěváčkovou zastupující učitelkou na obecné škole v Hořelici od 1. 9. 1922, uč. sl. Růženu
Častovou dosud v Kročehlavech a uč. sl. Pavlu Hornerovou zastupujícími učitelkami na
zdejší škole od 1. 9. 1922.
Začátek škol. roku. Školní rok 1922/23 započal dnem 1. září 1922. Zápis vykonán dne
10. a 11. srpna. Bylo zapsáno v I. tř. 33 dítky, ve II.a 47 hochů, ve II.b 35 dívek, ve
III. tř. 54 dítky, ve IV.a 61 hoch, ve IV.b 38 dívek, v V.a 53 hoši, v V.b 40 dívek, úhrnem
361 dítko.
Třetí pobočka. Správce školy požádal okr. šk. výbor o ponechání 3 zatímních poboček,
čemuž bylo vyhověno.
Přidělení tříd.
V 1. tř. vyučuje říd. uč. Alois Geltner,
ve 2.a
uč. sl. Pavla Hornerová,
ve 2.b
uč. sl. Růžena Častová,
ve 3. tř.
p. Ferdinand Janoušek
ve IV.a
p. František Pechlát,
ve IV.b
sl. Helena Tittelbachová,
v V.a
pí Marie Šlapáková
a v V.b
sl. Hermína Skydánková.
Knihy pro chudé. Okr. šk. výbor z dotace státního nakladatelství přidělil zdejší škole
410 K 40 h, z čehož
– 53 –
objednáno 20 Jursových čítanek díl 2. (348 K), 2 Mužíkovy čítanky „Květen“ díl 1.
(26,60 K) a 2 Mužíkovy čítanky „Květen“ díl 2. (26 K), 3 Jiránkovy zpěvníky díl 1. (6 K),
1 díl 2. a Průvodce.
Rozvrhy hodin. Rozvrhy hodin schváleny 16. 9. 1922 č. 4 007.
Záloha na služné. Okresní školní výbor povolil učiteli p. Aloisu Saifrtovi zálohu na služné
3 000 K splatnou ve 24 lhůtách.
Vřadění. Uč. sl. Růžena Častová vřaděna jest od 1. října 1922 do XI. tř. 2. stupně.
Začátek vyučování. Vyučování začíná ráno v 8 hod, odpoledne o 1 ½ hod., od 16. X. do
30. IV. v 1 hodinu.
Četba pro žáky. Pro vyšší třídy zakoupeny 2 výtisky Srdce od Edmonda de Amiris
a objednány časopisy: Úsvit, Malý čtenář, Zlatá brána, Mladý svět.
Zproštění od vyuč. náboženství. Okresní školní výbor 27. 9. 1922 č. 4 362 osvobodil
26 školních dítek k žádosti rodičů od povinného vyučování náboženství katol. Mimo to jsou
54 dítky bez vyznání a 1 dítko československého vyznání.
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Záloha na 30% srážky. Okr. šk. výbor č. 4 343 ze dne 29. 9. 1922 poukázal výplatu
zálohy na 30% srážky od 1. června 1922.
Vřadění. Týž dekretem ze dne 4. 10. 1922 č. 4 516 zařazuje učitelku paní Marii Šlapákovou
– 54 –
od 1. XI. 1922 do VIII. tř. 1. stupně a dekretem ze dne 11. 10. 1922 čís. 4 648 učitele
p. Ferdinanda Janouška do IX. hodn. třídy 2. stupně od 1. XI. 1921.
Knihy nové. Od státního nakladatelství objednány 1 dějiny Palackého (50 K) a dvojmo
Jiráskovy spisy: Proti všem, Psohlavci a Temno pro knižnici žákovskou.
Členové sboru uč. přihlásili se za členy okresní péče v Unhošti.
Vyloučení ze školy. Po trapných zkušenostech nabytých se Štěpánem Fouskem rozhoduje se sbor uč. v poradě 4. 12. 1922 podati žádost za jeho vyloučení ze školy a zároveň
doporučil lékařskou prohlídku psychiatrickou tohoto žáka.
† F. J. Pelz. Dne 31. XII. 1922 zemřel bývalý člen zdejšího sboru uč. František Pelz,
vynikající učitel a hudební skladatel. Sbor uč. súčastnil se jeho pohřbu a správce školy
jménem celého sboru rozloučil se s ním. Jeho bývalí žáci a celá školní obec doprovázela
milého stařečka ku hrobu. Odpočívá na hřbitově bubenečském.
Zesnulý byl autorem tekstu i nápěvu sokolského pochodu „Lví silou“. Zdejší Sokol oslavil
památku jeho a vyvěsil jeho obraz v Sokolovně.
Vyučování katol. náboženství. Okr. šk. výbor č. 5934 ze dne 27. 12. 1922 upravuje
vyučování náboženství katol. od 1. III. 1923 v 6 odděleních. Proti sloučení obou II. tříd
ohradil se dp. farář Jan Novotný, který učí ve II.a, II.b a III. tř. Proti sloučení tříd nebylo
námitek.
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Změněné rozvrhy pro V.a a V.b byly schváleny 11. 2. 1923.
Započítání let válečných. Okresní šk. výbor započítává uč. p. Frant. Pechlátovi ve
smyslu nař. min. zem. obrany z 10. XII. 1915 ř. z. č. 362 ještě 1 rok pro výměru výslužného, protože konal vojenskou službu od 16. VI. 1916 do 13. IV. 1917, p. Ferdinandu
Janouškovi taktéž 1 rok a 6 měsíců.
Pohřeb básníka Ad. Heyduka. Místní školní rada povolila učitelstvu, jež súčastnilo se
pohřbu našeho slavného básníka Adolfa Heyduka, prázdno na sobotu odpoledne 10. února
1923.
Inspekce. Dne 16. února t. r. navštívil a prohlédl školu naši okresní školní inspektor prof.
p. Josef Smazal a v konferenci vyslovil svoji úplnou spokojenost.
Pohřeb ministra Dra A. Rašína. Ministerstvo školství a nár. osvěty nařídilo, aby v den
pohřbu zesnulého ministra financí Dra Aloise Rašína dne 21. 2. 1923 bylo na všech školách
prázdno. Smuteční slavnost byla vykonána dne 20. 2. 1923 o 2. hod. odpolední.
Nemoc učitelky. Uč. paní Marie Šlapáková onemocněla 9. 1. vnitřním neduhem. Po
nemoci začala vyučovati 26. 2. 1923.
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Vřadění. Okr. šk. výbor vřadil uč. p. Aloisa Saifrta od 1. 3. 1923 do VII. hodn. třídy,
2. stupně.
Pro přikázání na Slovensko nepřihlásil se ze sboru uč. nikdo.
– 56 –
Propuštění z okresu. Okr. školní výbor propustil učitelku paní Marii Šlapákovou k její
žádosti koncem března 1923 z okresu kladenského. Nastoupila zat. místo uč. v Třemošné
u Plzně, na zdejší školu ustanovil pak výpomocného učitele abiturienta reálky p. Václ.
Hampejse od 1. 4. 1923.
Uč. Václav Hampejs. Václav Hampejs *26. 1. 1903 v Michli (Praha), nábož. katol.,
navštěvoval 5 tř. obecnou školu v Nuslích (1909–1914) a reálku na Král. Vinohradech
(1914–1921), kdež vykonal i zkoušku maturitní. Byl výp. uč. ve Šlapánově od 1. 1. do
30. 6. 1922.
Uč. sl. Růžena Častová. Růžena Častová *8. 12. 1900 v Kročehlavech, okresu kladenského, náb. katol., navštěvovala 5 tř. školu obecnou a trojtřídní měšťanskou školu na
Kladně (1906–1915) a vzdělávala se na uč. ústavě v Praze II (1915–1919). Zkoušku uč.
dospělosti vykonala v Praze dne 25. 6. 1919 s vyznamenáním (č. 5) a zkoušku uč. způsobilosti v Příbrami […] 11. 1921. Od 16. 9. 1919 do 30. 8. 1922 byla zastupující učitelkou na
ob. škole v Kročehlavech.
Vřadění. Uč. sl. Pavla Hornerová vřaděna byla od 1. 5. 1923 do X. hodn. tř., 1. stupně.
Služ. příjmy učitelstva. Služební příjmy všeho učitelstva upraveny znovu dle zákona ze
dne 13. 7. 1922 č. 251 od 1. 6. 1922 a dle zákona 20. XII. 1922 č. 394
– 57 –
od 1. 1. 1923.
Dary škole. Okresní šk. výbor zakoupil pro školu Machátův všeob. zeměpis a Novotného
výchovu občanskou (270 K).
Místní školní [rada] dala poříditi rotační tabule nástěnné do I. a IV. třídy, věšák na obrazy
do kabinetu a 3 nové teploměry pro II.a, II.b a IV.b.
Spořitelní a záložní spolek v Hostivici daroval na školní potřeby chudých dítek 150 K,
divadelní společnost Havlíčkova 50 K.
Sbor učitelský zaslal Bolzanovu samost. sirotčinci 25 K.
České zemské komisi bylo zasláno 50 K.
Okr. školní výbor propouští konce, šk. roku výp. uč. p. Václ. Hampejse ze služby školní
a poukazuje mu 20% doplatek ke služnému od 1. dubna 1923.
Ukončení škol. roku. Školní rok ukončen 27. června 1923 odpoledne vzpomínkou na
mistra Jana Husa a rozdáním zpráv školních. Ku dítkám školu opouštějícím promluvil
správce školy a vložil jim na srdce dobré rady pro život. Učitelstvu pak poděkoval za
svědomitou celoroční práci s přáním, aby prázdnin užili co nejlépe.
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Vycházky. Během šk. roku konány byly s dětmi poučné vycházky do bližšího okolí a ku
prohlídce památek pražských, na
– 58 –
výstavu hospodářskou ve Stromovce, do Národního divadla a několikrát do roka do
zdejšího biografu na poučné filmy.
Koupání roku letošního nemohlo býti pěstováno pro stálá chladna a deště.
Oslavy. Narozeniny pana presidenta T. G. Masaryka oslaveny byly i letos obvyklým způsobem dne 7. března 1923.
Den svobody 28. 10. oslaven byl vzpomínkou na naše osvoboditele.
Dne 28. 3. 1923 pak bylo vzpomenuto ve všech třídách arciučitele národů Jana Amosa
Komenského.
Sbor učitelský ve škol. roce 1922/23.

Sl. Helena Tittelbachová, Pavla Hornerová, Hermína Skydánková, Václav Hampejs,
Ferdinand Janoušek. Vpředu: František Pechlát, Alois Geltner, Růžena Častová
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Statistický přehled školní mládeže ve šk. r. 1922/23.
Kolik dítek

h.

d.

bylo přijato na počátku školního roku

198

153

351

4

10

14

202

163

365

přijato před dokonaným 6. rokem

5

4

9

Ubylo

2

7

9

10

11

21

–

–

–

190

145

335

střední

3

2

5

obecné jinde

1

1

2

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

159

157

316

2

–

2

41

6

47

24

42

66

–

–

–

116

94

210

z Litovic-Břvů

58

42

100

z Jenečka lit.

15

14

29

9

3

12

přibylo během školního roku
přijato úhrnem
a) odstěhováním
b) propuštěním
c) úmrtím
Zbylo na konci školního roku
Chodí do školy

měšťanské
Všech školou povinných
Dle náboženství

a) katolíci
b) českoslov. vyzn.
b) bez vyznání

Bylo letos přeočkováno
Obdrželo vysvědčení na odchodnou
Dle bydliště:

Z Hostivice

ze Sobína

všech

5. 2. 1924 Jos. Smazal, okr. škol. insp.
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Školní rok 1923/24.
Zápis. Zápis žáků nových proveden ve dnech 29. a 30. srpna 1923. Do I. tř. bylo zapsáno
50 dítek, do II. tř. 39 dítek, do III.a 48 žáků, do III.b 36 dívek, do IV. tř. 50 dítek, do V.a
60 hochů, do V.b 45 dívek, úhrnem 328 dítek. Z těch náboženství katol. 283, 2 vyznání
československého, 1 českobratrského, bez vyznání 42.
Zrušení 1 zat. pobočky. Dle výsledku zápisu zrušena byly při škole 1 zatímní pobočka,
takže bude škola míti 5 tříd a 2 zatímní pobočky.
Začátek škol. roku. Školní rok 1923/24 započal 1. září rozdělením žactva do tříd a slavnostním přivítáním.
Změny ve sboru uč. Učitel p. Ferdinand Janoušek přikázán byl min. školství a nár. osv.
za správce školy na menšinovou školu do Habršpirku, okres Falknov.6 Učitelka sl. Růžena
Častová přikázána na obecnou školu chlapeckou v Unhošti.
Dne 1. září nastoupila zde službu def. uč. bez urč. místa sl. Josefa Schettinová, dosud zat.
uč. na ob. škole ve Vrapicích, a učitelka paní Albína Neradová, def. bez ur. m., dosud na
ob. škole v Jenči.
– 61 –
Uč. Josefa Schettinová. Josefa Schettinová narodila se dne 19. VIII. 1894 v Příbrami
v Čechách. Navštěvovala obecnou školu ve Švihově, měšťanskou v Klatovech 1907–1909,
přípravku a učitelský ústav v Plzni 1909–1914. Zkoušku uč. dospělosti složila dne 14. VII.
1914 v Plzni s vyznamenáním, zkoušku způsobilosti 28. XI. 1916 v Příbrami taktéž s vyznamenáním.
Sloužila co výpomocná učitelka na obecných školách ve Švihově 1. 10. 1914–25. 5. 1919,
v Kyslinách, zast. uč. v Týnci, Klatovech, Bezděkově, Strážově a opět ve Švihově do
30. IV. 1921, pak na zdejším okresu co zast. uč. ve Vrapicích, kdež obdržela dekretem
zem. šk. r. 14. XII. 1921 čís. II. A. 4 196/12 č. z. š. r. 110 853 definitivu bez určení místa
s platností od 1. XI. 1918.
Uč. Albína Neradová. Albína Neradová roz. Vorlíčková nar. dne 4. května 1892 v Buštěhradě navštěvovala po 5 let obecnou školu v Dobré, po 3 léta měšťanskou školu na
Kladně, přípravku a ústav učitelský u sv. Anny v Praze 1906–1911. Zkoušku uč. dospělosti
vykonala 14. 7. 1911, zkoušku způsobilosti 22. IV. 1915 v Praze.
Sloužila jako výpomocná učitelka v Buštěhradě, Tachlovicích, Hostivici a Hořelici od 1911–
–1914, potom jako zatímní učitelka ve Dříni 1914–1917, v Hostouni 1917–1921, v Jenči.

6

Sokolov.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 2
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1917–1939 – školní rok 1923/1924

43

– 62 –
Rozdělení uč. do tříd. V 1. třídě vyučoval říd. učitel Alois Geltner, ve 2. Hermína
Skydánková, ve 3.a Pavla Hornerová, ve 3.b Albína Neradová, ve 4. Jos. Schettinová, v 5.a
Frant. Pechlát, v 5.b Helena Tittelbachová.
Rozšíření učiva. Vyučování rozšířeno o občanskou nauku a o ruční práce výchovné.
Zrušení dekretu. Ministerstvo školství a n. o. zrušilo dekret, jímž ustanoven uč. Ferd.
Janoušek spr. školy v Habršpirku, a tento vrátil se zpět, začal vyučovat dnem 19. IX. ve
IV. tř. Uč. Josefa Schettinová převzala pak třídu II.a, když uč. Pavla Hornerová přikázána
byla na školu obecnou v Hostouni od 1. X. 1923.
Změna ve vyuč. ženským ruč. pracím. Zemská školní rada vynesením ze dne 26. X.
1923 čís. III. A. 1 458 povolila, aby ženským ručním pracím bylo na škole vyučováno ve
4 odděleních, a to v jednom po 2 hodinách, ve třech po 3 hodinách týdně, což dle návrhu
správy školy se schválením okr. škol. výboru zavedeno hned počátkem šk. roku.
Kursy ručních dovedností. Okresní školní výbor uspořádal 3 kursy pro orientaci
učitelstva v ručních pracích výchovných, a to v Kladně, Unhošti a v Dušníkách. Do kursu
v Unhošti přihlásilo se 5 členů sboru uč.: Fr. Pechlát, Helena Tittelbachová, Ferdinand
Janoušek, Albína Neradová a Jos. Schettinová. Kurs trval od 11. X. do 6. XII. 1912 vždy ve
str. 63
čtvrtek od 9–12 a od 1–4 hod. Všichni účastníci obdrželi frekventační vysvědčení.
Přednáška Čs. Červ. Kříže. Československý Červený kříž za spolupůsobení učitelstva
uspořádal v obci zdejší 29. září v Sokolovně přednášku obsahu zdravotně hygienického,
a to pro děti odpoledne, večer pro dospělé. Obě byly velmi četně navštíveny a setkaly se
se zdarem.
Dovolená učitelce. Zem. školní rada povolila onemocnělé učitelce domácích nauk Jaroslavě Pelzové dovolenou od 17. října 1923 do 15. února 1924. Po tu dobu zastupovala ji
Božena Hýblová z Rozdělova, dosud kandidátka učitelství domácích nauk.
Školní čítárna. Místní školní rada předplatila škole časopisy: Úsvit, Malý čtenář a Zlatá
brána. Časopisy vyloženy byly ve třídách V.a a V.b.
Ochrana ptactva. V zimě byla mládež důtklivě poučena o ochraně ptactva a dítky vedeny
byly k tomu, aby sypaly drobty hladovému ptactvu.
Inspekce. Dne 5. února 1924 navštívil a prohlédl školu naši okresní školní inspektor
p. prof. Josef Smazal. Pozorování a přání svoje sdělil pak v konferenci, zejména vyložil, jak
si má učitelstvo vésti při vyučování občanské nauce a výchově.
Prof. W. Wilson †. Dne 6. února t. r. vzpomenuto bylo smrti a velikých zásluh † velikého
presidenta
– 64 –
Woodrova Wilsona, který přičinil se i o naše osvobození. Čest věčná budiž jeho památce!
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Oslava 5letí Čs. Červ. Kříže. Československý Červený kříž oslavil letos v únoru svoje
5 leté trvání. V sobotu dne 23. února bylo k žactvu promluveno o významu aktu pana
presidenta, kterým založil československý Červený kříž, a zejména zdůrazněno poslání
dorostu. Do dorostu Červ. kříže přihlásilo se 19 dítek.
Odchod ze služby uč. Učitelka Hermína Skydánková za příčinou obmýšleného sňatku
podala žádost, aby byla koncem února 1924 propuštěna ze služby školní.
Okresní školní výbor zprošťuje ji dne 29. února t. r. služby školní vyslovil jí plné uznání za
vzorné působení učitelské provázené dobrými výsledky, zvláště za pěkné vyučování jazyku
mateřskému, a osvědčil, že chování její bylo po celý čas jejího působení na okresu
v každém směru bezúhonné.
Změna v uč. sboru. Vyučování opuštěné 2. třídy převzala 1. 3. 1924 učitelka Pavla
Hornerová, působivší ve Velkém Přítočně a když tato povolána byla na zdejší školu
měšťanskou k zastupování učitele Václ. Koláře, p. Václav Voňavka, nastoupiv 16. března
1924.
– 65 –
Uč. V. Voňavka. Václav Voňavka narodil se dne 7. II. 1904 v Kladně. Obecnou školu 5 tř.
navštěvoval v Kročehlavech a vystudovav celou reálku na Kladně 1915–1922, navštěvoval
speciální kurs pro abiturienty středních škol při státním učitelském ústavě v Praze, kdež
také vykonal zkoušku učitelské dospělosti 7. 9. 1923. Sloužil od 20. 9. 1923 do 31. 1. 1924
jako zastupující učitel v Krašovicích na Rakovnicku.
Oslava B. Smetany. Dne 3. března byly oslaveny 100 leté narozeniny geniálního tvůrce
české národní opery – Bedřicha Smetany.
Narozeniny p. presidenta. J. A. Komenského. Dne 7. března oslaveny s láskou
a hlubokou úctou 74. narozeniny našeho milovaného presidenta T. G. Masaryka, dne
23. března pak narozeniny Jana Amose Komenského, arciučitele národů.
Přednáška. Dne 9. března odp. předvedeny v biografu zdejšího Sokola školní mládeži
„Obrazy z českých dějin“, jež slovem doprovázel uč. Frant. Pechlát.
Dary škole. Místní školní rada věnovala opět 2 000 Kč na zakoupení školních potřeb pro
chudé dítky. Obnos byl rozdělen dle počtu žactva do jednotlivých tříd.
Pro školu zakoupila mapu Čech, Moravy a Slezska od Koláře, zoologické obrazy
Procházkovy: „Krávy, Psi, Kozy, Kůry“, Kašparův obraz Žně, Defenestrace
– 66 –
Krejčího „Atlas ptactva“ a knihu „Má vlast“, díla „Za domovem“ zakoupeno 40 sešitů –
celkem vše za 600 Kč 76 h, dále pak Krejčího spis: Bedřich Smetana 13 Kč, 2 nová razítka
s příslušenstvím „Obecná škola v Hostivici“.
Z podílu státního nakladatelství 490 Kč obdržela škola 41 knihu: 20 Jursových čítanek II.,
5 čítanek Květen, 10 cvičebnic II., 5 cvičebnic III., 1 slabikář Jursův.
Odbočka legionářů 15. II. věnovala 100 Kč na zakoupení potřeb pro chudé dítky.
Zakoupeny tužky, násadky a pera a vše rozdáno 16. II. 1924.
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Z daru Kampeličky zdejší 150 Kč a divadelní společnosti Havlíčkovy 50 Kč a úroku ze
státního dluhopisu 6 Kč […] h […]
Díla Machátův zeměpis, jež pro školu zakoupil okresní školní výbor, došlo dosud 9 sešitů.
Pan MUDr. Frössel odevzdal škole 10 knížek hygienicky propagačních.
Místní šk. rada zakoupila obraz: Rodný dům presidenta Masaryka v Hodoníně.
Sbírky. Zápisová sbírka vynesla 40 Kč, jež byly zaslány České zemské komisi.
Na postavení školy ve Vendu ve Francii sebráno a odevzdáno 100 Kč.
Na pomník Komenského věnoval sbor uč. 50 Kč.
– 67 –
V měsíci květnu obnoveny sbírky pro Českou zemskou komisi. Zasláno za květen a červen
77,02 Kč, jež byly sebrány dětmi.
Povýšení. Uč. Herm. Skydánková vřaděna byla od 1. IX. 1923 do IX. tř. 3. stupně, uč.
Josefa Schettinová od 1. IX. 1923 do X. tř. 1. stupně, uč. Ferd. Janoušek od 1. IX. 1923 do
IX. tř. 3. stupně, uč. Frant. Pechlát od 1. V. 1924 do VII. tř. 3. stupně a uč. Helena
Tittelbachová od 1. V. 1924 do VIII. tř. 1. stupně.
Vycházka a výlety. Učitelstvo po celý rok pořádalo se žactvem vycházky do blízkého
okolí, V. třídy podnikly společně 2 výpravy ku shlédnutí starých památek Prahy, musea
a na rozhlednu, 2 do Národního divadla, 27. června pak vyjely si do Lán k uctění veliké
české ženy G. Masarykové, na jejíž hrob položily dítky kytice. Třídy II., obě III. a IV. tř.
podnikly společnou vycházku na Bílou Horu a do Divoké Šárky, IV. tř. sama vycházku do
lesů úhonických.
Docházka školní. Docházka školní byla celkem dobrá; nejlepší v září (96,83 % nezameškaných půldnů), nejhorší v únoru (92,97 %), průměr roční 94,20 % nezameškaných.
Překážkami docházky školní byly nemoci, nepohody a vzdálenost od školy, chudoba rodičů.
Obč. nauka. Učitelský sbor vděčně uznává, že mravní výchova zavedením občanské
nauky a výchovy
– 68 –
velice získala. Výsledky jsou již nyní uspokojivé a dá se očekávati, až se dobře vžije, že
budou výsledky v tomto předmětě ještě utěšenější a dočkáme se bohdá brzy žádoucího
zušlechtění školní mládeže.
Škol. zahrada. Práce ve školní zahradě ve školce obstarávali hoši V. tř., v oddělení
květinovém a zelinářském dívky V. tř., oddělení botanické svěřeno třídě IV. Ve všech
vypomáhali žáci a žačky školy měšťanské.
Ukončení škol. roku. Školní rok 1923/24 ukončen byl dne 28. června slavnostní vzpomínkou na mistra Jana Husa, poučením žactva, jak se chovati o prázdninách, a rozdáním
školních zpráv.
Sbor učitelský, jenž po celý rok svědomitě pracoval, rozešel se do svých domovů, aby užil
zaslouženého oddechu a nabral nových sil ku práci nové.
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Statistický přehled školní mládeže ve šk. r. 1923/24.
Kolik dítek

h.

d.

bylo přijato na počátku školního roku

183

153

336

6

13

19

189

166

355

přijato před dokonaným 6. rokem

3

7

10

Ubylo

a) odstěhováním

8

10

18

b) propuštěním

9

3

12

c) úmrtím

1

–

1

171

153

324

10

1

11

1

2

3

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

přibylo během školního roku
přijato úhrnem

Zbylo na konci školního roku
Chodí do školy

střední
obecné jinde
měšťanské

Všech školou povinných

všech
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Dle náboženství

h.

d.

138

144

282

4

–

4

29

9

38

36

30

66

1

–

1

Z Hostivice

89

87

176

z Litovic-Břvů

53

46

99

z Jenečka lit.

21

14

35

9

7

16

a) katolíků
b) českoslov. vyzn.
b) bez vyznání

Bylo letos přeočkováno
Obdrželo vysvědčení na odchodnou
Dle bydliště:

47

ze Sobína

všech

18. 4. 1925 Jos. Smazal, okr. škol. inspektor
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Místní školní rada dala zříditi ve všech třídách a chodbách staré školy, v nové škole ve
všech třídách měšť. školy, sborovně, kabinetu, na chodbách a ve sklepě elektrické
osvětlení.
Zemská školní rada ustanovila uč. paní Albínu Neradovou def. učitelkou při obecné škole
v Hořelici a uč. slečnu Josefu Schettinovou def. učitelkou při obecné škole v Hostouni, obě
od 1. září 1924.
Uč. pan Alois Saifrt vrátiv se ze Slovenska, kdež pobyl 5 let jako správce státní lidové školy
ve Vrútkách, nastoupil opět na své místo při zdejší škole 1. září 1924.
Okresní školní výbor na Kladně ustanovil zatímním učitelem zdejší školy p. Antonína
Dubského z Kročehlav a učitelku slečnu Marii Kuchařovou z Kladna.
Zemská školní rada vynesením ze dne 19. 8. 1924 č. II. A 2 253 čís. z. š. r. 76 073
ustanovila sl. Marii Bendovou, def. odbornou uč. na měšťanské škole v Unhošti defin.
učitelkou při zdejší obecné škole. Formálně nastoupila zde 1. září 1924 – jinak jest službou
přikázána na měšťanskou školu ve Zvolenu na Slovensku.
Zápis dítek 6letých vykonán byl dne 29.–31. srpna 1924.
Učitel p. Václav Voňavka propuštěn byl koncem června 1924 ze služby školní.
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Školní rok 1924/25.
Školní rok 1924/25 započal dne 1. září 1924 přivítáním žáků a rozdělením do tříd, kdež jim
byl přečten a vyložen školní řád.
Zapsáno bylo do I. tř. 41, do II. 53, do III. 35, do IV.a 47, do IV.b 33, do V.a 52, do V.b
36, celkem 297 dítek.
Dívek vyučovaným ručním pracím bylo ve II. tř. 27, ve III. 25, ve IV. 33, v V. 36, úhrnem
121.
Místní školní rada postavila na dvoře nové tělocvičné nářadí: žebřík, 2 šplhadla a hrazdu,
vše s pevným dřevěným rámem natřeným karbolínem.
Katol. náboženství bude se učiti v 7 odděleních celkem 14 hodin týdně, ženským ručním
pracím ve 4 odděleních 11 hodin týdně.
Noví učitelé:
Uč. Antonín Dubský narodil se 27. III. 1877 ve Lhotce, pol. okres Rakovník v Čechách.
Obecnou školu vychodil v Družci a v Žilině, měšťanskou na Kladně, načež vystudoval ústav
učitelský v Praze, kdež složil i zkoušku dospělosti uč. 9. VII. 1896. Zkoušku uč. způsobilosti
pro školy obecné vykonal dne 26. XI. 1898 a obdržel vysvědčení s vyznamenáním. Dne
20. V. 1901 vykonal též zkoušku způsobilosti pro školy měšťanské pro odbor II.
Sloužil jako zat. a def. podučitel ve Vřetovicích 3 léta a 4 měs., jako zat. podučitel
– 72 –
na obecné škole v Kročehlavech 1 rok, 7 měs., jako zatímní odborný učitel na měšť. škole
v Kročehlavech 9 měs. a jako def. odborný uč. tamže 18 let 3 měs.
Ku vlastní žádosti zproštěn byl služby 31. VIII. 1920, avšak po 2 létech 6 měs. přihlásil se
k službě uč. Byl zastupujícím uč. na III. obecné škole chl. v Kladně 4 měs., zast. učitelem
při měšť. škole v Buštěhradě 2 ½ měs. a při měšť. šk. v Kročehlavech 7 měs.
Uč. Marie Kuchařová narodila se dne 30. III. 1899 v Rakovníku v Čechách. Navštěvovala
obecnou (5 tř.), měšťanskou (4 tř.) školu v Rakovníku a ústav učitelský v Praze, kdež
r. 1918 3. VII. vykonala zkoušku uč. dospělosti s vyznamenáním. Zkoušku uč. způsobilosti
podjala se v Praze dne 28. IV. 1921 a obdržela vysvědčení s vyznamenáním.
Sloužila jako výpomocná uč. při ob. škole chl. v Rakovníku a Zbečně po 3 měs. 10 dní,
jako zastupující uč. při obecné škole v Rozdělově po 2 léta, byla instruktorkou českého
jazyka při českoslov. vyslanectví v Kodani 1 rok, zastupující uč. v Rozdělově opět 1 rok
a při III. obecné dívčí škole na Kladně též 1 rok.
K žádosti sboru uč. povolil okr. šk. výbor 7. X. 1924 čís. 3 447, aby služební platy byly
vydávány sboru uč. po poslu, který se vykáže legitimací školy.
Zástupcem školy v komisi pro sdělávání podrobných osnov zvolen sborem uč. uč. p. Ant.
Dubský.
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Presidium z. šk. r. 21. X. 1924 č. 5 827 uložilo, aby při školních oslavách 28. X. vzpomenuto bylo vždy významu deklarace slovenské Národní rady, která byla usnesena 30. X. 1918
v Turčianském sv. Martině, což také bylo splněno.
Dne 28. října účastnila se škole obecní slavnosti vztyčení státní vlajky.
Dne 11. listopadu vykonány oslavy 500 leté památky smrti velikého hrdiny českého Jana
Žižky z Trocnova.
Uč. sl. Marie Kuchařová onemocněla silnou anginou a stonala od 1.–8. prosince.
K získání dítek pro dorost čsl. Červeného kříže proveden 22. XII. film s přednáškou Úkoly
dorostu Č. kříže čsl., již přednesl říd. uč. Alois Geltner.
Do dorostu čsl. Červ. kříže přihlásilo se v V.a 21, V.b 8, ve IV.a 11 a ve IV.b 4 dítky. Platí
ročního příspěvku 1 Kč a za to dostávají zdarma 3 čísla Měsíčníku a 3 čísla Rozkvětu, jež
jsou ve třídách dětem vyvěšeny.
Dne 28. ledna 1925 vykonána volba 3 členů sboru uč. do místní školní rady. Zvoleni: říd.
uč. Alois Geltner, uč. Frant. Pechlát a uč. Helena Tittelbachová.
Ministerstvo školství a n. o. přikázalo uč. Marii Kuchařovou na českou obecnou školu
v Rybářích u Karl. Varů od 1. února.
Na její místo přikázána byla uč. Anežka Zpěváčková z Jenče. Nastoupila službu 1. února
1925.
Měšťanské škole zapůjčeno bylo pro školní kuchyni:
– 74 –
1 sporák bez plátů, 1 velký stůl, 1 velký železný rendlík, 5 kamenných hrnců, 3 porcelánové talíře, 1 prkno, 1 mačkadlo, 1 vidlice a 1 váleček.
Uč. Helena Tittelbachová účastnila se kursu z věd lékařských a pedagogických 1.–3. XI.
1924, říd. uč. Alois Geltner účastnil se přednášek z oboru ovocnictví 19.–21. února 1925
v sále zemědělské rady v Praze.
Z dotace m. šk. rady pro ruční práce chlapců zakoupeny byly 2 zinkové kropicí konve,
4 rýče, 2 lopaty, 4 motyčky, dvoje hrábě železné, dvoje dřevěné, 1 žabka, 1 nůžky zahr.,
1 nůž k roubování, 1 pilka, mimo to 1 pila truhl., 1 hoblík, 1 rotační nebozez se 6 vrátky.
Dne 7. března konána společná oslava 75. narozenin p. presidenta za účasti všeho žactva
a všeho učitelstva, místní školní rady a četného obecenstva s tímto pořadem:
1.
Úvodní proslov – říd. uč. A. Geltner.
2.
Buď zdráv nám presidente náš! – sbor žactva.
3.
Tři recitace básní – žáci a žákyně.
4.
Jako psanec – píseň – žákyně IV.b
5.
Čtyři recitace básní – žáci a žákyně.
6.
Kdož jste Boží bojovníci – žákyně V.b
7.
Teče voda teče – žákyně V.b
8.
Ze života pana presidenta – přednesl uč. Frant. Pechlát. Doprovozeno světelnými obrazy.
9.
Státní hymny.
10. Doslov říd. učitele.
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Oslava byla konána v Sokolovně a vydařila se velmi pěkně.
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Pan okresní školní inspektor navštívil a prohlédl školu dvakrát, a to 15. X. 1924 a 18. V.
1925. V konferencích při té příležitosti konaných sdělil výsledky svých pozorování a udělil
mnohé rady směřující k pokroku a modernímu rozvoji školství. Posoudiv činnost každého
jednotlivě, rozloučil se zároveň s řídícím učitelem Aloisem Geltnerem, který požádal o přeložení na trvalý odpočinek po 43 leté službě, a děkoval mu za dlouholeté dobré služby
v národní škole, přeje mu, aby ještě dlouhá léta při plném zdraví užíval zaslouženého
odpočinku.
Dne 23. května uspořádal sbor učitelský obecné školy koncert zpěváčků Bakulových, a to
ve 4 hodiny odp. pro děti a večer v 8. hod. pro dospělé v Sokolovně. Při obou byla
návštěva neobyčejná a úspěch velkolepý. Odevzdáno bylo p. řediteli Bakulovi 2 170 Kč ve
prospěch jeho družiny.
Zájezdu učitelstva z okresu kladenského na Slovensko súčastnil se kolega Ant. Dubský
počátkem června.
Škole dostalo se těchto darů:
Z dotace okr. šk. výboru zakoupeny stříkačka ruční, pumpa na tlak a na zdviž, zrcadlo duté
a vypouklé, 6 zkumavek se stojanem, plechová třínožka, počítadlo se 20 kuličkami, obraz
psa a Kašparův obraz „Poprava českých pánů“.
Z rozvrženého podílu státního nakladatelství připadlo škole 38 knih pro chudé školní dítky.
Místní školní rada věnovala na školní potřeby pro chudé žáky opět 2 000 Kč, mimo to za– 76 –
koupila pro školu 10 obrazů vynikajících mužů a žen v rámci, 91 obrázků dějepisných, […]
knih pro knihovnu učitelskou a […] knih pro knihovnu žákovskou, jež dala všecky svázati.
Českosl. Červený kříž daroval dorostu Č. kříže 2 kropicí konve, 2 lopaty, 2 rýče, 2 motyčky,
dvoje železné hrábě a dvě kypřítka a 1 žabku.
Učitel p. Alois Saifrt věnoval škole veliký obraz Jana Amosa Komenského.
Inženýr p. Jos. Mžourek v Trstenném na Slovensku zaslal škole pěknou lebku divokého
kance z Oravy.
Zdejší Kampelička věnovala 200 Kč, spolek legionářů 200 Kč a sbor dobrovolných hasičů
25 Kč na zakoupení potřeb pro chudé žactvo.
Úrok ze státní půjčky obnáší 6 Kč.
České zemské komisi zasláno bylo 371,75 Kč, na Červený kříž čsl. 44 Kč a 9,80 K za
tiskopisy.
K vybídnutí Kampeličky, aby zavedeno bylo ukládání úspor, k čemuž věnovala vkladní listy
pro žáky a vkladní knížky pro třídy zdarma, zavedeno bylo v měsíci únoru střádání dítek
a uloženo celkem ve 4 třídách (I., II., IV.a a IV.b) […] Kč.
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Školní lékárna po celý rok velmi blahodárně vypomáhala při úrazech dítek a rozličných
případech náhlého onemocnění.
Prací ve školní zahradě účastnili se žáci IV. a V. třídy a dívky V. třídy a dítky školy
měšťanské, při čemž hochům svěřena byla úprava
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zahrady, sázení a pěstování stromů, dívkám pěstování květin a zeleniny, škole měšťanské
zvláště oddělení botanické.
Vycházek poučných a zajímavých podniknuto bylo několik:
Dne 13. V. vycházka dítek třídy IV.a, IV.b, V.a a V.b do sklárny ve Votvovicích, na Budeč
a hrad Okoř; dne 19. V. vycházka II. a III. do národopisného musea v Kinského zahradě,
do aquarií, do zoologické zahrady na Petříně, do bludiště a panoramatu pod rozhlednou
a do Jeleního příkopu v Praze; dne 22. V. I. tř. do Divoké Šárky; dne 9. VI. IV. tř. a do
Svatojánských proudů a dne 24. VI. vycházka IV.a, IV.b, V.a a V.b do Lán. Mimo to
konány příležitostné vycházky do blízkého okolí.
Docházka školní byla po celý rok zcela uspokojivá. Vykazuje 95,06 % půldnů nezameškaných, 4,20 % půldnů zamešk. omluvených a jen 0,74 % půldnů zamešk. neomluvených.
Školní rok ukončen byl dne 27. června vzpomínkou na mučedníka kostnického mistra Jana
Husa, který dovedl za pravdu zemříti, rozdáním školních zpráv s připomenutím, jak se
chovati mají dítky o prázdninách.
Dětem ze školy vystupujícím bylo naposled uloženo, aby vždy mluvili pravdu, jednali
poctivě a počestně, zachovali si čistotu těla i duše a byli radostí a ctí svým rodičům i škole,
která je po 8 let vychovávala.
Knih z knihovny žák. půjčeno ve IV.a 277, IV.b 352, v V.a 431, v V.b 537, úhrnem 1 597.
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Statistický přehled školní mládeže ve šk. r. 1924/25.
Kolik dítek

h.

d.

bylo přijato na počátku školního roku

152

143

295

13

8

21

165

151

316

odstěhováním

10

9

19

propuštěním

22

11

33

–

–

–

133

161

264

přibylo během školního roku
přijato úhrnem
ubylo

úmrtím
zbylo na konci školního roku

všech
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z plného počtu bylo

h.

d.

130

132

262

evangelíků

1

–

1

vyznání českosl.

3

–

3

vyznání českobratr.

2

–

2

vyznání pravoslavného

–

1

1

29

18

47

3

7

10

119

117

236

28

17

45

–

3

3

z Hostivice

91

83

174

z Litovic

56

50

106

7

8

15

katolíků ř.

bez vyznání
přijato před ukonč. 6. rokem
prospělo
neprospělo
obdrželo vysvědčení na odchodnou
bylo

52

ze Sobína

všech
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Řídící učitel Alois Geltner byl ku své žádosti zemskou školní radou vynesením ze dne
24. VI. čís. II. A 4 156/3 čzšr. 63 710 ai 1925 po 43 leté službě dán na trvalý odpočinek
a vyměřil mu výslužné od 1. září 1925.
Okresní školní výbor na Kladně vynesením ze dne 16. VII. 1925 čís. 2 341 zprošťuje jej
dnem 31. VII. 1925 služby školní a zastavuje týmž dnem výplatu aktivních požitků.
Při té příležitosti děkuje mu za dlouholeté velmi horlivé služby věnované školství zdejšího
okresu a s obzvláštním uznáním oceňuje i jeho záslužnou činnost mimoškolní.

16. 3. 1926 Jos. Smazal, okr. škol. inspektor.
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Školní rok 1925–26.
Sloučení správy obecné a měšťanské školy. Po odchodu řídícího učitele p. A. Geltnera nastala na škole obecné důležitá změna. Když povolena byla v Hostivici škola občanská,
byla – dle rozhodnutí zemské školní rady – škola obecná i měšťanská pod jednou správou.
1. září 1925 nastoupil nově ustanovený ředitel p. Augustin Urban.
Nový p. ředitel narodil se v Příbrami dne 1. srpna 1871. Vystudoval tamtéž gymnasium
a r. 1892 obdržel maturitní vysvědčení. Absolvoval jednoroční kurs abiturientský při paedagogiu v Praze, kde obdržel vysvědčení dospělosti r. 1893. Roku 1895 vykonal zkoušku
způsobilosti pro školy obecné a r. 1898 pro školy občanské ze III. odboru. Působil na
obecných školách v Chyňavě a Unhošti od r. 1893–1900. Až do r. 1920 učil na měšťanské
škole v Kročehlavech a na Kladně. R. 1920 byl jmenován ředitelem občanské školy v Buštěhradě a r. 1925 ředitelem škol v Hostivici.
Učitelský sbor. Na obecné škole vyučovali pánové: Ferd. Janoušek, Frant. Pechlát, Alois
Saifrt; dámy: Pavla Hornerová, Helena Tittelbachová, Anežka Zpěváčková.
Třídnictví. V I. tř. vyučoval p. Ferd. Janoušek 31 dětí, ve II. sl. P. Hornerová 48 dětí, ve
III. sl. H. Tittelbachová 40 dětí, ve IV. F. Pechlát 50 dětí, v V.a Al. Saifrt 53 hochů a v V.b
Anež. Zpěváčková 30 dívek.
Střádání. V říjnu zavedeno „Dětské střádání“, kterémuž podniku vyšla ochotně vstříc
„Kampelička“ i „Městská spořitelna v Unhošti“.
– 81 –
Čs. Č. kříž. Většina žactva se přihlásila k dorostu Čs. Č. kříže.
28. říjen oslaven v každé třídě zvlášť proslovem, recitacemi a zpěvem.
Tělových. kurs. V září účastnilo se učitelstvo jednodenního kursu tělocvičného vedeného
p. insp. Šváchou v Unhošti.
30. ledna ukončeno 1. pololetí.
Třídy obec. šk. ve staré budově. Zřízením občanské školy nastal nedostatek učeben
pro obecnou školu a proto ve staré školní budově na náměstí7 zařízeny místnosti pro II.
a III. tř. obecné školy.
Míst. šk. rada. Za bývalého řídícího učitele p. A. Geltnera zvolen za člena míst. škol. rady
p. učitel A. Saifrt.
Narozeniny p. presidenta oslaveny byly v každé třídě zvlášť vhodným proslovem, recitací
a zpěvem.
Počátkem března zemřel na tuberkulosu žák II. tř. m. š. Miloslav Kolací. Pohřbu v Chýni
súčastnila se část žactva a ředitel.

7

Husovo nám. čp. 59.
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V dubnu navštívilo žactvo výstavku obrazů – originálů, pořádanou odbočkou „Nezávis.
jednoty čs. legionářů v Hostivici“. Čistý výnos výstavky 154 Kč 9 h darován škole.
Pořadatelstvu byl vzdán písemně dík.
Změny ve sboru. Během roku nastaly změny ve sboru. Sl. P. Hornerová byla 16. září
přikázána službou na školu občanskou. Na jej místo na obecné škole nastoupila
pí. Aug. Provazníková z Kladna. Již 1. dubna táž přeložena do Kladna a místo ní nastoupil
p. Jos. Hofman. Narodil se v Buštěhradě 17. dubna 1904. Studoval I.–III. tř. reálky
v Kladně. Zkoušku učitel. dospělosti vykonal na učit. ústavu ve Spišské Nové Vsi r. 1924.
Do března 1926 konal službu vojenskou
– 82 –
u pěš. pluku 28 v Praze.
1. května vstoupil p. A. Saifrt do kursu pro kreslení na pokrač. školách. Na obecné škole
zastoupila jej sl. Růž. Novotná z Kladna.
9. června navštívila 3. a 4. třída Lány.
Inspekce. Okr. šk. inspektor p. prof. Smazal navštívil školu celkem třikráte 22. ledna,
16. března a konečně potřetí navštívil třídy, ve kterých vyučovaly nově ustanovené síly
učitelské.
Dary. Ředitelství stát. solných dolů v Marmarošské Solotvině zaslalo naší škole sbírku
různých druhů solí a tamních nerostů.
Ukončení šk. roku. Školní rok ukončen vzpomínkou na Mistra Jana Husa dne 26. června.
O prázdninách provedeny značným nákladem opravy ve škole.
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Školní rok 1926–27.
Změny ve sboru. Počátkem tohoto roku zrušena pobočka při V. třídě pro nedostatek
žactva. Ze sboru byli propuštěni: p. Hofman, sl. Kovářová a sl. Novotná. Sl. Zpěváčková
byla přeložena do Lidic. Vrátila se sl. P. Hornerová a p. Al. Saifrt.
V 1. tř. bylo 62 dětí, ve 2. tř. 45, ve 3. tř. 36, ve 4. tř. 35, v 5 tř. 68.
Vyučování němčině. Na žádost míst. škol. rady zavedeno na obecné škole vyučování
němčině zatím v 1 oddělení pro žactvo 4. a 5. tř. Vyučovala sl. Hornerová.
V tomto škol. roce zavedeny čítanky „Ráno“.
Náboženství čsl. vyučovala Ph.C. Ant. Machková.
– 83 –
Školní lékař. Za školního lékaře zvolen místní praktický lékař p. Dr. Hugo Houba.
V tomto roce stalo se učitelstvo členem „Léčebného fondu pro státní a veřejné zaměstnance“.
Pojištění žactva. Všecko žactvo bylo pojištěno proti úrazu u Pražské městské spořitelny.
Památné dny. Osmé výročí čs. samostatnosti oslaveno v každé třídě samostatně.
Od 1. listopadu zavedeno dle nařízení MŠaNO na zkoušku pro tento rok vyučování od ½ 9.
a délka vyučovacích hodin upravena tak, aby dopolední vyučování bylo ukončeno ve
12 hod. 5 min.
V zimních měsících rozšířila se epidemie spály a spalniček, takže bylo nutno 1. a 2. třídu na
týden zavříti.
Narozeniny p. presidenta oslaveny v jednotlivých třídách.
25. března vykonal inspekci na obecné škole p. o. š. i. J. Smazal. Úsudek o práci učitelstva
byl velmi příznivý.
Pochvalné uznání
Sl. H. Titelbachová za práci ve škole odměněna byla pochvalným uznáním.
Úmrtí ř. uč. p. Janouška. 13. dubna doprovodil ke hrobu bývalého řídícího učitele ve
Svárově p. Ferd. Janouška celý sbor a žactvo. Zesnulý byl otcem člena zdejšího sboru
p. Ferd. Janouška a trávil v Hostivici na odpočinku.
Ukončení roku. Školní rok ukončen byl 28. června. Po rozdání vysvědčení vzpomenuto
v každé třídě světlé památky M. J. Husa.
Zápis. Při předběžném zápisu bylo do 1. tř. 80 dítek.
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Školní rok 1927–28.
Pobočka při I. tř. S výhradou schválení zemskou školní radou povoleno bylo od počátku
září otevření pobočky při I. třídě. Na tuto pobočku přeložen ku své žádosti p. Jan Vyleta,
dosud defin. uč. na obecné škole v Doudlevci u Plzně.
Změny v učit. sboru. P. Jan Vyleta narodil se dne 10. února 1884 v Milínově u Blovic.
Obecnou školu navštěvoval v Milínově, měšťanskou v Blovicích. R. 1903 vykonal zkoušku
učitel. dospělosti na uč. ústavu v Plzni, kdež r. 1906 vykonal též zkoušku způsobilosti.
Působil na šk. okr. plzeňském ve Štěnovicích, v Prusínech a později jako správce
jednotřídky v Chyníně. Potom učil delší dobu v Doudlevci u Plzně, odkud přeložen jako
zatímní učitel do Hostivice.
Ind. uč. Jarosl. Pelzová ochuravěla a po krátké dovolené na vlastní žádost dočasně
pensionována.
Na její místo nastoupila 15. září sl. Ant. Čtrnáctá.
1. února 1928 odešel učitel obecné školy p. Ferd. Janoušek byv jmenován defin. řídícím
učitelem na obecné škole v Božkově u Plzně. Na jeho místo v Hostivici nastoupila sl. Anna
Pekárková, dosud učitelka obecné školy ve Vlašimi.
Sl. A. Pekárková se narodila 29. září 1888 v Bělči u Neveklova. Školu obecnou navštěvovala v Chvojníku, měšťanskou v Benešově. Studovala na učitelském ústavu v Kladně, kde
obdržela r. 1907 vysvědčení dospělosti. R. 1909 vykonala zkoušku způsobilosti v Praze.
Učila krátký čas na obecné škole v Poříčí /Sáz., později ve Vlašimi, odkud na vlastní žádost
přeložena na def. místo v Hostivici.
– 85 –
Třídnictví.
V I.a třídě vyučoval p. F. Pechlát
v I.b
"
" J. Vyleta
ve II.
"
" A. Saifrt
ve III.
"
" F. Janoušek
ve IV.
"
sl. P. Hornerová
v V.
"
" H. Tittelbachová

46 hochů,
43 dívky,
31 hochů, 31 dívek,
29
"
19 ",
18
"
20 ",
21
"
29 ".

Dary. V tomto škol. roce obdržela škola několik darů: „Kampelička“ darovala 200 Kč, Svaz
čs. rotmistrů 250 Kč, Spolek „Podkova“ na Břvech 145 Kč., p. Jos. Náprstek z Litovic
200 Kč, Rada starších církve českosl. 100 Kč, Jednota čs. legionářů 100 Kč, sbor dobrovol.
hasičů 25 Kč, a předseda újezdní škol. rady p. M. Tomek dal 200 Kč jako příspěvek na
výlet žactva do Brna. Peněz bylo použito ke koupi knih pro chudé a do žákovské knihovny.
Inspekce. Okr. šk. insp. pan prof. J. Smazal navštívil školu třikráte. 14. 12. 1927
a 29. 5. 1928 provedl inspekci na škole obecné. S většinou sboru byl spokojen. Některé
výtky oznámil písemně. P. uč. Pechlát obdržel ze schůze okr. škol. výboru ze dne 21. 12.
1927 pochvalné uznání.
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Sl. P. Hornerová vykonala v podzimním období zkoušku pro školy měšťanské (II. odbor)
a v jarním období zkoušku z němčiny rovněž pro školy měšťanské. Zkoušky konala v Plzni.
Památné dny. Oslava dne svobody konána byla v jednotlivých třídách. Po školní oslavě
účastnilo se učitelstvo i žactvo slavnosti pořádané vlasteneckými korporacemi u pomníku
padlých.
Rovněž narozeniny p. presidenta uctěny vhodným způsobem v každé třídě.
– 86 –
V místním sokolském biografu pořádáno několik poučných představení pro žactvo.
Nakažlivé nemoci. Letošního roku rozšířily se mezi žactvem ve velké míře spalničky
a jiné nakažlivé nemoci, takže tř. I.b a II. musily býti na několik dní uzavřeny. Docházka
a výsledky vyučování tím velice utrpěly.
Ukončení šk. roku. Školní rok byl zakončen 28. června, kdy po proslovech bylo opět
vzpomenuto M. J. Husa.
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Školní rok 1928–29.
Změny ve sboru. Tento rok byl bohatý na změny ve sboru učitelském i na jiné události,
jež měly vliv na práci ve škole.
Na obecné škole přibylo tolik dětí, že bylo nutno žádati za povolení poboček při druhé
i třetí třídě. Povoleny byly výnosem z. š. rady dne 3. září 1928 č. 83 929.
Na obecné škole bylo zapsáno 181 hochů a 185 dívek.
Ze školy obecné odešla odbor. učitelka sl. Hornerová na občanskou školu v Buštěhradě.
Nově přišli na obecnou školu: p. uč. Josef Kratochvíl, sl. uč. Ludmila Kozlová a sl. uč.
Anežka Zpěváčková, která již několikráte na zdejší škole učila.
Sl. L. Kozlová učila jen do konce prosince a dostala od 1. ledna zdravotní dovolenou, která
jí byla potom prodloužena do konce roku. Na její místo ustanovena byla sl. uč. Libuše
Kolaříková. Zatímní místa obdržely na zdejší škole tři učitelky, které mají dovolenou a učí
na školách Komenského ve Vídni. Jsou to: Pí Milada Junková-Horáková, pí Marie ŘíhováTumpachová a pí Kateřina Erbanová-Stříbrná.
– 87 –
Rozdělení žactva a třídnictví. Žactvo rozděleno tak, že v I.a tř. bylo 52 hochů, v I.b
56 dívek, v II.a 45 hochů, v II.b 46 dívek, v III.a 36 hochů, v III.b 37 dívek, v IV. tř. 28 h.
a 21 d., v V. tř. 20 h. a 25 d.
Protože obecná škole měla 8 tříd, obsazeny byly dosud volné třídy ve staré škole, kde byly
umístěny třídy druhé a třetí.
V I.a vyučoval p. F. Pechlát, v I.b sl. H. Tittelbachová, v II.a sl. L. Kozlová, v II.b
p. J. Vyleta, v III.a p. A. Saifrt, v III.b sl. A. Zpěváčková, ve IV. tř. sl. A. Pekárková,
v V. tř. p. J. Kratochvíl.
Němčině vyučoval p. J. Kratochvíl, ženským ručním pracím sl. A. Čtrnáctá. Slečna A. Zpěváčková vykonala v listopadu zkoušky pro školy občanské z I. odboru.
Přerušení vyučování. Vyučování v tomto školním roce na celé škole i v jednotlivých
třídách bylo několikráte přerušeno. Od 13. do 28. února zastaveno vyučování na celé škole
pro prudké mrazy a nepohody. 14. září uzavřena tř. I.a, I.b, II.b a IV. tř. – 26. listopadu
uzavřena opět tř. II.b pro spálu a jiné nakažlivé nemoci.
Zdravotní stav učitel. Také učitelstvo stiženo bylo nemocemi: 3. prosince onemocněla
sl. H. Tittelbachová a 31. ledna 1929 povolena jí byla dovolená. Vyučovali za ní ostatní
členové sboru střídavě. 1. ledna obdržela dovolenou sl. L. Kozlová do konce školního roku.
V únoru onemocněl p. ředitel a nevyučoval 14 dní. V únoru onemocněl chřipkou p. uč.
J. Vyleta. V téže době měl dovolenou p. uč. A. Saifrt pro těžkou chorobu paní. V červnu
onemocněla sl. Deylová.
V prosinci zemřela žákyně II. tř. Vil. Hájková. Protože smrt nastala po nakažlivé nemoci,
nemohlo se žactvo súčastniti pohřbu.
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Památné dny. V jednotlivých třídách oslaven svátek 28. října proslovem tříd. učitelů,
recitacemi a zpěvem žactva. Na schodišti umístěna byla busta pana presidenta uprostřed
květin a praporků. Odpoledne téhož památného dne bylo žactvo přítomno divadel.
představení v Sokolovně, kde sehrálo žactvo Sokola hru „Žlutý kvítek“.
– 88 –
1. prosince vzpomenuto památného dne Jugoslavie a 10. května Rumunska.
7. března oslaveny narozeniny pana presidenta.
M. Janu Husovi věnována vzpomínka na konci škol. roku.
Inspekce. Pan okres. škol. inspektor J. Smazal navštívil školu 9. a 10. dubna. Nebyl
tentokráte tak spokojen jako jindy, mnoho vytknul některým členům sboru – zvláště
mladým.
Výlety. 13. a 17. října 1928 bylo několik tříd obecné školy se svým učitelstvem přítomno
představení: „Princezna Pampeliška“ v Národním divadle v Praze. V téže době vykonal
uč. p. Kratochvíl se svým žactvem zájezd do Zákolan a Otvovic k prohlídce cukrovaru
a sklárny.
Biogr. V sokolském biografu uspořádáno 20. dubna pro žactvo filmové představení:
Honba na gorily.
Mikulášská nadílka. Místo Dětského dne ve prospěch Čes. zem. komise uspořádána ve
škole „Mikulášská nadílka“. Děti posílaly si navzájem dárky. Čistý výnos 75 Kč 25 h zaslán
byl Čes. zem. komisi pro péči o mládež.
Čs. Č. kříž. I v tomto roce přistoupilo skoro všecko žactvo k dorostu Čs. Č. kříže a bylo
pojištěno proti úrazu u Pražské měst. spořitelny.
Střádání. Odbočka Městské spořitelny v Unhošti zavedla spoření pomocí úsporných známek po 50 h, které se mezi žactvem slibně ujalo.
Propuštění ze služby. Koncem školního roku propuštěn byl výpomocný uč. p. J. Kratochvíl a výpom. uč. sl. L. Kolaříková.
Na obecné škole vydáno bylo 6 propouštěcích vysvědčení.
Poškození budovy. Při tání velké spousty sněhu byla půda zaplavena vodou, která vnikla
stropem i do tříd I.a a III., kde způsobila velkou škodu. 4. července při bouři, která
zachvátila velkou část Evropy, byla poškozena střecha a rozbity světlíky.
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Školní rok 1929–30.
Pobočka při IV. tř. V tomto škol. roce přibyla opět jedna pobočka, a to při IV. tř.
Změny ve sboru. Ze sboru odešel nejstarší, velmi zasloužilý člen p. uč. Frant. Pechlát,
který obdržel defin. místo učitelské v Praze. Slečna A. Zpěváčková byla přeložena na
občanskou školu v Buštěhradě. Výpomocná učitelka sl. Kozlová byla propuštěna.
Do sboru pak přibyli noví členové: sl. Blažena Bastlová, Jarmila Divišová a Marie Ziegrová,
která však byla brzy vystřídána sl. Frant. Cílkovou.
Sl. Bastlová těžce onemocněla a na její místo nastoupila 1. prosince sl. Zdenka Marková,
která učila zde od 1. do 31. prosince 1929. 1. ledna nastoupil definitivně jmenovaný uč.
p. František Bočinský. Dále přiděleni na zdejší školu pp. Adolf Kubát a Karel Hurt.
Žen. ruč. pracím a domácí nauce vyučovala sl. Bož. Slabá a sl. Anna Šporclová.
Vyučování náboženství
Náboženství československému vyučoval v I. polol. p. Jaroslav Noháč, v II. pol. sl. Jos.
Hausmanová z Prahy. Evang.-českobratrskému náboženství vyučoval p. Lad. Funda
z Kladna.
Životopis nových členů. Sl. Jarmila Divišová, čekatelka, narodila se 19. července 1906
na Smíchově. Obecnou školu vychodila v Kročehlavech. Studovala na stát. reálce v Kladně
a na učit. ústavu tamtéž. 8. června 1925 obdržela vysvědčení dospělosti s vyznamenáním.
Zkoušku způsobilosti vykonala 26. listop. 1928 rovněž s vyznamenáním. R. 1929 vykonala
zkoušku z jazyka německého pro školy obecné. Působila na obec. školách v Buštěhradě,
Kročehlavech a krátký čas též v Olšanech na slánském okresu. Od 1. září 1929 působí jako
čekatelka na zdejší škole.
Sl. Františka Cílková se narodila 15. května 1907 v Praze. Do obecné a občanské školy se
IV. ročníkem chodila ve Veselí/L. Rok byla na obchodní akademii v Č. Budějovicích a od
r. 1924–28 na učit. ústavu v Soběslavi, kde obdržela 20. června 1928 vysvědčení dospělosti
– 90 –
s vyznamenáním. Učila jako výpomocná učitelka v Uhřiněvsi, od 1. září 1929 učí v Hostivici.
Pan Adolf Kubát, defin. učitel bez určení místa, narodil se 14. října 1899 v Kladně. Do
obecné a měšťanské školy chodil v Kladně. Studoval na soukromém učitel. ústavu ve
Sv. Janě u Berouna, kdež obdržel vysvědčení dospělosti 16. června 1919. Jeden rok konal
vojenskou službu. Vysvědčení způsobilosti obdržel r. 1921 v Čs. Budějovicích. Při učitelském působení byl žákem státní konservatoře hudby v Praze, kde obdržel též absolutorium. R. 1917 byl odveden a sloužil 2 roky. Vyučoval na obecné škole v Kladně, v Lidicích
a Družci. Od 1. září 1929 vyučuje v Hostivici.
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Pan František Bočinský, definit. učitel, narodil se 14. července 1889 v Chrašticích, okr.
Písek. Navštěvoval obecnou školu v Chrašticích. Studoval 1 rok na reálném gymnasiu
v Příbrami a 7 let na českém gymnasiu v Č. Budějovicích, kde obdržel r. 1910 vysvědčení
dospělosti s vyznamenáním. Doplňovací zkoušku učitelské dospělosti vykonal jako
externista v Praze r. 1912. Tamtéž vykonal r. 1915 zkoušku způsobilosti a r. 1916 zkoušku
z němčiny pro školy obecné. V roce 1923 navštěvoval kurs pro vedení tělocvičných her
v Kladně a kurs pro ruční práce výchovné v Unhošti. V létech 1922–23 navštěvoval „Školu
vysokých studií pedagogických v Praze“. Jako výpomocný učitel vyučoval v Kročehlavech
a v Kladně. Potom jako zatímní a později definitivní učitel ve Svárově s přestávkou
4 měsíců, kdy učil v Unhošti. Od 1. ledna 1930 ustanoven definitivně v Hostivici s platností
od 1. prosince 1929.
Nezpůsobilá místnost pro IV. tř. Protože ve 4. tř. bylo přes 70 dětí, byla otevřena
pobočka hned 1. září. Povolení zem. šk. rady došlo 26. IX. 1929. Místnost pro novou
pobočku získána v tmavé a vlhké přízemní místnosti ve staré škole. Místnost tato uznána
za nezpůsobilou a proto povoleno v ní učiti jen jeden rok. Čtvrté třídy pak se v ní po měsíci
střídaly.
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Počet dětí a třídnictví. Na obecné škole bylo zapsáno 420 dětí.
O třídnictví rozdělil se sbor takto: I.a p. A. Saifrt, I.b sl. A. Pekárková, II.a sl. J. Divišová,
II.b sl. H. Tittelbachová, III.a sl. Bl. Bastlová, později sl. Z. Marková a od 1. 1. 1930
p. F. Bočinský, III.b p. J. Vyleta, IV.a sl. F. Cílková, IV.b p. Ad. Kubát, V. p. K. Hurt.
Němčina. Němčině vyučovala ve 4. tř. sl. J. Divišová, v V. tř. p. K. Hurt.
Zdravotní poměry. V tomto roce opět se rozšířily mezi žactvem nakažlivé nemoci, zvlášť
spála, záškrt a spalničky. Některé třídy musily býti na čas uzavřeny a desinfikovány.
V březnu zemřela žákyně II. tř. J. Prchalová. I učitelka sl. J. Divišová onemocněla záškrtem
a několik týdnů nemohla vyučovati. Pan ředitel musil se podrobiti operaci kýly a několik
týdnů v říjnu nevyučoval.
Památné dny. Památné dny našeho státu i států spřátelených byly náležitě oslaveny.
27. září promluvili třídní učitelé o knížeti Václavu Sv. 28. října oslaven v jednotlivých
třídách den našeho osvobození. Dne 7. března oslaveny důstojným způsobem 80té narozeniny p. presidenta T. G. Masaryka. K žactvu v nové škole promluvil p. odb. uč. E. Kobrle.
Žactvo pak předneslo sborové zpěvy a vhodné básně. Ve třídě postavena busta p. presidenta v květinové a látkové dekoraci, kterou ochotně zapůjčila církev československá.
Podobným způsobem uspořádána oslava i ve staré škole, kde k žactvu promluvil p. uč.
J. Vyleta. Oslav účastnili se i zástupci míst. škol. rady a obce. Mimo to uspořádala škola
spolu se Sokolem veřejnou slavnost večer 7. března v Sokolovně. Pan ředitel, odb. uč.
pí Kožušníková a uč. sl. H. Tittelbachová nacvičili k této slavnosti pohádku „Zlatá husa“ od
Plumlovské. Slavnostní řeč před představením přednesl p. odb. uč. E. Kobrle a po ní
sestaven živý obraz „Hold presidentovi“, při němž účinkovalo žactvo, Sokol, zástupce
vojska a korporací. Báseň při obraze přednesla sl. uč. Tittelbachová.
Úmrtí M. A. Jiráska. Brzy po tomto slavném dnu utrpěl národ bolestnou ztrátu úmrtím
velkého spisovatele a těšitele v těžkých dobách Mistra Aloise Jiráska. Při měsíční poradě
vzpomněl této smutné události p. ředitel a učitelstvo uctilo památku velkého muže
povstáním.
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Slavnost květů. Na popud odbočky Čs. obce legionářské v Hostivici byla uspořádána
22. května „Slavnost květů“ spojená s „Dětským dnem“. K slavnosti připojily se všechny
národní korporace z Hostivice a okolí. Společnou prací všech a hlavně učitelského sboru
provedena slavnost ve velkém rozsahu a plně se vydařila. Bohatý program slavnosti
vyplnilo většinou žactvo. Střídaly se básně, scény, tanečky, žertovné závody a zpěvy, které
vzorně nacvičil p. uč. A. Kubát. V přestávkách a po programu účinkovala hudba p. kapel.
Kůrky. Morální i hmotný úspěch byl velmi uspokojivý. Čistý výnos byl věnován z ¼ místní
odbočce Čs. Č. kříže, ¼ dána na fond Mateřské školky a zbylá polovina =1 900 Kč
věnována byla na zakoupení školních potřeb pro chudou mládež.
Inspekce. Školu navštívil 30. dubna p. okr. šk. insp. Jos. Smazal. Celkem byl spokojen.
Dary. Na žádost ředitelství školy zaslal „Památník odboje“ 20 velkých zasklených a zarámovaných obrazů ze života legionářů.
Většina žactva byla pojištěna proti úrazu a přistoupila k dorostu Čs. Č. kříže. Škola dostávala zdarma 10 exempl. časopisu „Lípa“ a „Radost“.
Pro okres. péči o mládež v Ústí/L sebráno bylo 5 kg staniolu.
Biograf. V sokolském biografu uspořádáno 5 poučných a žertovných představení pro škol.
mládež.
Výlety. 13. června vykonalo žactvo několika tříd výlet na Kožovu horu u Kladna, II.b
vyjela si parníkem z Prahy na Zbraslav, III.a měla výlet do lesů podle potoka Kačáku.
Pracovní den učitelstva. 23. května uspořádán okr. šk. výborem a učitelskými organisacemi Pracovní den v Kladně. Okr. šk. insp. pan prof. Smazal podal podrobný přehled
o stavu školství na zdejším okresu. Potom předneseny referáty o reformách ve školství
a předvedeny mnohé zajímavé ukázky ze školní praxe.
Ve II. a III. třídách byl konán pokus s testováním. Seznáno, že při velkém počtu žactva
jest testování nespolehlivé a velice obtížné a také drahé. Blankety na jediný test stály
63 Kč.
Změna ve vyplácení služného. Od 1. dubna vypláceno jest učitelstvu služné poštovním
úřadem šekovým.
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Členové míst. škol. rady. Na učitelské poradě 7. května zvoleni byli do místní školní
rady: sl. Helena Tittelbachová, p. Al. Saifrt a p. F. Bočinský.
Zápis. Z nařízení škol. úřadů byl vykonán zápis žactva již před prázdninami. Na obecné
škole žactva stále přibývá, takže bude letos přes 460 dětí. Bude tedy nutno zříditi pobočku
i při V. třídě.
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Školní rok 1930–31.
Změny ve sboru. Na nově otevřenou pobočku při V. tř. byl ustanoven uč. p. Václav Jech.
Když pak týž v říjnu nastoupil vojenskou službu, vyučovala místo něho sl. L. Durasová
z Buštěhradu.
Sl. L. Durasová se narodila 15. listop. 1910 v Buštěhradě, kde chodila do školy obecné
i měšťanské. 1 rok studovala na reálce v Kladně a pak na učitelském ústavu tamtéž.
R. 1930 vykonala zkoušku učitelské dospělosti.
Čs. náboženství vyučoval p. Eduard Pičman, duchovní církve.
Rozdělení žactva dle pohlaví. Protože všecky třídy měly pobočky, bylo rozděleno
žactvo dle pohlaví. Pro novou pobočku najat sál v hostinci p. Mir. Nerada.
Školní rok byl zahájen 1. září se 485 dětmi.
Třídnictví. V I.a byl třídním p. uč. Fr. Bočinský, v I.b p. J. Vyleta, v II.a sl. A. Pekárková,
v II.b p. A. Saifrt, v III.a sl. J. Divišová, v III.b sl. H. Tittelbachová, ve IV.a p. K. Hurt, ve
IV.b sl. F. Cílková, v V.a p. V. Jech, později sl. L. Durasová, v V.b p. A. Kubát. Ve
2. pololetí si učitelé pátých tříd třídnictví vyměnili.
Němčina. Němčině v I. odd. vyučoval p. F. Bočinský, v II. odd. sl. J. Divišová.
Zdravotní poměry. I v tomto roce utrpěla docházka i výsledky vyučovací velkých škod
rozšířením nakažlivých nemocí.
Film. 10. září uspořádala Jednota legionářů filmové představení: „Po stopách francouzských legií“. Žactvo navštívilo představení v hojném počtu.
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Památné dny. 28. říjen oslaven v jednotlivých třídách. Po školní slavnosti připojilo se
žactvo k slavnosti, kterou pořádaly sdružené spolky u pomníku padlých a v Sokolovně.
Spoření. Koncem října povzbuzeno žactvo ku spořivosti. Zavedeno střádání pomocí
úsporných známek a pokladniček Městské spořitelny unhošťské i místní Kampeličky.
Mikulášská nadílka a dary chudé mládeži. Místo dětského dne uspořádána 6. prosince „Mikulášská nadílka“. V zimě podniknuta rozsáhlejší akce pro podporu dětí nezaměstnaných rodičů. Děti snesly dosti kusů obnošeného šatstva a obuvi, čímž poděleno na
80 nejpotřebnějších dětí. Mimo to koupila místní škol. rada a dorost Čs. Č. Kříže u firmy
Baťa 22 párů bot.
Čs. Č. Kříž. I letos většina žactva se přihlásila k dorostu Čs. Č. Kříže. Všecky třídy pak
dostávaly zdarma časopis „Lípa“ a „Radost“.
Sčítání lidu. V prosinci při sčítání lidu byli činni pp. E. Korbele a A. Saifrt jako komisaři.
Oslavy. Narozeniny p. presidenta uctěny byly pietní vzpomínkou ve všech třídách. V příslušných dnech vzpomenuto i památních dnů spřátelených států Jugoslavie a Rumunska.
Na den „Míru“ prodávaly děti upomínky ve prospěch Čs. Č. Kříže.
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Den matek oslaven v jednotlivých třídách a společně se spolky. Za obrázky pro matky
utrženo bylo 74 K 50 h., jež doplněny na 100 Kč a zaslány spolku „Ochrana matek a dětí
v Praze“.
Inspekce. Okres. škol. insp. pan prof. J. Smazal navštívil školu 8. ledna 1931.
Pochval. uznání. Učitelka sl. F. Cílková obdržela od okr. šk. výboru pochvalné uznání.
Sdružení rodičů. Na podnět školních úřadů ustanoveno 14. prosince „Sdružení rodičů
škol. dětí“, jehož předsedou zvolen p. Ing. Lad. Dlabač, vrchní stavební rada v Sobíně.
Schůze sdružení konány v prosinci, únoru, dubnu a červnu.
Výlety. Jednotlivé třídy podnikly výlety do Lán, na Mělník a Karlův Týn.
Dary. Od stát. nakladatelství obdržela škola darem šest obrazů ze života
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legionářů na Rusi dle orig. malíře Vlčka.
Místo pořádání dětského dne vyzvány byly všecky korporace, aby věnovaly dar ve
prospěch Čes. zem. komise. Většina vyhověla a zaslala dar v obnose od 10–100 Kč. Některé spolky si vyhradily, aby část daru věnována byla ve prospěch místních chudých dětí.
Zahájení přístavby a nástavby školy. Tohoto roku došlo k velké přístavbě a nástavbě
nové školy. Školní úřady upozorňovaly stále na nevhodnost tříd ve staré škole a zvláště na
třídu v přízemí a v hostinci u p. Nerada, kteréž byly naprosto nezpůsobilé účelům školním,
protože zdraví dětí i učitelů v nich velice trpělo.
Místní školní rada začala se tedy starati o nápravu a usnesla se provésti nástavbu a přístavbu nové školy. Pan ředitel Urban zhotovil náčrt přestavby, který byl znalci uznán za
velmi účelný a úsporný. Dle tohoto náčrtu mělo býti získáno 8 nových učeben, 2 kabinety,
sborovna, ředitelna, kuchyně a byl pro školníka. Návrh byl přijat místní škol. radou a provedení plánů svěřeno bylo p. Ant. Haklovi, zednickému mistru v Hostivici.
Již 17. února 1931 schváleny byly plány okr. škol. výborem, ale různé překážky, finanční
nesnáze a spory vzniklé z příčin konkurenčních odsunuly stavbu až na prázdniny. Předběžný rozpočet činil 652 000 Kč. Stavba zadána panu Rud. Šťastnému, podnikateli staveb
v Jenči s podmínkou, že bude do 3 měsíců hotova. Se stavbou započato 13. července
1931.
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Školní rok 1931–32.
Přístavba a nástavba školy. O prázdninách byl kol nové školy čilý ruch. Zmizela střecha
i renesanční štíty. Práce stavební byla v plném proudu. K dohledu na stavbu ustaven
stavební výbor, jehož předsedou byl Ing. L. Dlabač a členy pp. Šváb, Chalupa, Novák
a p. ředitel Urban s hlasem poradním.
Před započetím stavby však se pan ředitel rozstonal a musil se uchýliti do nemocnice. Po
dobu jeho nemoci zastupoval jej ve stavebním výboru uč. F. Bočinský.
Po návratu z nemocnice věnoval p. ředitel – ač rekonvalescent – veškeré síly a všechen
čas stavbě školy. Stavební dozorce p. Šlapánek i všichni řemeslníci měli v něm neocenitelného rádce a pomocníka.
15. října byl p. R. Šťastný se stavbou úplně hotov. Ostatní řemeslníci pak rychlým tempem
dodělávali vnitřní práce. Do některých učeben objednána nová kamna od firmy „Fenom“.
Do prvních a druhých tříd moderní sklápěcí dvousedadlové lavice od firmy „Thonet
Mundus“. Místní truhláři pak dodávali scházející tabule a zařizovali kreslírnu.
Zahájení vyučování. Po prázdninách však nebylo možno v nové škole vyučovati. Obecná
škola měla tedy polodenní vyučování v budově staré školy, měšťanská však neměla místa
a proto se as 14 dnů nevyučovalo. 16. září bylo přízemí již tak upraveno, že mohla
měšťanská škola zahájiti v přízemních třídách vyučování. A pak již jedna třída za druhou
byla dodělávána a obecná škola se postupně stěhovala ze staré budovy do nové školy,
která se svolením pana presidenta – došlým 14. prosince 1931 čj. 8 690 – nese pojmenování:
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„Masarykova obecná a měšťanská škola“.
Po vánočních prázdninách již celá obecná i měšťanská škola byla umístěna se světlých
a vzdušných učebnách nové školy, která má teď 17 učeben.
Stará školní budova prodána byla hostivické obci za 120 tis. Kč.
Celkový náklad na stavbu a částečné zařízení činí 557 783 Kč 59 h.
Úřední kolaudace konaná 10. listopadu 1931 stavbu schválila, vytknouc jen nepatrné
závady.
Uznání míst. šk. radě. Okres. škol. výbor v Kladně vyslovil místní škol. radě dík za
postavení školy a uznání za vzornou péči o školu. Budova byla officielně otevřena v lednu
při schůzi rodičovského sdružení, po níž si občanstvo prohlédlo celou školu a její zařízení.
Pronájem místností škole měšťanské. Smlouvou oboustranně přijatou 3. října 1931
pronajímá míst. škol. rada škole měšťanské 5 učeben, 1 kabinet, 1 kuchyni, 1 ředitelnu,
1 sborovnu (které používá i sbor obec. školy) za 26 000 Kč ročního nájmu. Pronajmutí platí
jen na dobu, dokud nebude místností potřebovati obecná škola.
Obec Jeneč podala proti výši nájmu protest, který okres. úřad dosud nevyřídil.
Prvním školníkem, který má byt ve školní budově, jest legionář p. V. Bílek.
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Školní rok 1932–33.
Přírůstek žactva. Tento školní rok byl bohatý na změny ve sboru učitelském i na jiné
události, jež měly vliv na práci ve škole. Žactva zdejší škole stále přibývá, takže ač
přestavbou školy přibylo 8 učeben, byly letošního roku všecky třídy obsazeny.
Změny sboru. Ze sboru učitel. odešli pp. Hurt a Mestek na jiné okresy, sl. Tittelbachová
obdržela def. místo v Praze. Mimo to byla propuštěna ind. uč. pí A. Štěpánková. Nově na
školu byli ustanoveni: pí Marie Klímová, def. uč. p. Fr. Prášek a výp. uč. p. Jos. Lundák.
Uč. ruč. pr. jmenována sl. M. Voráčková, která však již v říjnu musila pro nemoc odejíti na
léčení a místo ní nastoupila opět pí A. Štěpánková.
P. řed. Urban – zdravotní dovolená. Poněvadž letošním rokem končil p. ředitel
A. Urban 40. rok učit. služby, podal žádost za propuštění do výslužby a zároveň obdržel od
1. dubna zdravotní dovolenou do konce roku. Jeho zástupcem byl jmenován p. odb. uč.
Fr. Němeček, a když týž odešel 1. 7. na def. místo
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do Prahy, byla pověřena řízením obou škol odb. učitelka Růžena Kožušníková.
Pí uč. Marie Klímová-Možná. Pí Marie Klímová-Možná nar. se 16. května 1906 v Byškovicích u Mělníka. Chodila do školy v Kladně, a to do obecné, měšť., střední i do učit.
ústavu, kde vykonala zkoušku učit. dospělosti r. 1925. Zkoušku způsobilosti učitelské
složila opět v Kladně r. 1929. Učila krátký čas na obecné škole v Hostouni a později na
obecné škole v Libušíně, okres Slaný.
P. Jos. Lundák. Pan Josef Lundák nar. se 30. 8. 1906 v Hostivici. Do obecné školy chodil
v Hostivici, do měšť. v Praze, kde chodil též do IV. roč. Na to byl žákem uč. ústavu ve
Svat. Janě. Před tím absolvoval dvouroční obchod. školu v Praze. Zkoušku učit. dospělosti
vykonal r. 1919 ve Svat. Janě a zkoušku způsobilosti r. 1933 v Kladně. Po odbyté vojenské
službě učil krátký čas na obec. šk. v Prusinách u Plzně a ve škol. roce 1931–32 na obec.
škole v Chýni.
P. Frant. Prášek. Pan František Prášek nar. se 16. 4. 1883 v Proseči, okr. Ledeč. Chodil
do obecné školy v Církvici, do měšť. v Čáslavi a do učit. ústavu v Kutné Hoře, kde podrobil
se r. 1902 zkoušce uč. dospělosti a též r. 1904 zkoušce způsobilosti pro školy obecné.
Působil nejprve na okr. ledečském, a to v Píšti, Čechticích a v Borovnici. Jako def. učitel
působil na kladenském okrese v Lidicích, Jinočanech, Chýni a Unhošti.
P. Vác. Jech. Pan Václav Jech nar. se 19. 9. 1900
– 100 –
na Břez. Horách u Příbrami. Chodil do obecné školy na Břez. Horách, do měšť. v Příbrami
2 r. a tamtéž do střední školy též 2 r. Učitelský ústav absolvoval v Příbrami, kde vykonal
zkoušku dospělosti r. 1929. Učil rok na obec. škole v Dřetovicích a 1 měs. na zdejší škole,
načež nastoupil službu vojenskou. Po odbyté voj. povinnosti vrátil se r. 1933 na zdejší
školu.
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Učitelé náboženství. Náboženství katol. vyučoval na dív. pobočkách školy obecné
p. Frant. Samec, kaplan, a hochy na obec. šk. laický uč. nábož. Stanislav Haidl. Náboženství českosloven. jako dosud p. Eduard Pičman. Českobratrskému p. Kučera.
Počet dětí. Na obecné škole přibylo přes 60 dětí, ale počet tříd zůstal nezměněn, ač tř.
4.a a 5.b měly přes 60 dětí a mezi rokem jim ještě přibylo. Zapsáno bylo: do I.a 53 ž., do
1.b 50, do II.a 50, do II.b 48, do III.a 46. do III.b 40, do IV.a 65, do IV.b 48, do V.a 59,
do V.b 64 dětí. Celkem 523 dítek.
Třídní učit. Třídní učitelé: v I.a p. Frant. Prášek, v 1.b sl. F. Cílková, v 2.a p. Fr. Bočinský,
v 2.b sl. L. Durasová, v 3.a p. A. Kubát, v 3.b sl. B. Červená, ve 4.a p. J. Lundák, v 4.b sl.
Stehlíková, v 5.a p. V. Jech, v 5.b pí Marie Klímová.
Onemocnění dítek. Letošního roku onemocněly jednotlivé dítky velmi často záškrtem a j.
nemocemi, takže bylo nutno občas některé třídy zavříti a některou i několikráte, ač m. š. r.
zakoupila nový velký
– 101 –
přístroj k desinfekci parami formalínovými.
Pojištění a Čs. Č. K. Proti úrazu na obec. i měšť. škole bylo pojištěno 500 dětí a k dorostu Čs. Č. Kříže 550 dětí.
Střádání dětí. Střádání dětí bylo letos velmi slabé. Nezaměstnanost a nedostatek, jímž
rodiče trpěli, jevily se ve škole tím, že žactvo ve větší míře žádalo školní potřeby a šatstvo
i obuv, jimiž nejpotřebnější byli před vánoci obdarováni. K tomu účelu vyzváno bylo
žactvo, aby jako loni přineslo odložené části oděvu a obuvi pro potřebné spolužáky, čemuž
vyhověno. Přispěním m. š. r., rodič. sdružení a některých korporací sebrán značnější peníz,
za který nakoupeno bylo obuvi a šatstva.
Poukázky na mléko. P. ředitel vydával denně několika dětem poukázky na mléko neb
polévku ke školníkovi, který opatřoval i jiným dětem za úhradu přesnídávku. Náklad na
stravování chudých hrazen z příspěvků m. š. r. a j. darů.
Deska p. Pelzovi. Dne 2. října odhalena byla slavnostním způsobem na budově staré
školy, kde je nyní obecní úřad, místním Sokolem pamětní deska bývalému učiteli a hudeb.
skladateli F. J. Pelzovi, který zde dlouho působil a znám je zvláště jako skladatel sokolského pochodu Lví silou. Model pro desku vypracoval p. uč. Fr. Pechlát, který na zdejší škole
působil se zemřelým kol. Pelzem. Desku v bronzu odlila nezištně zdejší továrna Arzi.
Památné dny. Obvyklé památné dny, zvláště 28. ří– 102 –
[jen] a 7. březen byly důstojně oslaveny ve všech třídách. Také jiných historických dnů
bylo náležitě vzpomenuto.
Pěvecký den. Žactvo účastnilo se činně též na pěveckém dni národních písní, pořádaném
místním spolkem Bendl dne 28. 5. 1933.
Mikulášská nadílka. Při mikulášské nadílce vybráno bylo ve prospěch České zem.
komise 114 Kč.
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Škol. inspekce. Okr. šk. inspektor p. prof. Josef Smazal navštívil školu obec. dne 20. 2.
1933.
Zkouš. způsobilosti. V tomto škol. roce vykonali pp. J. Lundák a V. Jech, sl. L. Durasová
zkoušku způsobilosti pro školy obecné.
Sdružení rodičů. Sdružení rodičů konalo během šk. r. schůze, na nichž bylo živě debatováno o různých otázkách školy se týkajících. Na první vzdal se předsednictví dosavadní
předseda p. v. st. rada Ing. Dlabač a novým předsedou zvolen pan Krejčí, úředník min.
nár. obr.
Biograf. Biograf zdejšího Sokolu uspořádal v roce několik vhodných představení pro
žactvo.
Výlety. Všechny třídy podnikly letos jednotlivě větší nebo menší výlety žactva a některé
navštívily též národní divadlo.
„Dětský den“. 11. června dopoledne uspořádalo učitelstvo se žactvem jako „Dětský den“
akademii, která byla jaksi veřejným rozloučením s odcházejícím p. ředitelem Urbanem.
Výkony žactva došly zasloužené pochvaly. V přestávce loučil se s odcházejícím jménem
učit. sboru zást. ředitele p.
– 103 –
p. odb. uč. Fr. Němeček. Podobné projevy učinili zástupci obou m. šk. r. p. Chalupa
a p. Zykán a starosta Sokola p. Chlupatý.
3 poboč. zdefinovány. Na žádost m. šk. rady zdefinovány 3 zatímní pobočky.
Růž. Kožušníková, odb. uč. – zást. ředit. Při poslední konferenci rozloučil se sborem
též p. odb. uč. Němeček, zást. ředit., který odchází na své def. místo do Prahy. Zástupcem
ředitele místo něho jmenována odb. učit. Růžena Kožušníková.
Pensionování p. řed. Urbana. Dnem 31. srpna 1933 výnosem z. š. r. ze dne 20. 6.
1933 č. II.-A-14 200/2 ai 1931 č. z. š. r. 50 584 ai 1933 dán jest k vlastní žádosti na trvalý
odpočinek p. ředitel A. Urban. Při té příležitosti ok. š. v. v Kladně ze dne 4. 8. 1933
č. 4 833 děkuje p. ředitelovi za svědomitou, vytrvalou a poctivou práci ve službě školní,
přejíce mu zdraví v letech odpočinku.
Viděl 7. května 1934
Jan Ryšavý, oši
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Školní rok 1933–4.8
Zahájení. Školní rok byl zahájen učitelskou poradou sboru školy obecné i měšťanské.
Zastupující ředitelka Růžena Kožušníková vzpomněla p. řed. A. Urbana, který se o prázdninách odstěhoval do Prahy.
Uč. sbor. Ze sboru učitel. odešla sl. Červená, Durasová, Štěpánková a Joklová, pp. Jech,
Lundák. Nově na školu obecnou byli ustanoveni: pp. Kraus, Nedvěd, pí Kaňková, Hájková,
Šliková a Urbanová. Z obecné školy byla přeložena na měšť. školu pí Stehlíková a pí
Cílková.
Jos. Kaňková. Josefa Kaňková, roz. Šetinová, nar. se 19. 8. 1894 v Příbrami. Chodila do
obecné školy ve Švihově, do měšť. školy v Klatovech. Učitel. ústav vychodila v Plzni, kde
vykonala r. 1914 zkoušku dospělosti. R. 1916 podrobila se zkoušce způsobilosti pro školy
obecné v Příbrami. Působila na různých místech: ve Švihově, v Týnci v okr. klatovském
a pak na Kladenském v Bezděkově, Rapicích, Hostouni, Jenči a od 1. 9. 1933 jako def.
učitel. v Hostivici.9 R. 1927 se provdala za Ant. Kaňku, oficiála ředitel. pošt a telegr.
Manželství bylo rozloučeno usnesením kraj. soudu civ. v Praze r. 1932.
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M. Hájková. Marie Hájková nar. se 10. 10. r. 1897 v Humpolci. Obecnou školu vychodila
v Předměřicích, měšť. v Hradci Král., lyceum tamtéž, kde též vykonala zkoušku učit.
dospělosti jako externistka r. 1917. R. 1919 se podrobila zkoušce učit. způs. pro školy
obecné, rovněž v Hradci Králové. R. 1920 složila zkoušku z jaz. franc. a r. 1930 z jaz.
německého. Působila: v Slabinách, Předměřicích, Nechanicích, Tanvaldu, Smečně, Hnidousích a r. 1933 (1. července) byla ustanovena def. učit. na obecné škole v Hostivici.
Jiř. Šliková. Jiřina Šliková, roz. Kubátová, nar. se 4. 11. r. 1901 v Praze VII. Chodila do
obecné školy v Praze, tam i do měšť., ukončila ji v Kladně, kde též navštěvovala učit.
ústav, na kterém r. 1920 vykonala zkoušku učit. dospěl. Zkoušku způsobilosti pro školy
obecné vykonala r. 1922 v Příbrami. R. 1924 se provdala za soukr. úředníka Jos. Šliku.
Působila na Dříni, v Kladně a v Dušníkách – okr. Kladno, v Třebenicích – okr. Litoměřice.
Vrátila se zase na Kladensko. Působila v Dušníkách, Úhonicích, v Hořelici a od 10. 7. 1933
jako def. uč. v Hostivici.
M. Urbanová. Marie Urbanová narodila se 12. 9. 1913 v Kladně, kde též vychodila
obecnou školu. Střední školu navštěvovala v Kladně a v Praze VII., kde na reálce r. 1931
vykonala maturitu. Abiturientní kurs konala r. 1931–32 při učit. úst. v Kladně, kde dostala
vysvědčení dospělosti dne 9. 6. 1932. Vyučovala v Chýni a ode dne 1. září 1933 na obecné
škole smíšené v Hostivici.

8
9

V pamětní knize chybný nadpis: „Školní rok 1934–5.“. Tento školní rok je zapsán až na straně 113.
Zapisovatel nezmiňuje její předchozí působení v Hostivici. Její první životopis je v knize zapsán na
straně 61.
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V. Kraus. Václav Kraus narodil se r. 1912 dne 11. července ve Všekarech, okr. Horšovský
Týn. Do obecné školy chodil ve Všekarech, do měšťanské ve Staňkově. Učitel. ústav
vychodil v Plzni, kde r. 1931 dostal vysvědčení dospělosti s vyznamenáním. Začal učiti
v Rožnově. Jako správce školy byl ustanoven ve Chvalšinách, kde působil do 31. 8. 1933.
Od 1. 9. 1933 byl ustanoven učitel. čekatelem na zdejší škole. V podzimním termínu
r. 1933 vykonal v Plzni zkoušku učit. způsobilosti s vyzn. a zkoušku z jaz. němec. pro školy
obecné. V jarním termínu vykonal zkoušku z jaz. němec. pro školy měšťanské v Plzni.
Jindř. Nedvěd. Jindřich Nedvěd narodil se 16. 7. 1913 v Újezdě pod Kladnem. Obecnou
školu vychodil v Kladně, kde též navštěvoval 4 třídy střed. školy, než se odebral na místní
učitel. ústav, kde vykonal zkoušku učitel. dospělosti r. 1932. Začal vyučovati na obecné
škole v Dříni a od 1. 9. 1933 v Hostivici.
A. Pilecká. Anna Pilecká narodila se 2. 3. 1913 v Pleteném Újezdě. Obecnou školu
vychodila v Kročehlavech, měšť. v Kladně. V Kolíně navštěvovala 2 roky učitelský ústav
a odbor. školu pro ženská povolání v Kladně. Vysvědčení učit. způsobilosti k vyuč. žen. ruč.
pracím dostala r. 1933 v Kolíně. Začala působiti jako učit. žen. ruč. pr. na obecné škole
v Hostivici a Jenči.
Náboženství. Mimo výše jmenované učil na zdejší obecné a měšťanské škole katol. náb.
jako dosud kaplan Frant. Samec. Na obecné škole působil též Stanislav Haidl, uč. nábož.
řím. katol. místo míst. pana faráře Jana Novotného, českosl. náb. učil Josef Pýcha,
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českobr. náb. Marie Culovská-Říhová. V celé školní budově působilo toho roku 23 učitelů,
z toho na obecné 14.
Umístění tříd. Všecky třídy obecné a měšť. školy jsou umístěny v jedné škol. budově.
Obecné škole jest vyhrazeno přízemí a I. poschodí, ostatek měšťan. škole.
Počet žactva. Na obecné škole bylo zapsáno celkem 507 žáků. V. I.a bylo 47, v I.b 47,
v II.a 57, v II.b 53, v III.a 48, v III.b 47, ve IV.a 48, ve IV.b 39, v V.a 66, v V.b 55 žáků
a žákyň. Při všech třídách byly pobočky.
Třídnictví. Třídními byli na obecné škole: v I.a pí. Jiř. Šliková, v I.b pí. Marie Klímová,
v II.a p. Frant. Prášek, v II.b pí. Marie Urbanová, ve III.a p. Frant. Bočinský, ve III.b
p. Jindř. Nedvěd, ve IV.a p. Ad. Kubát, ve IV.b pí. Jos. Kaňková, ve V.a p. V. Kraus, v V.b
pí. M. Hájková.
Žen. r. práce. Ženským ručním pracím vyučovala pí. Anna Pilecká.
Němčina. Němčině vyučovali ve IV.a p. Bočinský (od 1. 10. třídní uč. p. Ad. Kubát), ve
IV.b pí. Jos. Kaňková, v V.a p. V. Kraus, v V.b pí. M. Hájková.
Onemocnění. Vyučování v tomto roce trpělo častými případy onemocnění nakažlivými
chorobami mezi dětmi. Rozšířen byl zejména záškrt, spála a zánět příušnic. Několikrát bylo
nutno třídy uzavříti a desinfikovati. Mšr. zakoupila velký desinfekční přístroj, kterým možno
třídy řádně desinfikovati.
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M. š. r. – zástupci. Do m. š. r. byla zvolena za chybějícího člena pí Marie Klímová. Za
resignujícího člena m. š. r. p. kol. Fr. Bočinského byl zvolen p. Prášek. Všichni byli o. š. v.
potvrzeni a složili slib.
– 108 –
Den osvobození. Památný den osvobození byl oslaven důstojným způsobem. Na obecné
škole byly všechny třídy bohatě a vkusně vyzdobeny a oslava v nich provedena slavnostním způsobem.
Nadílka. Letošního roku nebyla provedena mikulášská nadílka, protože nebylo peněz na
zakoupení dárků.
Význam knihy. Podle min. věst. č. 10 bylo žactvo upozorněno v prvním týdnu prosince
na význam dobré knihy pro vývoj vzdělanosti, na výběr vhodné četby a škodlivost literárního braku.
Uznání. O. š. v. přípisem ze dne 11. 11. 1933 č. 6 903 zaslal p. řed. v. v. A. Urbanovi
prvopis pochvalného uznání z. š. r. (čís. výnosu II.a 14 200/1 ai 1931 ze dne 3. 3. 1933,
č. z. š. r. 42 180 ai 1933).
Letecká sbírka. Na leteckou sbírku, která byla pořádána mezi občanstvem, byla ředitelstvím škol z příspěvku žactva zaslána částka 100 Kč.
Rodič. sdružení. V měsíci říjnu se konala první schůze rodičů, na které vysvětlila zast.
řed. pí. Kožušníková význam a důležitost rodičovského sdružení. Po debatě usneseno
utvořiti při zdejších školách řádné rodičovské sdružení s roč. přísp. 6 Kč. Do výboru ze
školy obecné zvolen p. Kraus, za školu měšť. pí Cílková. Zástupce školy obecné později
resignoval. Za něho byla zvolena pí Šliková. Předsedou jest p. nadporučík Josef Šícha.
Revise pomůcek. Na základě přípisu o. š. v. ze dne 9. 11. 1933 č. 8 314 byly zrevidovány pomůcky a neschválené vyřazeny. Na základě této revise
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darovala m. š. r. 1 000 Kč na učebné pomůcky obecné školy.
Odchod o. š. i. prof. J. Smazala. Nový o. š. i. J. Ryšavý. V prosinci rozloučilo se
učitel. celého okresu s p. o. š. insp. prof. J. Smazalem, který byl na zdejším okrese
13 ½ roku. Rozloučení stalo se na přátelském večírku, na který se dostavilo učitelstvo
okresu ze všech škol. Řízením okresu byl pověřen p. insp. Štětina ze Slaného. Od 1. 3.
1934 řídí náš okres definitivně pan o. š. insp. Jan Ryšavý, který byl předtím o. š. inspektorem v Sušici.
Onemocnění. M. Bubeník. V únoru onemocněl kol. Fr. Bočinský, třídní uč. III.a a byla
mu o. š. v. v Kladně udělena zdravotní dovolená. Za něho byl výpomocně ustanoven
Miroslav Bubeník. Narodil se 12. 4. 1914 v Chrzíně v okr. kralupském. Obecnou školu
vychodil tamtéž a v Hostouni. Do měšť. školy chodil do Unhoště. Od r. 1929 do 1933
studoval na kladenském učitel. ústavě, kde maturoval. Od 1. 3. 1934 byl ustanoven výp.
učitelem na obecné škole v Hostivici.
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Narozeniny p. presid. 84. výročí narozenin pana presidenta T. G. Masaryka byly na
obou školách slaveny vhodným a důstojným způsobem. Na obecné škole promluvili
o významu dne ve svých třídách třídní učitelé. Žactvo předneslo oslavné básně a zazpívalo
písně a stát. hymny. V další hodině poslouchalo žactvo slavnostní vysílání rozhlasu.
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Sbírka. Žactvo obou škol projevilo soucit k trpícím pozůstalým po nešťastných obětech
důlní katastrofy „Nelsonu“ u Mostu. Zastup. ředit. uspořádala sbírku, jež vzrostla na krásný
dar 497,85 Kč, jenž byl zvětšen o dar žákyň učitel. žen. ruč. prací 71,55 Kč o peníze, jež
měly dívky našetřeny na škol. výlet. Celková částka 567,40 Kč byla zaslána Jos. Křečkovi,
odb. učiteli a kraj. důvěrníkovi Čs. Č. kříže v Lomu u Mostu.
Ošacovací akce. Letos žádalo žactvo ve větší míře o obuv a šatstvo, neboť mnoho rodičů
bylo bez zaměstnání. M. š. r. věnovala na ošacení částku 3 000 Kč, na který přispěla újezd.
š. rada 500 Kč, rodičovské sdružení 300 Kč. Z. ředitelka vydávala lístky na mléko a na
polévku. Potřebný peníz hradila m. š. r., statkář Tůma přispěl darem 50 l mléka. Též
někteří rodiče zaplatili mléko pro chudé žáky.
Rozdělení správy školy. Dne 10. 3. 1934 došel ředitelství školy výnos o. š. v. č. 683 ze
dne 22. 2. 1934 o rozdělení správy školy na obecnou a měšťanskou.
Smetanovy a Dvořákovy oslavy. Na obou školách bylo vhodným způsobem vzpomenuto našich hudebních velikánů B. Smetany a A. Dvořáka.
Inspekce. Pan okr. škol. insp. Jan Ryšavý vykonal na obecné škole inspekci dne […]
1934. Při této inspekci dal se p. insp. fotografovati na společné tablo sboru učitelského,
které mu bylo také věnováno.
– 111 –
Oslava 200 let trvání školy. Dne 17. června 1934 konaly obě školy mohutné oslavy
200 let trvání obecné školy. V rámci oslav pořádal v sobotu 9. června večer ve 20 hodin
divadelní spolek J. K. Tyl slavnostní představení „Psohlavci“ u Hamouzů. V neděli 10. června bylo o 9. h. dopol. v místnostech školní budovy otevření školní výstavy žákovských
prací a pomůcek učebných a obecních kronik. Výstava byla zahájena v uvítací třídě
slavnostní schůzí rodičovského sdružení. Pro neobyčejný zájem byla výstava prodloužena
do pondělí, kdy ji navštívily i děti z okol. škol (Chýně, Jeneč), a konečně přes celý týden do
17. června včetně. Výstava se těšila obrovskému zájmu.

I.a – I.b

II.a – II.b

III.a – III.b

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 2
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1917–1939 – školní rok 1933/1934

IV.a – IV.b

V.a – V.b

74

V.a – V.b

V.a – V.b
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10 června odpoledne se konalo v rámci školních oslav přátel. footbalové utkání klubů
Hostivice, Litovic, Jenče a vojenské XI. na hřišti S. K. Hostivice.
Slavnostní schůze. 17. června dopoledne konána slavnostní schůze obou škol. rad,
učitelstva, obec. zastupitelstva a občanstva. Této schůzi předcházel večírek učitelstva
a býv. žactva v sobotu 16. 6. v Sokolovně. Slavnostní schůze byli přítomni p. vl. r.
Dr. Šilhán a p. insp. Ryšavý. Oba vykonali návštěvu škol. výstavy. Na slavnostní schůzi
promluvila z. řed. R. Kožušníková o historii školy, p. insp. o školství vůbec, jednatel m. š. r.
p. Tejnor o m. š. radě. K projevům se přihlásilo i občanstvo.
Akademie. Odpol. o 1 ½ hod. konal se slavnostní průvod dětí a korporací do Sokolovny,
která byla občanstvem přeplněna. Zde se konala akademie velmi pečlivě učitelstvem
nastudovaná a jí se zakončila celá etapa škol. slavností.
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Předání správy školy. Správa obecné školy byla předána zast. ředit. R. Kožušníkovou
zast. ř. uč. p. Fr. Práškovi
– 113 –
dne 28. 6. 1934 a správa školy měšťanské dne 2. 7. 1934 def. řediteli p. Jos. Mansfeldovi.
Viděl 22. ledna 1935.
Jan Ryšavý, oši
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Školní rok 1934–35.
Zatímní správce školy. 15. srpna odešel zatím, správce školy p. F. Prášek, obdržev
definitivní místo řídícího učitele v Libčicích. Zatímním správcem obecné školy byl jmenován
učitel p. F. Bočinský s platností od 15. srpna 1934.
Zahájení šk. roku. Školní rok 1934/35 byl zahájen 3. září 1934. Zatím. správce školy
oznámil oddělení správy školy a změny v učitel. sboru.
Změny v uč. sboru. Ze sboru odešli: p. F. Prášek do Libčic, pí. Ludmila Stehlíková do
Nučic, pp. Jindřich Nedvěd a Mirosl. Bubeník byli zatím propuštěni.
L. Jindrová. Nově ustanoveny ppí.: Ludmila Jindrová, definitivní učitelka, narozená 14. 8.
1898 v Hostouni. Do obec. školy chodila v Kročehlavech, do občanské v Kladně až do
r. 1912. Od r. 1915–1918 studovala na učitelském ústavě v Kladně, kde vykonala zkoušku
dospělosti 3. 7. 1918 a zkoušku způsobilosti 29. 4. 1922. Jako výpomocná učitelka
působila v Rapicích, Kročehlavech a Buštěhradě, kdež 1. 5. 1922 jmenována def. učitelkou
bez urč. m. Od 1. 9. 1924 vyučovala v Hor. Bezděkově, pak v Chyňavě a v Železné.
1. 7. 1934 jmenována defin. učitel. v Hostivici.
Třídy a ostatní místnosti. V přízemí škol. budovy jsou třídy I.a, I.b, III.a, V.a, V.b
a úřadovna. V 1. poschodí II.a, II.b, III.b, IV.a, IV.b a sborovna. Společný kabinet pro obě
školy jest v podkroví.
Třídnictví. Třídním v I.a jest p. F. Bočinský, v I.b pí. M. Hájková, v II.a pí. J. Šliková,
v II.b pí. M. Klímová, v III.a pí. L. Jindrová, v III.b pí. M. Urbanová, ve IV.a p. V. Kraus, ve
IV.b pí. L. Kosíková, v V.a p. A. Kubát, v V.b pí. J. Kaňková.
– 114 –
Žen. ruč. práce. Ženským ručním pracím vyučuje pí. Anna Pilecká ve 4 odd. a pí. Bož.
Hýblová ve 2 odd.
Náboženství. Řím. katol. náboženství vyučuje ve 2 odd. (tř. III.a, III.b) kaplan
p. F. Samec, v 5 odd. (tř. I.a, I.b, II.a, II.b, IV.a, IV.b, V.a, V.b) pí Milada Haidlová.
Českosloven. náboženství vyučuje pí Marta Nikrlová z Prahy VII ve 3 odd. a českobr.evangel. pí Mar. Culovská z Kročehlav v 1 odd.
Němčina. Němčině ve tř. IV.a, IV.b vyučuje p. V. Kraus ve 2 odd., v V.a, V.b vyučuje pí.
M. Hájková v 1 odd.
Státní svátek 28. X. Státní svátek 28. října oslaven byl důstojně žákovskou besídkou,
která se konala 27. X. pro žactvo obou škol a 28. X. pro veřejnost v místnosti hostivické
sokolovny. Na dobrovol. vstupu bylo vybráno 344 Kč. Tyto peníze rozděleny tak, že
obecná škola obdržela 202 Kč a měšťanská 142 Kč. Peníz bude věnován na ošacovací akci.
Žákov. sbírka. Aby se nemusilo během roku vybírati od žactva na různé podpůrné akce,
byla podniknuta na počátku roku sbírka. Z vybraných peněz bylo pojištěno všecko žactvo
proti úrazu u Městské Pražské Pojišťovny. Mimo to věnováno Čes. zem. komisi pro péči
o mládež 50 Kč, dorostenec. členský příspěvek Čs. Č. kříži 248 Kč a předplaceny časopisy
do třídních žákovských čítáren.
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Dary. Z dotace okres. škol. výboru bylo zakoupeno pro naši školu 6 knih do žákov.
knihovny a 5 krabic brouků a hmyzu.
Onemocnění pí. J. Šlikové. V říjnu onemocněla učit. pí. Jiř. Šliková oční a plicní chorobou a obdržela dovolenou od 1. listopadu.
Zastupování: Mar. Voráčková. Na její místo ustanovena výpom. učitelka pí. Marie
Voráčková, která se narodila 18. X. 1912 v Rozdělově, kde navštěvovala do r. 1924 obecnou školu. Studia středoškolská konala na čes. stát. reálce v Kladně. R. 1933 vykonala na
učitel. ústavu v Kladně doplňovací zkoušku učit. dospělosti. Jako výpomocná učitelka učila
ve Vrapicích, Hřebči a od 1. XI. 1934 v Hostivici.
– 115 –
Zkouška způsob. p. V. Krause. V listopadu vykonal zkoušku způsobilosti pro vyučování
slabomyslných dětí p. V. Kraus s dobrým prospěchem.
Infekč. choroby. Od počátku října se rozšířil mezi žactvem dusivý kašel a vyskytlo se
i několik případů záškrtu a spály. Tím zhoršena docházka zvláště v nižších třídách a děti
byly po přestálých nemocích seslabeny.
Ošacovací akce. Nastávající zima a šířící se nezaměstnanost ukazovala, že nutno opatřiti
nejnuznějším dětem obuv a šatstvo. Na tuto akci věnovala místní školní rada 3 000 Kč,
rodičovské sdružení 200 Kč a učitelský sbor 200 Kč. Z toho poděleno 72 žáků obuví nebo
zimním kabátem. Obchodník p. Procházka věnoval prádlo a někteří rodičové odložené, ale
zachovalé šatstvo, prádlo a obuv.
Mléčná akce. Mnohé děti trpí podvýživou a proto zahájena mléčná akce, na kterou
věnovala obec Hostivice 2 400 Kč, Litovice 700 Kč a Sobín 5 l mléka denně. Mléčná akce
svěřena byla správci školy p. F. Bočinskému, který s pomocí místní škol. rady, zvláště
jejího předsedy p. F. Švába a školníka p. J. Bílka, zařídil ve sklepě kuchyni a jídelnu.
Přihlásili se i dva občané, p. M. Tůma rolník z Hostivice a p. správce stát. velkostatku
v Hostivici p. Strava, kteří věnují denně po 1 l mléka. Každého dne dostává 70 dětí
z obecné a 30 dětí z měšťanské školy mléčnou přesnídávku.
100 let čs. st. hymny. Stého výročí vzniku čs. stát. hymny Kde domov můj bylo vzpomenuto 21. prosince v každé třídě proslovem třídních učitelů, kteří žactvu vyložili vznik
a obsah naší hymny. Zpěvem a ve vyšších třídách i recitacemi byl program obohacen.
Dary. Obec „Baráčníků“ věnovala 50 Kč na mléčnou akci.
Místní školní rada pro školu obecnou 1 000 Kč k témuž účelu.
Na vyvařování polévky věnovala Okr. péče o mládež v Unhošti 900 Kč.
– 116 –
Výstava dětské knihy. 24. února pořádána byla „Výstava dětské knihy“. Do této výstavy
zaslalo své publikace „Státní nakladatelství“, „Dědictví Komenského“ a „Unie“. Výstavu
navštívilo četné obecenstvo i žactvo. Bylo prodáno 75 svazků dětské četby. Škola získala
na prémiích 164 Kč, za které jmenovaná nakladatelství zašlou knihy do učit. a žákov.
knihovny. Při zahájení výstavy přednášel kol. V. Kraus o dětské knize.
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Dary. Na mléčnou akci věnovala Jednota zaměstnanců čs. drah v Hostivici 200 Kč.
Občané ze Břvů vykonali sbírku po domech ve prospěch polévkové akce. Odevzdali správci
školy 70 Kč, 195 kg brambor, 15 kg mouky a 5 vajec. Pan Zima, rolník z Voslochova
věnoval 200 kg hrachu.
Uctění 85. naroz. pana presidenta. 85. narozeniny pana presidenta byly důstojně oslaveny 6. března žákovskou besídkou, která se konala v sokolovně v Hostivici. Tuto besídku
navštívilo i obecenstvo. K uctění tohoto dne věnoval učitelský sbor po 25 Kč Masarykově
Lize proti tuberkulose, Učitel. samost. sirotčinci Bolzanovu a Spolku „Komenský“. Zástupci
učitelstva se účastnili i společných oslav, které pořádaly různé korporace.
Žákovská produkce. Svátek matek. 12. května sehrál sbor se žactvem vlasteneckou
pohádku od Č. Habarta, s hudbou od oši Schwarzingera. Hudební část s nevšední ochotou
provedl 20ti členný orchestr ochotníků, řízený učitelem Ad. Kubátem. Hra měla velký
morální a dobrý finanční úspěch. Čistý výtěžek 733 Kč byl věnován chudému žactvu na
školní výlety. Podnikem tímto uctěn Svátek matek.
Dar na mléč. akci. Městská spořitelna v Unhošti věnovala na mléč. akci 100 Kč.
Změny ve sboru. Od 1. ledna vyučoval uč. Jan Brodecký za uč. Ludmilu Kosíkovou, která
měla dovolenou pro mateřství. Od 1. června 1935 nastoupila jmenovaná službu a uč.
J. Brodecký přeložen na obecnou školu do Unhoště.
Narozeniny Ad. Heyduka. 7. června 1935 vzpomenuto 100. narozenin básníka Adolfa
Heyduka.
– 117 –
Úprava školní zahrady. Školní zahrada byla již v ubohém stavu. Stromy pomrzlé a zachvácené rakovinou. Na návrh z. ř. uč. F. Bočinského usneseno v m. š. r. zahradu vykáceti, přeorati a znovu vysázeti.
Změna ve sboru. 1. června nastoupil zdravotní dovolenou uč. Ad. Kubát. K jeho zastupování jmenována výpomocná uč. Miloslava Valentová, naroz. 26. července 1912 v Hradci
Králové. Vystudovala reál. gymnasium E. Krásnohorské v Praze II. a stát. pedag. akademii
v Praze, kdež obdržela 22. 6. 1933 vysvědčení učitel. dospělosti. Od 1. 9. 1934 do 31. 5.
1935 hospitovala na Budovcově obec. a měšť. škole v Praze III. 1. 6. 1935 nastoupila
službu v Hostivici.
Školní žákovské výlety. Všechny třídy vykonaly letos výlety v měsíci květnu a červnu.
I.a, I.b, II.a na Kožovu horu; II.b na Říp; III.a do unhošťských lesů, III.b, V.b do Prahy
(návštěva Národ. divadla); IV.a, V.a na Krkonoše (3 dny), IV.b na Karlštejn.
Ukončení šk. roku. Školní rok 1934/35 ukončen 28. června vzpomínkou na M. J. Husa,
poučením o chování a zazpíváním čs. st. hymny.
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Na konci šk. roku byli ve sboru tito členové:
1. Marie Urbanová,
2. Václav Kraus,
3. Josefa Kaňková,
4. Miloslava Valentová,
5. Marie Voráčková,
6. Ludmila Jindrová,
7. Marie Klímová,
8. Ludmila Kosíková,
9. Marie Hájková,
10. Frant. Bočinský,
11. Adolf Kubát.
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118.

Školní rok 1935–36.
Organisace školy. Vynesením zemské školní rady ze dne 3. července 1935 čís. I-527/2 ai
1933, přeměněna jedna zatímní třída pobočná v definitivní třídu pobočnou, škola má tedy
nadále pět definitivních tříd postupných a čtyři definitivní třídy pobočné.
Václav Zahradníček. Dekretem zemské školní rady ze dne 15. července 1935 čís. II-A15 369/7 ai 1931 ustanoven při zdejší obecné škole definitivním učitelem od 1. srpna 1935
Václav Zahradníček. Týž narodil se 14. září 1898 v Sobočicích, chodil do obecné školy
v Zásmukách, do měšťanské školy v Kouřimi, do učitelského ústavu v Kutné Hoře.
Zkoušku učitelské dospělosti složil r. 1916 v Kutné Hoře, učitelské způsobilosti tamtéž
r. 1920. Působil jako zatímní učitel od 1. října 1919 do 31. srpna 1923 na 1. státní ľudové
škole ve Zvoleni, jako definitivní učitel od 1. září 1923 do 31. srpna 1927 na obecné škole
v Libodřicích, od 1. září 1927 do 31. srpna 1929 na obecné škole v Budyni n. O., střídavě
tamtéž i na měšťanské škole, od 1. září 1929 do 31. srpna 1932 na obecné škole dívčí
v Kopistech, tamtéž od 1. září 1932 do 31. srpna 1933 na měšťanské škole chlapecké, od
1. září 1933 do 31. července 1935 jako správce obecné školy v Charvátcích.
Vyučování němec. jazyku. Výnosem zemské školní rady ze dne 25. července 1935 čís.
III-A-1935-1065 upraveno nepovinné vyučování německému jazyku ve čtyřech odděleních.
Zatím. pobočka. Zemská školní rada výnosem ze dne 8. srpna 1935 čís. I-1 190/1 ai
1935 zřídila při prvé třídě zatímní pobočnou třídu jako třídu po zákonu nutnou.
Vyučování žen. ruč. pracím. Táž vynesením ze dne 8. srpna 1935 čís. III-A-1 081 ai
1935 přidělila Anně Pilecké, výpomocné učitelce ženských ručních prací v Hostivici
4 oddělení se 12 hodinami, v Jenči 2 oddělení s 9 hodinami, 2 skupinami vaření po 3 hodiny, 6 hodin z cest, v Chýni 1 oddělení s 3 hodinami a 1 hod. z cest, celkem 34 hodiny.
Jos. Bohuslav. Dekretem zemské školní rady ze dne 23. srpna 1935 čís. II.-A-1 707/18 ai
1931 ustanoven při zdejší obecné škole definitivním řídícím učitelem Josef Bohuslav od
1. září 1935. Týž narodil se 13. ledna 1881 v Bráníku, chodil tamtéž do obecné školy,
v Praze u sv. Jindřicha do měšťanské školy a do učitelského ústavu v Praze.
119.
Zkoušku dospělosti učitelské složil r. 1900, učitelské způsobilosti r. 1900, obě v Praze
s vyznamenáním. Působil jako zatímní podučitel při obecné škole v Jinočanech od 1. září
1900 do 31. srpna 1901, ve Stehelčevsi od 1. září 1901 do 31. srpna 1903, jako učitel
2. třídy při obecné škole v Hostouni od 1. září do 31. prosince 1903, při obecné škole ve
Vel. Přítočně od 1. ledna 1904 do 31. prosince 1905, jako učitel 2. třídy, pak 1. třídy,
potom zatímní řídící učitel při obecné škole v Jinočanech od 1. ledna 1906 do 31. července
1924, jako definitivní řídící učitel při obecné škole v Hor. Bezděkově od 1. srpna 1924 do
31. července 1927, při obecné škole v Úhonicích od 1. srpna 1937 do 31. srpna 1935.
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Anna Panochová. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 27. srpna 1935
čís. 7 125 přikázána na zdejší obecnou školu Anna Panochová, roz. Kuncová, defin. učitelka podle § 4 u. z., ode dne 1. září 1935. Táž narodila s 24. června 1906 v Kladně, chodila
do obecné školy v Rozdělově, do nižší střední školy na Král. Vinohradech, učitelského
ústavu v Kladně. Zkoušku učitelské dospělosti složila v Kladně r. 1925, učitelské způsobilosti tamtéž r. 1928. Působila jako zastupující učitelka na obecné škole v Železné od
1. března do 30. dubna 1926, v Buštěhradě od 1. května do 30. června 1926, v Sazené od
1. listopadu 1926 do 30. června 1927, jako výpomocná učitelka na obecné škole
v Chvatěrubech od 1. října 1927 do 15. února 1928, ve Vepřeku od 20. února do
30. června 1928, ve Veltrusích od 22. října do 30. června 1929, v Rozdělově od 1. července 1929 do 30. června 1930, jako učitelská čekatelka na obecné škole v Rozdělově od
1. července do 30. června 1931, jako definitivní učitelka dle §u 4 na obecné škole
v Rozdělově od 1. července 1930 do 30. června 1932, na obecné škole dívčí v Kročehlavech od 1. září 1932 do 31. srpna 1935.
Přeložení V. Krause. Vynesením okresního školního výboru v Kladně dne 27. srpna 1935
čís. 7 126 byl ze zdejší školy přikázán Václav Kraus, defin. učitel podle § 4, k dočasnému
vyučování na veřejnou pomocnou školu v Kladně ode dne 1. září 1935.
Anna Pilecká. Vynesením okresního školního výboru v Kladně dne 30. srpna 1935 čís.
7 462 byla jmenována výpomocnou učitelkou ženských ručních prací na zdejší škole Anna
Pilecká.
Člen míst. šk. rady. Na zbytek volebního období do místní školní rady za učitelský sbor
zvolena Jiřina Šliková.
Týdenní prázdno. Ve schůzi místní školní rady konané dne 3. září 1935 schváleno většinou hlasů místo prázdného čtvrtka zavésti prázdno ve středu a v sobotu odpoledne.
120.
Vlasta Culovská. Českobratrskému evangelickému náboženství v 1 oddělení vyučovala
Vlasta Culovská, roz. Řepová; narodila se dne 4. ledna 1899 v Kročehlavech jako dcera
evang. českobratrského faráře Jana E. Řepy. Navštěvovala obecnou školu v Krakovanech,
měšťanskou v Kutné Hoře a Přelouči, průmyslovou školu v Kolíně. Roku 1927 vykonala
zkoušku z náboženství u seniorátního úřadu českobratrské církve evangelické v Kutné
Hoře. Od škol. roku 1927–28 učila na kolínském a novobydžovském okresu. Nyní vyučuje
na školách v Hostivici, Olšanech, Vrapicích a Unhošti.
František Samec. Katolickému náboženství vyučoval v šesti třídách František Samec. Týž
narodil se 16. listopadu 1879 v Podsrpu. Vychodil dvojtřídní obecnou školu v Podsrpu
a dvě třídy měšťanské školy v Strakonicích. V třinácti letech vstoupil do gymnasia v Čes.
Budějovicích a r. 1922 dokončil akademické gymnasium v Praze. Téhož roku vstoupil na
bohoslovecké učiliště při biskupském semináři v Čes. Budějovicích, kde po čtyřletém studiu
byl dne 22. července 1906 vysvěcen na kněze. Jako kaplan nastoupil dne 1. září 1906
v Albrechtci u Sušice, od 14. července 1907 v Žihobci, jako administrátor od 15. září 1907
tamtéž, od 1. dubna 1908 jako administrátor beneficia v Horách Matky Boží. R. 1908 stal
se kaplanem v Sušici, odkudž po 2 měsících odešel na zdravotní dovolenou. Dne 1. června
1909 přijal místo vychovatele a domácího učitele předmětů reál. gymnasia v hraběcí
rodině Nosticů v Rokytnici u Žamberka. Po skončení vychovatelského úkolu byl ustanoven
r. 1921 kaplanem ve Smečně, dne 1. září 1925 v Hostivici. Dne 15. února 1933 byl
jmenován arcibiskupským notářem.
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Vojtěch Štrunc. Ve čtyřech třídách chlapců vyučoval katolickému náboženství výpomocný učitel náboženství Vojtěch Štrunc, narozený 18. března 1884 v Dýšině u Plzně. Vychodil
obecnou školu v Dýšině, vzdělával se soukromě v klášteře v Plzni, kdež zastával místo
varhaníka. Roku 1930 vykonal na ženském ústavě učitelském v Praze u sv. Anny zkoušku
způsobilosti vyučovati katolickému náboženství a dodatečně vykonal zkoušku z 3. a 4. ročníku měšťanské školy v Kladně. Od r. 1930 vyučoval katolickému náboženství na školách
v Tachlovicích, Nučicích, Vys. Újezdě, Chrášťanech, Jinočanech, letos v Hostivici, Chýni,
Jenči, Svárově a Unhošti.
Boh. Švábenický. Československému náboženství ve 2 odděleních vyučoval Bohumil
Švábenický, narozený 24. května 1912 v Břevnově. Vychodil tamtéž obecnou školu, střední
školu v Praze III., boho121.
slovecké studium konal po dva semestry na bohovědné škole československé církve
v Dejvicích, dva semestry na Husově fakultě. Po vykonané jáhenské zkoušce 20. září 1935
byl 22. září t. r. v Rynholci vysvěcen biskupem patriarchou Dr. A. G. Procházkou na jáhna
československé církve. Ve studiích na Husově fakultě pokračuje a vyučuje čsl. náboženství
v Hostivici, Hostouni, Jenči a Řepích.
M. Ducháčková. Protože choroba pravého oka Jiřiny Šlikové se zhoršila, byla na její
místo vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 14. září 1935 čís. 8 202 ustanovena výpomocnou učitelkou Marie Ducháčková, narozená 5. srpna 1908 ve Zbirohu. Táž
chodila do obecné školy v Božkově, do měšťanské v Semilech, do reálky v Králové Hradci.
Doplňovací maturitu složila na učitelském ústavě v Kladně dne 9. června 1932. Působila
jako výpomocná učitelka na obecné škole v Doksích od 1. září 1933, od 15. října 1933 pro
ochuravění zproštěna služby, pak působila od 1. října 1934 do 30. června 1935 na obecné
škole dívčí v Kročehlavech.
Volný rozvrh. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 25. září 1935 čís.
7 296 povoleno pro letošní školní rok vyučování v 1.a třídě dle volného rozvrhu hodin.
Film. V pátek odpoledne všechno žactvo bylo přítomno v biu „Pišvejc“ promítání filmu
Josef Kajetán Tyl. Vstupné z představení od žactva obecné školy Kč 247,90, občanské
školy Kč 117,80, od dospělých Kč 140,50 věnováno na stravovací akci mládeže.
Dovolená. Výnosem zemské školní rady ze dne 19. října 1935 čís. 13 131/11 ai 1931
udělila zemská školní rada Jiřině Šlikové, učitelce, dovolenou pro nemoc od 15. září do
15. prosince 1935; dovolená se mlčky protáhla až do konce školního roku.
Lavice. Na podzim pořízena do 5.a a 3.a třídy nová kamna značky „Fenom“. Do 5.a i 5.b
třídy zakoupeno úhrnem 54 dvousedadlových lavic od firmy Thonet z Bystřice pod
Hostýnem za Kč 11 457,75.
Inspekce. Prohlídku školy vykonal okresní školní inspektor Jan Ryšavý ve středu dne
2. října a 22. ledna dopoledne.
28. říjen. 28. říjen 1935 oslaven v sokolovně s občanstvem; pěvecký spolek Bendl přednesl sbory, 3 řečníci promluvili o významu dne, načež průvod účastníků šel k památníku
padlých, kde žačka přednesla báseň.
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122.
Vloupání. V noci z 5. na 6. listopadu vloupali se do školy zloději. Vymáčkli v 1.b třídě
okno, ve sborovně paklíčem otevřeli stolky a vybrali peníze tam schované, v úřadovně
měšťanské školy vzali několik knih ze žákovské knihovny.
Konkurs. Při konkursu na definitivní místo učitele bylo 15 žadatelů, nejstarší s 18 r.
2 měs. 21 dny, nejmladší 3 r. 11 měs. 11 dní; na definitivní místo učitelky bylo 33 žadatelek: nejstarší se 17 r. 1 měs. 15 dny, nejmladší s 5 r. 2 měs. služby.
Dovolená. Protože František Bočinský, učitel, musil se podrobiti operaci čelisti, byla mu
vynesením zemské školní rady v Praze ze dne 21. února 1936 č. II-A-1688/2 ai 1931
povolena dovolená pro nemoc od 15. listopadu 1935 do 29. února 1936.
Hedvika Bláhová. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 28. listopadu
1935 č. 11422 byla na zdejší škole ustanovena výpomocnou učitelkou Hedvika Bláhová.
Táž narodila se dne 12. června 1914 v Kladně, tamtéž chodila do obecné školy, pak do
reálky. Po maturitě 6. června 1932 na reálce složila v Kladně 21. černa 1933 zkoušku
učitelské dospělosti, 30. dubna 1935 v Praze zkoušku z francouzského jazyka, dne
3. dubna 1936 v Praze zkoušku z německého jazyka. Působila již jako výpomocná učitelka
dle vynesení okresního školního výboru v Kladně ze dne 14. května 1935 čís. 4 024 na
2. obecné škole dívčí v Kladně od 15. května do 28. června 1935.
Zkouška vyučování slabomyslných. V listopadu podrobila se Marie Hájková, učitelka,
zkoušce vyučování způsobilosti slabomyslných v Praze a dne 29. listopadu 1935 č. 282
dostala vysvědčení s vyznamenáním.
Vánoční nadílka. O vánocích místní školní rada zakoupila 31 dětem botky za Kč 1 403,–,
19 dětem raglány za Kč 1 520,–, 13 dívkám šaty za Kč 1 040,–, úhrnem za Kč 3 963,–;
rodičovské sdružení přispělo Kč 200.–, jednota železničních zaměstnanců Kč 100,–.
Redakce „Slovíčka“ v Praze poskytla 3 dětem svetr, 2 dětem botky a punčochy.
Okresní péče o mládež poskytla 7 dětem ošacení a obuv za Kč 274,–, československá
církev za Kč 300,–.
Stravování. Od 25. listopadu 1935 začato se stravovací akcí, při níž na obecné škole
stravováno po 24 dní 100 dětí denně, po 40 dní 80 žáků denně. Vydáno 2 791 porcí mléka
po čtvrt litru, 1 800 polévek a 4 520 krajíčků chleba. Na měšťanské škole po 18 dní
123.
stravováno 70 žáků denně, po 40 dnů 56 žáků denně, rozdáno 1 743 porcí mléka po čtvrt
litru, 1 120 polévek a 2 814 krajíčků chleba.
Úhrnem zaplaceno za 1 134 l mléka Kč 1 587,60, za polévky Kč 1 460,–, za chléb
Kč 1 466,80. Na stravovací akci přispěla obecná škole Kč 755,–, měšťanská škole
Kč 528,50, obec Litovice Kč 100,–, Nezávislá jednota legionářů Kč 100,–, baráčníci z Jenče
Kč 100,–, rada starších československé církve Kč 25,–, jednota železničních zaměstnanců
Kč 200,–, Národní jednota severočeská Kč 50,–, místní osvětová komise Kč 40,40, dárcové
měšťanské školy Kč 250,–, baráčníci z Hostivice Kč 200,–, Jednota české obce legionářské
Kč 50,–, akce Venkov dětem (Břve 250 kg brambor; Hostivice 100 kg bramborů, 140 kg
žita, 5 kg, mouky, 30 l mléka; Sobín 165 kg bramborů, 90 kg mouky; Jeneček 30 kg
mouky, Litovice 100 kg bramborů) Kč 675,05, okresní péče o mládež v Unhošti Kč 900,–,
ostatní zaplatila místní školní rada.
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Anna Petrmanová. Vynesením okresního školního výboru na Kladně dne 31. prosince
1935 čís. 12 201 ustanovena za Ludmilu Kosíkovou na zdejší škole výpomocnou učitelkou
Anna Petrmanová, roz. Fabiánová. Narodila se 4. srpna 1903 v Třebošnici, chodila do
obecné školy ve Všetatech, Pšovce a Vysokém Mýtě, do občanské školy v Pardubicích,
Kladně a Vlašimi, do učitelského ústavu na Kladně, kdež dne 22. června 1922 složila
zkoušku učitelské dospělosti. Působila jako zastupující učitelka dle vynesení okresního
školního výboru v Brandýse z 14. srpna 1922 č. 1 848 v Kostelním Hlavně od 16. září do
31. prosince 1922, dle vynesení okresního školního výboru v Kladně z 22. prosince 1922
čís. 6 025 v Nučicích od 1. do 31. ledna 1923. Dne 27. ledna 1923 se provdala za Adolfa
Petrmana a opustila školní službu. Pro nezaměstnanost svého muže nastoupila na zdejší
školu 1. ledna 1936 a působila zde do konce školního roku.
Dovolené. Vynesením zemské školní rady v Praze ze dne 31. ledna 1936 č. II-A-2997/9 ai
1931 udělena Ludmila Kosíkové, učitelce, dovolená pro nemoc od 1. ledna do 29. února
1936, vynesením ze dne 10. dubna 1936 č. II-A-2997/10 ai 1931 dovolená od 1. března
do 30. dubna 1936.
Vynesením téže ze dne 21. března 1936 č. II-A-5554/11 ai 1931 udělena dovolená pro
nemoc Ludmile Jindrové, učitelce, od 15. února do 31. března 1936, vynesením ze dne
22. dubna 1936 čís. II-A-5554/12 ai 1931 od 1. dubna do 31. května t. r.
6. březen. Na oslavu 86. narozenin presidenta Osvoboditele uspořádána 6. března t. r.
besídka v sokolovně. Po zapění sborů „Bendlem“ a promluvě Jos. Bohuslava předvedlo
žactvo výstupy, básně, zpěvy a tance. Čistý výtěžek Kč 333,90 věnován žákovské kni124.
hovně.
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28. květen. Narozeniny presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše oslaveny žákovskou
besídkou dne 28. května 1936 v hostinci M. Nerada. Po promluvě Jos. Beneše žáci 5.a
třídy předvedli zpěvy, hudbu a výstupy. Čistý výtěžek Kč 107,50 věnován výletu žactva 5.a
třídy.
Organisace školy. Rozhodnutím zemské školní rady v Praze ze dne 16. dubna 1936
č. I-1737/1 ai 1936 za souhlasu zemského úřadu dle § 5 zákona č. 226 ai 1922 Sb. z. a n.,
poslední zatímní třída pobočná přeměněna v definitivní třídu pobočnou. Má tedy škola
5 definitivních tříd postupných a 5 definitivních tříd pobočných.
Dovolená. Zemská školní rada dne 25. dubna 1936 č. II-A-3171/10 ai 1931 udělila
Kateřině Erbanové, definitivní učitelce bez určení místa, přikázané na zdejší školu, dovolenou k vyučování na školách spolku Komenský ve Vídni na škol. r. 1936/37.
Definitiva. Na základě presentace vykonané 12. prosince 1935 okresním školním výborem v Kladně ustanovila zemská školní rada v Praze dne 5. května 1936 č. II-A-7329/8 ai
1931 Adolfa Kubáta definitivním učitelem při obecné škole zdejší s platností ode dne
1. července 1936.
125.
Přeložení. Na základě svolení zemské školní rady v Praze ze dne 7. listopadu 1935‚
č. II-A-2997/8 ai 1932 ustanovil okresní školní výbor v Německém Brodě dne 25. května
1936 čís. 1 834 Ludmilu Kosíkovou učitelkou dle § 4 učit. zákona a přikázal ji na obecnou
školu chlapeckou v Polné.
Výlety. Dne 5. června podnikli chlapci 3.a třídy a děvčata 4.b třídy výlet autobusem na
hrad Karlštejn, dne 12. a 13. června chlapci 5.a a děvčata 5.b třídy výlet vlakem na
Kokořín a Mělník (Hostivická záložna přispěla Kč 80,–), dne 18. června chlapci 4.a třídy jeli
vlakem do Unhoště a navštívili Nouzov a Poteplí, dne 19. června dívky z 1.b, 2.b a 3.b jeli
vlakem do Lán.
Dne 26. června všecko žactvo navštívilo stavbu letiště u Ruzyně. Předveden jim odlet a přistání aeroplánu, střelba ze strojních pušek a střelba raketami.
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Pohyb žactva. Ve školním roce 1935–36 byl následující pohyb žactva:
Třída
1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

5.a

5.b

Úhr.

51

52

48

13

50

47

48

50

53

43

485

Českosloven. náboženství

8

9

12

12

4

4

6

11

9

8

83

Českobratrs. náboženství

1

2

1

1

1

1

8

Katolického náboženství

38

39

34

27

40

40

30

36

39

31

334

Bez vyznání

4

2

1

3

6

3

11

3

4

3

40

Přistěhovalo se

8

6

2

1

3

4

3

5

6

1

39

Odstěhovalo se

4

5

3

1

2

1

2

4

4

3

29

Bydlí v Hostivici

24

25

21

23

26

25

28

21

27

18

258

Bydlí na Břvech

6

2

5

2

3

4

2

7

6

2

39

Bydlí v Jenečku

8

6

4

5

4

4

5

5

7

6

54

Bydlí v Litovicích

19

20

19

9

19

13

13

18

14

16

160

Bydlí v Sobíně

2

3

1

4

2

3

2

2

4

2

25

Vystoupilo ze školy

–

–

–

–

1

–

1

–

5

4

11

55

53

47

43

50

50

48

51

50

39

486

Na začátku roku

Na konci roku

1

126.
Epidemie. Během roku vyskytl se v září záškrt v 2.a třídě: Stanislav Kubík, Jeneček, spála
v 3.b třídě: Jiřina Pušmanová, Hostivice; v listopadu spálu v 1.a třídě: Jiří Tomek,
Hostivice, Jaroslav Rybák, Hostivice; v březnu záškrt v 3.b třídě: Eliška Havlová, Hostivice,
v 2.a třídě: Václav Branžovský, Jeneček; v dubnu záškrt v 5.a třídě: Josef Žebera, Hostivice.
Na jaře 1936 následkem vzrušení krve jarním vzduchem vyskytlo se dosti případů vyrážky
zvané kopřivka, v červnu onemocnělo přes polovici chlapců v 1.a třídě a značná část dívek
v 1.b třídě spalničkami.
Docházka. V r. 1935–36 bylo 178 284 všech vyučovacích půldnů; u nich bylo 170 076
nezameškaných (95,96 %), 7 208 zameškaných omluvených (4,04 %).

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 2
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1917–1939 – školní rok 1935/1936

87

Frant. Freiová. S platností od 1. července 1936 ustanovila zemská školní rada dne
13. června 1936 č. II-A-3516/4 ai 1936 definitivní učitelkou při zdejší škole Františku
Freiovou. Narodila se 15. června 1899 v Králové Hradci, chodila do obecné školy v Sarajevě, Kutné Hoře, Praze IV., do občanské školy v Praze IV., do učitelského ústavu
v Praze IV. Složila zkoušku učitelské dospělosti 21. června 1919 v Praze, způsobilosti pro
obecné školy 29. listopadu 1921 tamtéž. Působila na německé škole v Hor. Štubnia od
15. ledna do 20. října 1919, na státní obecné ve Zvoleni od 21. října 1919 do 15. května
1920, v Budiši od 15. května so 31. července 1920, v Slaném od 1. října 1920 do
31. srpna 1921, v Kvílici od 1. září 1921 do 31. srpna 1923, v Zvoleněvsi od 1. září 1923
do 31. srpna 1924, v Srbech od 1. září 1924 do 31. srpna 1926, v Novém Strašecí od
1. září 1926 do 31. srpna 1928, v Olšanech od 1. září 1928 do 31. srpna 1929, v Tuchlovicích od 1. září 1929 do 30. září 1930, v Smečně od 1. září 1930 do 30. června 1936. Dne
24. srpna 1936 uzavřela manželský sňatek s Karlem Zierisem, tajemníkem syndikátu žurn.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 2
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1917–1939 – školní rok 1936/1937

88

127.

Školní rok 1936–37.
Začátek. Vyučování začalo se v úterý dne 1. září 1936.
L. Hübschová. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 28. srpna 1936 čís.
7 822 byla od 1. září 1936 přikázána jako definitivní učitelka dle §u 4 učitel. zákona
Ludmila Hübschová, roz. Bednářová. Narodila se 8. června 1911 v Mostě, chodila tamtéž
do obecné školy i reál. gymnasia, do učitelského ústavu v Žatci, kde 11. června 1930
složila zkoušku učitelské dospělosti, 28. listopadu 1932 učitelské způsobilosti pro obecné
školy. Působila jako výpomocná učitelka na obecné škole v Křivoklátě od 1. září 1930, jako
učitelská čekatelka tamtéž od 1. září 1932, na obecné škole v Lišanech od 1. září 1933,
jako definitivní učitelka dle §u 4 zákona čís. 104 ai 1926 tamtéž, na obecné škole v Chýni
od 1. února 1936. Dne 10. dubna 1933 se provdala za Vladimíra Hübsche, železničního
úředníka.
Dívčí ruční práce. Dle vynesení okresního školního výboru v Kladně ze dne 20. srpna
1936, čís. 6 946, vyučovala Anna Pilecká, učitelka ženských ručních prací, letos 6 oddělení
– 18 hodin na obecné škole v Hostivici, 2 oddělení – 9 hodin na obecné škole v Jenči,
kamž se jí počítaly ještě 3 hodiny cesty.
Volný rozvrh. Vynesením okresního školního výboru na Kladně ze dne 5. září 1936 čís.
6 016 povolen pro 1.b třídu volný rozvrh hodin.
Německý jazyk. Zemská školní rada v Praze dne 17. září 1936 čís. I-4191/2 ai 1936
povolila pro letošní rok nepovinné vyučování německému jazyku ve 4 odděleních.
Jar. Valenta. Československému náboženství ve 2 odděleních vyučoval letos Jaroslav
Valenta, od 1. září 1936 zástupce čsl. faráře v Hostivici. Týž narodil se 20. listopadu 1913
ve Vranovém, okr. Semily. Chodil do obecné školy ve Sloupně, reálného gymnasia
v Novém Bydžově, studoval na vysoké škole bohovědné a filosofické fakultě Karlovy university v Praze. Působil od 1. září 1934 jako pomocný čs. duchovní na Zbraslavi, od 1. září
1935 jako zástupce čs. faráře v Blatné, od 1. března 1936 jako pomocný duchovní čs.
církve v Praze II, od 1. září 1936 ustanoven zástupcem faráře v Hostivici.
128.
Narozeniny Petra II. V sobotu dne 5. září t. r. vzpomenuty ve všech třídách čtrnácté
narozeniny krále Jugoslavie Petra II., připadající na den 6. září t. r.
Den brannosti. V neděli dne 20. září t. r. konal se v Hostivici „Den brannosti“. Po
průvodu spolků z Litovic do Hostivice konala se na sokolském cvičišti cvičení tělovýchovných spolků; cvičení zahájili žáci 4.a i 5.a třídy cvičením 4 sestav prostných společně se
žáky obecné školy v Chýni a Jenči za vedení třídních učitelů.
Kvieskování. Rozhodnutím zemské školní rady v Praze ze dne 3. září 1936 čís. II-A13 131/15 ai 1931 přeložena Jiřina Šliková, definitivní učitelka, na dočasný odpočinek od
1. října 1936 se započitatelnou dobou služební 15 roků 11 měsíců 13 dní s odpočivným
ročně Kč 8 812,80 (54 % pensijní základny 5. stupně služného).
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Inspekce. Ve středu dne 15. října t. r. vykonal v některých třídách inspekci Jan Ryšavý,
okresní školní inspektor; týž dále inspiciroval v sobotu 19. prosince.
Výlet do cirkusu. Odpoledne dne 22. října t. r. žactvo 3.b, 5.a a 5.b třídy v průvodu
třídních učitelek navštívilo cirkus a zvěřinec Busch v Praze.
28. říjen. Na oslavu svátku svobody uspořádána večer 27. října t. r. v Dělnickém domě
v Litovicích žákovská besídka: Hold vlajce, výstupy, proslov, hudba, recitace, scéna, tance,
aktovka. Čistý výtěžek Kč 759,05 dán na polévkovou akci pro mládež.

Film. Dopoledne dne 27. října účastnilo se 7 tříd předvádění filmu „M. R. Štefánik“ v sokolovně.
129.
Vítání rumun. krále. Ve čtvrtek dne 29. října 1936 dopoledne projel obcí Hostivice
rumunský král Carol II. s korun. princem Michalem, který svou návštěvou Československé
republiky zdůraznil neochvějnou věrnost a trvalé přátelství k naší republice, aby navštívil
presidenta Osvoboditele a účastnil se honu v lánské oboře. Žactvo všech tříd za vedení
učitelstva vítalo celý průvod podél státní silnice.
Učitelská čekatelka. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 20. listopadu 1936 č. 10 789 se souhlasem zemské školní rady ze dne 9. listopadu 1936 čís.
I-3551/2 ai 1936 byla podle §u 2 odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926 č. 104 Sb. z. a n.,
ustanovena Anna Pilecká učitelskou čekatelkou na místo učitelky domácích nauk s účinností od 1. září 1936.
Ošacovací akce. O vánocích koupila místní školní rada 12 dětem obuv za Kč 684,–,
23 dětem zimníky a oděvy za Kč 1 785,–, úhrnem tedy zaplatila místní školní rada na
ošacovací akci Kč 2 469,–. Vlastenecko-dobročinný spolek baráčníků věnoval 60 dětem
nadílku a 11 dětem obuv, úhrnem za Kč 1 200,–. Rodičovské sdružení věnovalo na ošacení
Kč 200,–, na zřízení školského rozhlasu Kč 1 000,–, na tentýž branci Kč 150,–, městská
spořitelna v Unhošti Kč 500,–.
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Stravovací akce. Stravovací akce začala 16. listopadu 1936 a skončila se 23. března
1937, během 103 dnů vydáno dětem obecné školy 3 720 porcí polévek za Kč 1 860,–,
920 l mléka za Kč 1 288,–; měšťanské školy 2 790 porcí polévek za Kč 1 395,–, 575 l
mléka za Kč 805,–. Na stravování mládeže přispělo sdružení zahrádkářů Kč 50,–, obecná
škola Kč 759,05, hasiči z Litovic Kč 10,–, baráčníci z Litovic Kč 108,–, rada starších československé církve Kč 50,–, Sokol Hostivice Kč 100,–, Kypsovka z Jenečka Kč 25,–, baráčníci
z Hostivice Kč 250,–, rotmistři z Hostivice Kč 50,–, Národní jednota severočeská v Hostivici
Kč 50,–, hasiči z Litovic zase Kč 100,–, baráčníci z Litovic zase Kč 100,–, Kypsovka Břve
Kč 50,–, Orel Hostivice Kč 20,–, rodičovské sdružení obecné školy Kč 200,–, baráčníci ze
Břvů Kč 50,–, železničáři Hostivice Kč 50,–, propagační odbor československé církve
Kč 50,–, okresní péče o mládež v Unhošti Kč 600,–, Matěj Tůma, rolník, Hostivice, mléko
za Kč 42,–, František Kubr, rolník, Hostivice, 70 kg, baráčníci z Litovic 120 kg bramborů za
Kč 47,50, místní školní rada Kč 254,–.
Dovolené. Nepřítomnost ve školní službě pro nemoc vzala na vědomí zemská školní rada
u Anny Panochové, defin. učitelky dle § 4, vynesením ze dne 26. ledna 1937 čís.
II-A-7549/10
130.
ai 1931, od 1. ledna do 28. února 1937, vynesením ze dne 31. března 1937 čís.
II-A-7549/11 ai 1931, od 1. března do 30. dubna 1937, vynesením ze dne 5. června 1937
č. II-A-7549/12 ai 1931 od 1. května do 30. června 1937;
Marie Hájková, defin. učitelky vynesením ze dne 25. března 1937 čís. II-A-3778/5 ai 1931
od 8. února do 8. dubna 1937;
Marie Klímové, defin. učitelky dle § 4 vynesením ze dne 25. března 1937 čís. II-A-9028/7
ai 1931 od 8. února do 8. dubna 1937, vynesením ze dne 5. června 1937 čís. II-A-9028/8
ai 1931 od 9. dubna do 8. června 1937;
Ludmily Hübschové, defin. učitelky dle § 4 vynesením ze dne 3. dubna 1937 čís.
II-A-1345/13 ai 1931 od 15. března do 15. května 1937, vynesením ze dne 21. června
1937 čís. II-A-1345/14 ai 1932 od 16. května do 30. června 1937.
7. březen. 87. narozeniny presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka vzpomenuty ve všech
třídách proslovy třídních učitelů.
K. Nepovímová. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 31. prosince
1936 čís. 12 168 byla na zdejší školu ustanovena výpomocnou učitelkou Karla Nepovímová. Narodila se 4. listopadu 1912 v Kročehlavech, chodila na Kladně od r. 1919 do 1924 do
obecné školy, od r. 1924 do 1928 do měšťanské školy, v r. 1928–1929 do rodinné školy,
v r. 1929–1933 do učitelského ústavu, kdež dostala vysvědčení dospělosti ze dne 8. června
1933 čís. 21, způsobilosti pro obecné školy ze dne 30. dubna 1937 čís. 28.
Dle vynesení okresního školního výboru v Kladně ze dne 15. března 1934 čís. 1 631 byla
výpomocnou učitelkou od 16. května do 30. června 1934 na obecné škole v Tachlovicích,
dle vynesení téhož ze dne 28. srpna 1934 čís. 6 617 od 1. do 30. září 1934 na pomocné
škole v Kladně, dle vynesení téhož ze dne 30. března 1935 čís. 2 614 od 1. dubna do
30. června 1935 na obecné škole dívčí v Kročehlavech, dle vynesení okres. školního výboru
v Novém Bydžově ze dne 30. října 1935 čís. 4 870 od 1. listopadu do 30. listopadu 1935
při obecné škole v Lužci nad Cidlinou, dle vynesení téhož ze dne 27. listopadu 1935 čís.
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5 352 od 1. prosince do 15. dubna 1936 při obecné škole v Praseku, dle vynesení téhož ze
dne 8. dubna 1936 čís. 1 767 od 16. dubna do 30. června 1936 při obecné škole
v Hlušicích, dle vynesení okres. školního výboru v Kladně ze dne 11. září 1936 čís. 8 091
od 15. září do 31. prosince 1936 při obecné škole v Svárově.
Růž. Nováková. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 14. února 1937
čís. 1 300 byla na zdejší škole ustanovena od 15. února 1937 výpomocnou učitelkou
Růžena Nováková. Narodila se dne 3. ledna 1915 ve Všeradicích, chodila v r. 1921–26 do
obecné školy ve Všeradicích, v
131.
r. 1926–1929 do měšťanské školy v Hostomicích, v r. 1929–1930 do jednoročního kursu
při měšťanské škole v Řevnicích, v r. 1930–1934 do učitelského ústavu v Hořovicích, kdež
nabyla vysvědčení dospělosti ze dne 20. června 1934 čís. 27.
Dle vynesení okresního školního výboru v Hořovicích ze dne 1. září 1935 č. 4 689
ustanovena učitelskou praktikantkou od 1. září 1935 do 26. března 1936 při měšťanské
škole chlapecké v Počaplích, dle vynesení ze dne 26. března 1936 čís. 1 434 výpomocnou
učitelkou od 27. března do 30. června 1936 při měšťanské škole dívčí v Hořovicích,
vynesením okresního školního výboru v Berouně ze dne 28. prosince 1936 čís. 2 803 při
měšťanské škole dívčí v Berouně od 1. do 31. ledna 1937. Vynesením okres. školního
výboru v Kladně ze dne 25. května 1937 přikázána od 1. do 30. června 1937 na měšťanskou školu v Kročehlavech.
Jar. Slavíková. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 14. února 1937
čís. 1 307 byla od 15. února do 30. června 1937 na zdejší školu ustanovena výpomocnou
učitelkou Jarmila Slavíková. Narodila se 21. března 1911 na Kladně, chodila tamtéž
v r. 1917–1921 do obecné školy, v r. 1921–1928 do reálky, v r. 1932–1933 do učitelského
ústavu, v r. 1928–1929 do abiturientského kursu při obchodní akademii v Praze. Dostala
v Kladně vysvědčení dospělosti ze dne 23. června 1934 čís. 33, tamtéž vysvědčení vyučovati německému jazyku na měšťanské škole ze dne 30. dubna 1934 čís. 48, v dubnu 1937
složila prvou část zkoušky způsobilosti pro měšťanské školy z 1. odboru.
Byla komptoristkou u fy E. Neumann Podmokly od 1. ledna do 15. září 1930, u fy Wagona
Praha I. od 10. listopadu 1930 do 15. února 1932, u fy B. Goldschmidt Praha XII. od
15. dubna do 15. června 1932, výpomocnou smluvní učitelkou při odborné škole pro
ženská povolání v Mladé Boleslavi (ředitelství školy dne 5. února 1934 č. 19), od 1. září
1933 do 31. ledna 1934 „Vesna“ v Hořicích (ministerstvo školství a národní osvěty dne
29. března 1934 č. 35 636-III/5), od 1. března do 31. května 1934 „Vlasta“ ve Znojmě
(ministerstvo školství a národní osvěty dne 14. září 1934 č. 106 131-III/5), od 1. září 1934
do 30. června 1935 Kladno (min. školství a národní osvěty dne 27. listopadu 1935
č. 115 585/35-III/5), od 1. září 1935 do 30. června 1936, v Praze II. Reslova č. 5 od
1. září do 30. listopadu 1936.10
28. květen. Na oslavu 53. narozenin presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše uspořádána dětská besídka (tanečky, básně, zpěvy, hudba, výstupy) dne 22. května v sokolovně v Hostivici, dne 29. t. m. v Dělnickém domě v Litovicích. Čistý výnos Kč 700,45 uložen
pro zřízení školského rozhlasu.
10

Z rukopisu J. Bohuslava lze obtížně rozlišit, zda závorku zahajuje, či uzavírá.
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132.
Epidemie. V listopadu onemocněl Miroslav Ploc, Litovice, žák 3.a třídy, záškrtem, Richard
Makovička, Litovice, žák 1.a třídy, spálou, v prosinci Bohumila Tejnorová, Litovice, žákyně
4.b třídy spálou; v březnu Jiří Kadlec, Hostivice, žák 1.a třídy, spálou.
Výlety. Dne 20. května žactvo 5.a i 5.b třídy navštívilo Kladno a Kožovou horu, dne
27. května žáci československé církve navštívili Lány, dne 24. června žactvo všech tříd
navštívilo letiště v Ruzyni; 2 učitelky, 10 rodičů a 10 dětí účastnilo se letu letadlem Masarykovy letecké ligy z Ruzyně nad Prahou.
Člen nonnetu. Dne 21. června za podpory ministerstva školství a národní osvěty uspořádán při příležitosti světové výstavy v Paříži koncert Českého nonnetu, jehož se účastnil
Adolf Kubát, učitel zdejší školy, hrou na fagot.
Docházka. V r. 1936–37 bylo 174 625 půldnů vyučovacích vůbec, 167 900 vyučovacích
půldnů nezameškaných či 96,15 %, 6 700 zameškaných omluvených (3,83 %), 25 neomluvených (0,01 %).
Pohyb žactva.
Třída
1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

5.a

5.b

Úhrn

55

46

48

53

50

47

45

46

51

47

488

Českosloven. náboženství

8

8

9

10

10

12

4

3

5

11

80

Českobratrs.

"

3

–

1

2

1

–

–

–

1

–

8

Římskokatolického "

44

37

35

38

37

32

38

40

34

33

368

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

Bez vyznání

–

–

3

3

2

3

3

3

11

3

31

Přistěhovalo se

4

4

3

5

2

3

5

1

6

11

44

Odstěhovalo se

12

2

2

4

5

5

5

2

4

6

47

Zemřelo

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

Bytem na Břvech

4

3

4

2

5

2

4

3

4

6

37

Bytem v Hostivici

28

26

18

23

23

29

24

23

25

21

240

Bytem v Jenečku

5

5

8

6

6

5

2

4

4

6

51

Bytem v Litovicích

18

12

20

23

17

10

17

14

18

19

168

Bytem v Sobíně

3

4

1

3

1

3

2

3

4

5

29

Vystoupilo ze školy

–

–

–

–

–

1

1

2

2

3

9

47

47

49

54

47

44

44

43

51

49

475

Na začátku škol. roku

Řeckokatolického

Na konci roku

"

133.
Konkurs. Při konkursu na definitivní místo učitelské bylo ze 20 žadatelů 9 mužů a 11 žen,
nejstarší měl služební doby 25 roků 7 měsíců 15 dní, nejmladší 3 roky 1 měsíc 27 dní.
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Libuše Stehlíková. Ode dne 1. července 1937 vynesením zemské školní rady v Praze ze
dne 13. dubna 1937 čís. II-A-1234/3 ustanovena na zdejší škole definitivní učitelkou
Libuše Stehlíková. Narodila se 7. srpna 1901 v Týně nad Vltavou, chodila v r. 1907–1912
do obecné školy v Týně nad Vltavou a v Praze II., v r. 1912–1914 do měšťanské školy
v Praze II. a Písku, v r. 1915–1918 jako privatistka na reálku v Písku připravila se
v r. 1918–1920 soukromě z učiva učitelského ústavu a obdržela vysvědčení dospělosti
v Čes. Budějovicích dne 6. září 1920 č. 66, způsobilosti pro obecné školy v Čes. Budějovicích dne 16. dubna 1923 čís. 22, způsobilosti vyučovati francouzštině v Příbrami dne
29. listopadu 1934 čís. 92.
Působila jako zastupující učitelka dle vynesení okresní školní rady v Písku z 10. září 1920
čís. 2 730 na obecné škole ve Vráži od 10. září 1920 do 30. června 1921; dle téže
z 24. srpna 1921 č. 2 423 na obecné škole ve Vráži od 1. září 1921 do 31. srpna 1932,
jako definitivní učitelka bez určení místa dle vynesení okresního školního výboru v Písku
z 12. srpna 1922 č. 2 708 na obecné škole ve Vráži od 1. září 1922 do 31. května 1923;
dle vynesení okresního školního výboru v Kladně z 28. května 1923 č. 2 476 na prvé
měšťanské škole dívčí v Kladně od 1. června do 31. srpna 1923; dle vynesení téhož
z 31. srpna 1923 č. 3 526 na obecné škole v Dušníkách od 1. září do 14. října 1923; dle
vynesení téhož z 12. října 1923 čís. 4 160 na obecné škole v Hořelici; dle vynesení téhož
z 31. srpna 1924 č. 2 782 na obecné škole v Jinočanech od 1. září 1924 do 31. srpna
1925; dle vynesení ministerstva školství a nár. osvěty z 1. září 1925 č. 102 437/25 na
měšťanské škole v Karlových Varech od 1. září 1925 do 31. srpna 1926; dle vynesení
okresního školního výboru v Kladně z 27. srpna 1926 čís. 2 827 na měšťanské škole
v Buštěhradě od 6. září 1926 do 31. srpna 1927; dle vynesení téhož z 31. srpna 1927 čís.
2 711 na obecné škole v Hostouni od 1. září 1927 do 31. srpna 1928; dle vynesení téhož
z 31. srpna 1928 č. 3 512 na obecné škole v Nučicích od 1. září 1928 do 31. srpna 1931;
dle vynesení téhož z 31. srpna 1931 č. 4 933 na obecné škole v Hostivici od 1. září 1931
do 31. srpna 1933; dle vynesení téhož z 25. srpna 1933 čís. 5 063 na měšťanské škole
v Hostivici od 1. září 1933 do 30. června 1934; dle vynesení zemské školní rady v Praze ze
dne 23. dubna 1934 čís. II-A-12 344 jako definitivní učitelka při obecné škole v Nučicích od
1. července 1934 do 30. června 1937.
Zborov. V neděli dne 4. července 1937 účastnilo se žactvo oslavy 20. výročí bitvy u Zborova.
134.
Při oslavě vložena do památníku padlých prst z bojiště u Dos Alta, Teronu a Zborova,
o významu bitvy u Zborova promluvil spisovatel Jaroslav Kvapil a podplukovník
generálního štábu Kovář.
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Opravy. O prázdninách provedl instalaci pro rozhlas a anténu v přízemí Josef Hájek,
elektrotechnický závod v Hostivici za Kč 992,30; instalaci v 1. poschodí Václav Kalla,
elektrotechnický závod v Hostivici za Kč 934,70. Místní školní rada zakoupila kombinovaný
zesilovač vmontovaný do rozhlasového stolu s gramofonem, mikrofonem a 11 ampliony za
Kč 6 526,40, dala vymalovati čtyři třídy, ve všech třídách, chodbách a schodištích pasy,
ostatní opraviti úhrnem za Kč 2 502,70, natříti železnou mříž před školou, vrata, dvoje
dveře za Kč 1 322,90, drobné úpravy truhlářské za Kč 190,–, zámečnické za Kč 303,85.

Viděl 4. června 1938.
Jan Ryšavý oši
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135.

Školní rok 1937–38
Začátek. Vyučování začalo ve středu 1. září 1937.
Německý jazyk. Vynesením zemské školní rady v Praze ze dne 21. července 1937 čís.
I-2237 ai 1937 upraveno nepovinné vyučování německému jazyku ve 4 odděleních.
Dívčí ruční práce. Dle vynesení okresního školního výboru v Kladně ze dne 30. srpna
1937 čís. 6 822 vyučovala Anna Pilecká, učitelka dívčích ručních prací, ve školním roce
1937/38 na obecné škole v Hostivici v 6 odděleních 18 hodin týdně, na obecné škole
v Chýni 1 oddělení 4 hodiny týdně, 2 hodiny cest, celkem v 7 odděleních 24 hodin.
Volný rozvrh. Vynesením okresního školního výboru v Kladně ze dne 7. září 1937 čís.
7 347 povolen v 1.b třídě volný rozvrh hodin pro školní rok 1937/38.
Úmrtí presidenta Osvobod. Zpráva o úmrtí presidenta Osvoboditele byla oznámena
rozhlasem žactvu v úterý dne 14. září 1937 hned na začátku vyučování a na znamení
smutku ukončeno v 10 hodin vyučování. Na škole vyvěšen smuteční prapor, obrazy presidenta Osvoboditele opatřeny smuteční rouškou, před vyučováním 15. t. m. učitelský sbor
sešel se k pietní vzpomínce. V pátek dne 17. t. m. vyslechlo žactvo smuteční slavnost
s projevem ministra školství a národní osvěty v rozhlase. V úterý 21. září t. r. všechno
žactvo a učitelstvo přihlíželo na zdejším nádraží na projíždění vlaku, kterým vezeny tělesné
pozůstatky presidenta Osvoboditele z Prahy na hřbitov v Lánech.
Předseda okr. š. v. Po přeložení okresního hejtmana Dr. Jar. Šilhána do Čes. Budějovic
ustanoven okresním hejtmanem a předsedou okresního školního výboru na Kladně vrchní
rada politické správy Jan Faltis.
Svátek svobody. 19. výročí samostatnosti oslaveno ve středu dne 27. října: žactvo ve
třídách naslouchalo básním, výstupům, reportážím a proslovu, které byly v ředitelně
pronášeny do mikrofonu, pak naslouchalo projevu ministra školství a národní osvěty
Dr. E. Frankeho a mimořádné relaci rozhlasové.
136.
Inspekce. Inspekce letošního roku vykonány okresním školním inspektorem J. Ryšavým
v pátek dne 15. října dopoledne.
Marie Beníšková. Za nemocnou A. Panochovou ustanovena okresním školním výborem
v Kladně dne 13. listopadu 1937 čís. 10 487 výpomocnou učitelkou na zdejší škole Marie
Beníšková. Táž narodila se 16. března 1916 v Plzni, chodila do obecné školy v Kladně,
tamtéž i do měšťanské školy a učitelského ústavu, zkoušku učitelské dospělosti složila dne
13. června 1935. Dle vynesení okresního školního výboru v Mnichově Hradišti ze dne
7. listopadu 1935 č. 4 490 působila jako učitelská praktikantka na obecné škole dívčí
v Mnichově Hradišti od 8. listopadu 1935 do 31. března 1936, dle vynesení okres. školního
výboru v Mnich. Hradišti jako výpomocná učitelka na obecné škole dívčí v Mnich. Hradišti
od 1. dubna do 30. června 1936, dle vynesení okresního školního výboru v Rakovníku ze
dne 1. listopadu 1936 čís. 5 912 na obecné škole v Milostné od 1. listopadu 1936 do
31. ledna 1937, dle vynesení okresního školního výboru v Královicích ze dne 1. února 1937
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č. 113 na obecné škole v Čivicích od 8. února do 8. května 1937, dle vynesení okresního
školního výboru na Kladně ze dne 14. května 1937 čís. 4 071 na druhé měšťanské škole
chlapecké v Kladně od 15. května do 30. června 1937.
Úmrtí školníka. V pátek dne 20. listopadu 1937 o čtvrté hodině ráno zemřel ve všeobecné nemocnici v Praze školník Václav Bílek ve věku 48 let. Trpěl řadu měsíců zkornatěním
tepen. Jeho tělesná schránka přivezena v pondělí dne 22. t. m. z Prahy, vystavena na
katafalku před hlavním vchodem, kdež po církevních obřadech se s ním rozloučil ředitel
školy. Pohřbu jeho súčastnil se celý učitelský sbor, jako ruského legionáře doprovodila ho
k hrobu vojenská hudba, rota vojska, legionáři a řada spolků. Na hřbitově rozloučil se
s ním kromě jiných předseda místní školní rady Antonín Tejnor.
Učitel. praktikantka. Podle 5. odst. vynesení zemské školní rady ze dne 23. října 1937
č. II-A-9/33 ai 1937, ježto ředitel školy jest jednatelem okresního osvětového sboru
v Unhošti, přikázal okresní školní výbor v Kladně dne 11. listopadu 1937 č. 9 897 na zdejší
školu učitelskou praktikantku Marii Bajerovou. Táž narodila se 28. června 1914 na Král.
Vinohradech, vychodila obecnou školu v Praze XVI., Drtinovo gymnasium na Smíchově
a refor. reálné gymnasium v Praze II. Vysvědčení učitelské dospělosti nabyla v Kladně
137.
dne 15. června 1935. Dle vynesení městského školního výboru v Praze ze dne 4. září 1935
č. 29 977-VI., hospitovala na 5. obecné škole dívčí v Praze XVI. od 1. září 1935 do
4. února 1936, dle vynesení okresního školního výboru v Kladně dne 30. ledna 1936
čís. 1 698 působila jako učitelská praktikantka na měšťanské škole v Hostivici od 1. února
1936 do 20. listopadu 1937.
Yvon Delbos. V pátek dne 17. prosince 1937 dopoledne projížděl zdejší obcí francouzský
zahraniční ministr Yvon Delbos, aby navštívil v Lánech hrob presidenta Osvoboditele. Při
jízdě ministra s průvodci na Lány i na zpáteční cestě žactvo v průvodu učitelského sboru
stálo podél státní silnice a nadšeně pozdravovalo francouzského hosta.
Ošacovací akce. K vánocům koupila místní školní rada 22 dětem botky v ceně Kč 1368,–,
9 dětem šaty a 15 dětem zimník v ceně Kč 2 248,–, spolek Československého Červeného
kříže v Hostivici 8 dětem botky za Kč 285,–. Rodičovské sdružení přispělo místní školní
radě částkou Kč 200,–. Okresní péče o mládež v Unhošti přispěla 10 dětem potřebami za
Kč 400,–, redakce Českého slova zaslala 4 dětem prádlo nebo obuv.
Joh. Jelínková. Protože Marie Bajerová, učitelská praktikantka, ode dne 1. března 1938
byla okresním školním výborem v Kladně výpomocnou učitelkou na obecné škole v Hořelici, jmenována od téhož dne učitelskou praktikantkou při zdejší škole Johanka Jelínková.
Narodila se 14. ledna 1916 v Kladně, tamže vychodila 5 tříd obecné školy, 4 třídy měšťanské školy a 4 ročníky učitelského ústavu, kdež nabyla vysvědčení učitelské dospělosti ze
dne 15. června 1936 čís. 10. Dle vynesení okresního školního výboru v Kladně ze dne
28. srpna 1936 čís. 7148 působila jako hospitantka na pomocné škole smíšené v Kladně od
1. září 1936 do 30. června 1937.
Narozeniny T. G. M. V neděli dne 6. března 1937 vzpomenulo žactvo narozenin presidenta Osvoboditele účastí na besídce v sokolovně. Žactvo předneslo básně, výstup, žáci
Sokola a dorost cvičili, ředitel školy přednesl „Bez něho“.
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Stravovací akce. Stravovací akce začala se 29. listopadu 1937 a skončila 16. března
1938. Vydáno pro obecnou školu 3 180 porcí polévek a 1 800 l mléka, pro měšťanskou
školu 1 170 porcí polévek a 1 264 l mléka, úhrnem 4 350 porcí polévek a 3 064 l mléka,
k němu ještě chléb. Za polévky zaplaceno Kč 1 862,–, za mléko Kč 651,–, úhrnem
Kč 2 513,–.
138.
Marie Škardová. Za onemocnělého Františka Bočinského ustanovena dne 15. března
1938 Marie Škardová, výpomocná učitelka. Táž narodila se 28. března 1915 v Kladně,
chodila do obecné i měšťanské školy a učitelského ústavu v Kladně, tamtéž dne 18. června
1935 složila zkoušku učitelské dospělosti. Dle vynesení okresního školního výboru v Kladně
ze dne 29. února 1936 č. 2 109 byla učitelskou praktikantkou na 2. obecné škole dívčí
v Kladně od 1. března 1936 do 20. března 1938.
Marta Kutzerová. Za onemocnělého Adolfa Kubáta ustanovena dne 14. března 1938,
č. 2 651 Marta Kutzerová, výpomocná učitelka. Táž narodila se 22. března 1914 v Ternici,
chodila do obecné školy v Olšanech, do měšťanské školy, rodinné školy a učitelského
ústavu v Kladně, tamtéž dne 16. června 1934 složila zkoušku učitelské dospělosti, dne
30. dubna 1937 učitelské způsobilosti pro obecné školy. Hospitovala na 3. obecné škole
chlapecké v Kladně od 1. září 1934 do 28. června 1935, byla učitelskou praktikantkou dle
vynesení okresního školního výboru v Kladně ze dne 31. srpna 1935 č. 7 976 na 3. obecné
škole chlapecké v Kladně od 1. září 1935 do 31. ledna 1936, výpomocnou učitelkou dle
vynesení ze dne 30. ledna 1936 č. 1 484 na 1. obecné škole chlapecké v Kladně od
1. února 1936 do 30 června t. r., dle vynesení ze dne 31. října 1936 č. 10 344 na obecné
škole v Doksích od 1. listopadu 1936 do 30. června 1937, dle vynesení ze dne 28. srpna
1937 čís. 6 973 na 2. obecné škole chlapecké v Kladně od 1. září 1937 do 15. března
1938.
Referent stát. osvětové služby. Ministerstvo školství a národní osvěty dne 12. března
1938 čís. 693/38-VB pověřilo Josefa Bohuslava funkcí referenta státní osvětové služby pro
osvětový obvod Praha-západ a zprostilo jej vyučovací povinnosti i vedení školy.
Vynesením okresního školního výboru ze dne 30. dubna 1938, čís. 3 925 byl ustanoven od
1. května 1938 jeho zástupcem Václav Zahradníček.
Marie Marxgutová. Od 1. května 1938 ustanovena na zdejší školu výpomocnou učitelkou Marie Marxgutová. Táž narodila se 10. března 1915 v Kročehlavech, chodila do obecné
a měšťanské školy, 2 tříd reálky a do učitelského ústavu v Kladně, tamtéž dne 17. června
1935 složila zkoušku učitelské dospělosti. Dle vynesení okresního školního výboru v Kladně
dne 30. října 1937 čís. 10 563 byla učitelskou praktikantkou na měšťanské škole v Buštěhradě od 1. listopadu 1937 do 30. dubna 1938.
139.
Učitel. způsobilost. Dle vysvědčení ze dne 30. dubna 1938, čís. 28, vykonala Marie
Škardová, výpomocná učitelka, zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy s československým vyučovacím jazykem před zkušební komisí v Kladně.
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Slintavka a kulhavka. Obecní úřad spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček ze dne
23. května 1938 čj. 1 376 oznámil správě školy, že v obci Litovicích se vyskytla slintavka
a kulhavka. Z rozkazu okresního veterináře nesmí děti z celé obce Litovic a přilehlé části
obce Hostivice choditi do školy až do odvolání zákazu. Tím způsobem ubylo ve třídách více
než 1/3 žactva.11
Anna Pilecká, ustanovení def. uč. d. nauk podle § 4. Vyn. okresního školního výboru
v Kladně ze dne 10. května 1938 č. 3 897 bylo správě školy oznámeno, že Zemská školní
rada v Praze ze dne 31. března 1938 č. I-3551/8 ustanovila Annu Pileckou definitivní
učitelkou domácích nauk podle § 4 zák. 104/26 s právní platností od 1. září r. 1937 a poukázala jí služné 1. platového stupně.
Zjednodušená docházka. Vyn. okresního školního výboru v Kladně ze dne 7. května
1938 čj. 4 115 bylo oznámeno, že svoluje zjednodušenou docházku školní na zdejší škole
pro školní rok 1938–39.
Narozeniny pres. E. Beneše. 28. květen, den narozenin pres. Dr. Eduarda Beneše,
uctila škola vztyčením vlajky a žactvo shromážděné okolo vlajky pozdravilo ji a zapělo
státní hymny. Po té odebralo se opět do svých tříd. Školním rozhlasem pak byl vysílán
vlastní program školy, proslov zast. říd. učitele, básně, scénka, zpěvy žactva jednotlivých
tříd a vhodné gramofonové desky. Od 10:20 pak se žactvo súčastnilo oficiálního programu
vysílaného z Prahy.
Ukončení školního roku. Vyn. Ministerstva školství a národní osvěty v Praze ze dne
5. května 1938 č. 3 296 pres., obsažené v 5. čísle věstníku Mšano, upravuje zakončení
letošního školního roku dnem 22. června 1938. Vysvědčení budou tímto dnem datovaná.
Zápis pro budoucí školní rok bude konán 23., 24. června.
– 140 –
Volby v obci. Dne 29. května 1938 vykonaly se volby v obci. Dostali:
193512
republikáni
živnostníci
lidovci
nár. sjednocení
čsl. soc. dem.
čsl. národ. social.
komunisté

1938
139 hl.
134
149
108 hl.
194
261
309 hl.

občan. kandidátka
(rep., živn. lid., sjedn.)

444 hl. – 10 m.

čsl. soc. dem.
čsl. národ. social.
kom.

232 hl. – 5 m.
340 hl. – 8 m.
323 hl. – 7 m.

Starostou obce byl zvolen Josef Příhoda.
Sbírka na obranu státu. Po příkladě ostatních škol usneslo se učitelstvo zdejší školy, že
věnuje 1 % ze svých příjmů na sbírku obrany státu. Platnost tohoto usnesení trvá do
konce občanského roku 1938. První částka za červen 1938 – 150 Kč byla odeslána na účet
č. 400. Rovněž žactvo obecné školy súčastnilo se sbírky, jež vynesla 660 Kč a byla též
odeslána na účet č. 400.

11
12

Od tohoto odstavce zápis nepsal Josef Bohuslav.
V roce 1935 se nevolilo do obecního zastupitelstva, ale šlo o parlamentní volby.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 2
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1917–1939 – školní rok 1937/1938

99

Inspekce. V sobotu 4. června 1938 vykonal prohlídku školy inspektor Jan Ryšavý.
11. června 1938 opět navštívil školu za účelem prohlídky okresní školní inspektor Jan
Ryšavý. Potom svolal učitelské sbory obecné a měšťanské školy v Hostivici ku společné
poradě. Zápis o této poradě je v knize zápisů obecné školy.
Konec školního roku. Školní rok 1937/38 byl zakončen ve středu 22. června 1938 za
stavu 482 dětí.
Výlety. V pátek 10. června 1938 třídní učitelky se žactvem III.b a IV.a tř. vykonaly pouť
ke hrobu presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka v Lánech.
Zápis. Dne 23. června 1938 byl vykonán zápis. Do I.a třídy bylo zapsáno 35 chlapců, do
I.b třídy 29 děvčat; při zápise bylo vybráno 46,50 Kč, jež byly zaslány Zemské péči
o mládež v Praze.
– 141 –
Změna ve správě školy. Dekretem okresního školního výboru ze dne 29. června 1938
č. 3 925 byl zproštěn učitel Václav Zahradníček vedení správy školy. Dekretem okresního
školního výboru v Kladně ze dne 22. června 1938 byl učitel František Bočinský pověřen
vedením správy obecné školy s platností od 1. července 1938. Za přítomnosti předsedy
místní školní rady Antonína Tejnora bylo 30. června 1938 provedeno předání správy školy
a opis protokolu zaslán okresnímu školnímu výboru v Kladně.
Stav žactva

I.a

I.b

II.a

II.b

III.a

III.b

IV.a

IV.b

V.a

V.b

1. září 1937

48

44

50

38

52

54

52

40

46

48

28. června 1938

50

48

53

38

51

52

51

42

45

52

1. září 1937

celkem 248 chlapců + 224 d. = 472 děti

28. června 1938

celkem 250 chlapců + 232 d. = 482 děti
Viděl 20. ledna 1939.
Jan Ryšavý, oši
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– 142 –

Školní rok 1938–39.
Zahájení. Školní rok zahájen 1. září 1938. K žactvu promluvil místním rozhlasem správce
školy. Vzpomenul 20. výročí Čs. republiky a poznačil mládeži, že republika bude potřebovati vroucí lásky a pilné práce všech – i dětí.
Učitelský sbor. Správcem školy a třídním v I.a byl František Bočinský, třídní v I.b Libuše
Stehlíková, v II.b Václav Zahradníček, v II.a Františka Zierisová, v III.a Adolf Kubát, v III.b
Ludmila Jindrová, ve IV.a Marie Válová, ve IV.b Ludmila Hübschová, v V.a Marie Skálová,
v V.b Marie Hájková.
Ženským ručním pracím vyučuje Anna Pilecká.
Učitelé náboženství. Římsko-katolickému náboženství vyučoval farář p. František Samec
v tř. 1. – 3. a Vlasta Fialová ve tř. 4. a 5.
Československému náboženství duchovní Jaroslav Kout ve 2 odd., českobrat.-evang.
Vlasta Culovská v 1 odd.
Dovolené. Říd. učitel Josef Bohuslav byl jmenován referentem státní osvětové služby
a obdržel dovolenou.
Zdravotní dovolenou měly učitelky: Marie Klímová a Anna Panochová.
– 143 –
Počet zapsaných dětí.
V I.a
zapsáno 42 h.
ve II.a
49 h.
ve III.a
46 h.
ve IV.a
55 h.
ve V.a
48 h.
celkem
240 hochů,

v I.b
ve II.b
ve III.b
ve IV.b
ve V.b

zapsáno

35 d.
46 d.
43 d.
46 d.
48 d.
218 dívek.

Výročí pres. Osvoboditele. 14. září vyvěšen na stožáru smuteční prapor. Děti položily
před obraz presidenta Osvoboditele kytici. Správce školy promluvil k dětem o lásce
a vděčnosti k mrtvému, který se zasloužil o stát.
Přípravy na obranu státu. Nebezpečí hrozící naší republice vyloženo přístupnou formou
i dětem. Děti vykonaly mezi sebou sbírku na „Jubil. fond na obranu státu“, která vynesla
600 Kč.
Učitelský sbor věnoval od 1. června 1938 měsíčně 1 % svého služného pro tentýž fond.
Usneseno odevzdávati 1 % až do konce r. 1938.
Protiletecká ochrana. Neklid a nejistota přenesla se z venčí i do školy. Brzy však odhodlanost občanstva působila i na děti. Žactvo bylo cvičeno ve vyhledávání krytů, zatemňování
oken, v užívání masek i náhradních obvazů. Ustavena Školní protiletecká ochrana, která
byla ve stálém styku s místní Civilní protileteckou ochranou. Předsedou Š. p. o. byl ředitel
Jos. Mansfeld, místopředsedou správce šk. Frant. Bočinský a velitelem odb. učit. Jiří
Geltner. Žáci IV. roč. měšť. školy konali na chodbách i před budovou hlídky. Pro kryt dětí
určena blízká Bažantnice, kterou dala správa stát. lesů a statků škole k disposici.
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Mobilisace. 23. září byla večer vyhlášena částečná mobilisace. Občané i děti byly již tak
připraveny, že 24. září ráno se škola normálně plnila žactvem. Otcové přicházeli s kufry
neb batohy do školy, loučili se klidně se svými dětmi a žádali učitele, by převzali rodinnou
výchovu i ochranu nad jejich dětmi. Děti se držely statečně. Nejmenší asi nechápaly, starší
sice zamlkle, ale i hrdě se dívaly za odcházejícím tátou – vojákem republiky.
Učitelé – vojáci. Z našeho sboru nastoupil vojenskou službu ihned kapitán v záloze
Václav Zahradníček.
Doprava. Členové sboru dojíždějící z Kladna a z Prahy musili několik dní choditi do Hostivice pěšky, protože vlaky byly přeplněny vojskem a jízdní řád přizpůsoben vojenským
potřebám.
29. a 30. září. V Godesbergu padl strašný pro nás rozsudek, konference v Mnichově
dokonala katastrofu. Byli jsme opuštěni a musili kapitulovati. Smutek padl i na děti,
chápaly již, co se stalo, a smutně sledovaly na mapě změny hranic a zmenšení státu.
28. říjen. 20. výročí Čs. republiky, k jehož oslavě se konaly velké přípravy, bylo uctěno
prací – prací občanstva i dětí ve škole. Na stožáru vztyčena státní vlajka a správce školy
promluvil do mikrofonu k dětem na théma: „Ochuzená republika potřebuje lásku a práci“.
Vystěhovalci z odstoupeného území. Průvodním následkem mnichovské konference
bylo stěhování některých českých rodin z odstoupeného území do našeho území. I do naší
koly přišlo dosti dětí těchto vystěhovalců. Místní děti byly na jejich příchod připraveny,
přijaly je mezi sebe s láskou, dětským způsobem je těšily a snažily se způsobiti jim dárkem
radost.
– 145 –
Pomoc pro uprchlíky. Členky Čs. Č. kříže se školním dorostem sebraly v naší obci
178 kusů zachovalého prádla a šatstva, 36 párů obuvi, 19 párů punčoch, 26 kg mouky,
7 kg krupice, 250 kg brambor a 700 Kč na penězích. Děti sbíraly však dále. Sebraly dalších
172 Kč, za něž nakoupily vlny a s učitel. žen. ruč. prací A. Pileckou pletly svetry, rukavice
a ponožky. Vystrojily ještě vánoční stromek a vše věnovaly svým hostům ze severu. Do
ubikace hornických rodin zanesly dorostenky Čs. Č. kříže z V.b tř. dvě umyvadla, vědro,
utěráky, mýdlo, šatečky a botičky pro malé.
Snad se někomu v budoucnu bude zdáti tato drobná činnost dětí zdejší školy přechodnou
citlivostí neb dětským hraním. Učitelé však s radostí pozorovali, že nad touto drobnou
činností se vznáší náhle rozkvetlá láska k bližnímu, soucit, lidskost, což vše až dosud bylo
sobeckým okolím v dětské duši tlumeno.
Státní svátek Jugoslavie. 1. prosince promluvil správce školy ke všem dětem o bratrském národě v Jugoslávii, která oslavuje svátek sjednocení. Vzpomněl zavražděného krále
Alexandra a jeho syna, krále Petara.
Volba III. presidenta. Presidentem Čs. republiky byl 30. listopadu 1938 zvolen presidentem Nejvyššího správního soudu Dr. Emil Hácha. V den volby byla vztyčena státní
vlajka a členové učitelského sboru promluvili v hodině vlastivědy a občan. nauky o osobnosti nového presidenta a o významu volby v dnešních dobách.
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Obrazy presidentů. Koncem prosince bylo nařízeno sejmouti obrazy obou předešlých
presidentů s čelné stěny třídy. Na čelnou stěnu zavěšen státní znak a 1. února kříž. Obraz
presidenta Osvoboditele byl umístěn mezi obrazy historické.
146
„ZOO“ volá. „Miláčkové dětí“ v zoologické zahradě také pocítili zlé časy. Naše děti o tom
zaslechly a hned organisovaly za vedení učit. M. Hájkové pomoc. Sebraly 84 Kč a ½ q
suchého chleba.
Dary škole. Rodičovské sdružení darovalo do žákovské knihovny 69 svazků knih v ceně
1 000 Kč.
Místní školní rada věnovala na ošacovací akci pro chudé děti 4 000 Kč, rodičovské sdružení
300 Kč, okresní péče o mládež v Unhošti 225 Kč. Zakoupeno 38 párů bot, 20 zimníčků,
5 šaty, 1 svetr.
Kromě toho obec hostivická darovala dětem svých příslušníků 10 párů bot, 3 kabáty,
1 svetr. Poděleno bylo 78 dětí.
Stravovací a mléčná akce. Stravovací akce na účet místní školní rady začala 12. prosince. Vydává se denně 70 dávek polévky a 30 dávek mléka. Na tuto akci přispělo rodičovské
sdružení 200 Kč, strana Národ. sjednocení 50 Kč a Okresní péče o mládež 1 200 Kč. V akci
bude pokračováno asi do konce dubna.
Okres. inspekce. 11. a 20. ledna vykonal inspekci na naší škole okresní školní inspektor
pan J. Ryšavý. Zdůraznil svědomité konání povinností, dochvilnost v docházení do služby.
Vyslovil uznání učitel. sboru za svědomitou práci a pilnou prohlídku a opravu písemných
prací.
I. pololetí. První pololetí bylo ukončeno 31. ledna. Téhož dne vydány dětem školní
zprávy. Prázdniny trvaly do 6. ledna.
Návrat učitele V. Zahradníčka. Dovolená. Až 23. prosince se vrátil z vojenské služby
na Slovensku uč. V. Zahradníček. Ochuravěl a proto mu byla dána zdravotní dovolená do
1. března.
Substituce. Za jeho nepřítomnosti vyučovala ve tř. II.b praktikantka Joh. Jelínková a od
1. ledna výpom. učitel Miloš Šrámek.
Revize žákovské knihovny. Nařízená revise žákovské knihovny vykonány 27. února
1939. Vyřazena kniha „Kuruci“ od S. Tomašíka.
147
Rozvázání služeb. poměru vdaných učitelek. Návratem českých učitelů z odstoupeného území a ze Slovenska nastal na našem území nadbytek nezaměstnaných učitelů.
Proto vláda vydala nařízení č. 379/1938, jímž se rozvazuje služební poměr vdaných učitelek, jejichž manžel má dostatečný plat. Na naší škole se vzdaly služby za odbytné učitelky:
Ludmila Hübschová, Marie Klímová, Anna Panochová a Františka Zierisová.
Změny v učitel. sboru. Na místo uč. Fr. Zierisové byl přikázán na zdejší školu z Jinočan
def. učitel Ladislav Pexa a za Ludm. Hübschovou def. učitel z Tachlovic Vladimír Chalupný.
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Studijní dovolená uč. L. Pexy. 1. března obdržel uč. L. Pexy neplacenou studijní dovolenou do konce šk. roku 1938/39. Za něho ustanoven výpom. učitel Miloš Šrámek.
Narozeniny T. G. M. 7. března vzpomenuto 89. výročí narozenin presidenta Osvoboditele
T. G. M.
14. a 15. březen. 14. března odloučilo se Slovensko od naší republiky a ustavilo vlastní
stát. Tím počalo zhroucení Č-S. republiky. Mezinárodní poměry se horšily a postavení naší
republiky bylo zoufalé. President Dr. E. Hácha odejel do Berlína a odevzdal – po dohodě
s vládou – osudy našeho národa a státu do rukou říšského kancléře německé říše Adolfa
Hitlera. Nastal konec republiky a samostatného státu. Čechy a Morava byly včleněny do
říše německé s částečnou autonomií a vznikl „Protektorát Čechy a Morava“. Děti ve škole
nemohou chápati složitost nového zřízení. Byl jim třídními vyložen přístupným způsobem
nynější stav našeho národa s výzvou, aby milovaly a pěstovaly svůj rodný jazyk, dbaly
všech pokynů a nařízení, zvykaly na tvrdou práci a chovaly se k vojsku, které obsadilo
naše území, zdvořile a tím pomáhaly zachovati čest národa.
148
Zdravotní stav učitelstva a žactva. Vlhká zima a časté změny teploty zavinily rozšíření
chřipky, kašle, anginy mezi žactvem i učitelstvem. Tím trpěla docházka školní i prospěch.
Zemská inspekce. Pochvalná uznání míst. škol. radě a rodič. sdružení. Ve dnech
27., 28., 29. března a 31. května 1939 vykonal na naší škole inspekci zemský šk. inspektor, školní rada pan Dr. B. Dostál. Vyslovil uznání pilné práce. Doporučil, zvlášť mladším
členům sboru, aby v učitelství se stále zdokonalovali a práce svou oduševněli. Poukázal na
nové směry ve vyučování počtům. Rodičovskému sdružení vyslovil dík za sociální péči
o žactvo. Rovněž míst. škol. rada obdržela písemné uznání Z. š. rady.
Změna v úřadě okres. škol. inspektora. V dubnu 1939 byl přeložen dosavadní okres.
škol. inspektor Jan Ryšavý do Rokycan. Na jeho místo nastoupil oši pan K. Polánek ze
Žatce.
Změna ve správě školy. S platností od 1. května 1939 byl pensionován řídící učitel
a referent stát. osvět. služby pan Josef Bohuslav. Zatímním řídícím učitelem byl jmenován
p. Frant. Bočinský.
Data o nových členech sboru. Vladimír Chalupný se narodil 22. prosince 1907 v Borovně, okres Plzeň. Obecnou školu navštěvoval v Číčově 1913–1918, měšťanskou ve Spáleném Poříčí 1918–1922 a učitelský ústav v Plzni 1922–1926. Zkoušku učitelské způsobilosti
konal v Plzni v r. 1928. Vyučoval v Nýřanech, okres Stříbro; Svojšíně, Chválenicích, Plané,
Chotiné, Kyšicích, Tachlovicích. Od 1. února 1939 vyučuje v Hostivici.
Ladislav Pexa se narodil 31. října 1911 v Lounech. Obecnou školu navštěvoval v Lounech
1917–1922, měšťanskou v Lounech 1922–1926, učitelský ústav v Žatci 1926–1929
a v Plzni 1930–1931. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonal v r. 1936 v Hradci králové.
Vyučoval na státních národních školách v Lubenci, Dol. Raděkově, Čes. Velenici, Dol.
Olešnici,
149
Chlívcích, Broumově, Žacléři, Červ. Kříži a Šumvaldě. Po změně hranic byl přidělen na
obecnou školu v Jinočanech. Od 1. února 1939 vyučuje v Hostivici.
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Marie Skálová se narodila 6. září 1914 v Kladně. Obecnou školu navštěvovala v Kladně
1920–25, měšťanskou v Kladně 1925–29, učitelský ústav rovněž v Kladně 1930–34. Jako
výpomocná učitelka začala učiti od 1. prosince 1931 na řecko-katol. ľudové škole v Čarnu,
okr. Prešov. Od 1. září 1936 vyučovala na obecných školách v Kročehlavech, Chrášťanech,
Hořelici, Hostivici (15. 9. 1938).
Miloš Šrámek narodil se 6. listopadu 1914 v Kladně. Obecnou školu navštěvoval v Kladně
1920–25, měšťanskou v Kladně 1926, reálku v Kladně 1926–30, učitel. ústav v Kladně
1930–34. Od 1. 9. 1935–31. 1. 1936 byl učitelským praktikantem v Kladně na II. měšť. šk.
chlapecké. Zkoušku učitel. způsobilosti vykonal 30. 4. 1937 v Kladně. Byl výpomocným
učitelem v Kladně III. obec., Vel. Přítočně, Kladně I. obec., Rozdělově, Hostivici, měšť.
škole, Vrapicích. Od 1. ledna 1939 vyučuje na obecné škole v Hostivici.
Marie Válová se narodila 9. dubna 1914 v Kladně. Obecnou školu navštěvovala v Kladně
1920–25, měšťanskou v Kladně 1925–29, učitelský ústav v Kladně 1929–33. Zkoušku učit.
způsobilosti vykonala 30. 4. 1936 v Kladně. Vyučuje jako výpomocná učitelka od 1. 3.
1934 na školách v Doksech, Kladně III. obec. dívčí, Krušovicích, Stehelčevsi, Rozdělově
a od 1. 9. 1938 na obecné škole v Hostivici.
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Marie Jarošová-Böhmová se narodila 15. července 1907 v Lomu u Mostu. Školu obecnou
a měšťanskou navštěvovala v Duchcově 1913–19, české refor. reál. gymnasium v Duchcově 1919–27. Jako externistka byla zapsána do IV. roč. učitel. ústavu v Žatci. Učitel.
způsobilost v Žatci 28. 11. 1932, kdež vykonala též zkoušku z němčiny pro školy obecné.
Výpom. učitelkou byla v Háji u Duchcova 16. 10. 1930–31. 5. 1931, zatímní v Háji,
Zabrušanech, kde byla jmenována defin. učitelkou dle §4/104. Po změně hranic byla dána
k disposici okr. škol. výboru v Kladně 29. 11. 1938. Od 4. dubna 1939 byla přikázána na
obecnou školu v Hostivici jako přespočetná.
Zakončení škol. roku. Školní rok 1938/39 byl zakončen 24. června 1939.
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Stav žactva. Žactvo dle bydliště, nábož. vyznání a zaměstnání rodičů dle stavu na konci
škol. roku:
Dle pohlaví:

hochů

z Hostivice

dívek

95

108

přespolní

157

112

řím. katolíků

188

159

44

38

4

4

16

19

4

2

42

43

110

121

nádeníků

18

13

zřízenců

78

41

252

220

českosl. církve
evangel. – č. bratr.
bez vyznání
rolníků
živnostníků
dělníků

všech
všech dětí

472

Dle tříd:
I.a

I.b

II.a

II.b

III.a

III.b

IV.a

IV.b

V.a

V.b

45 h

36 d

55 h

45 d

48 h

45 d

57 h

46 d

47 h

48 d

K. Polánek 27. V. 1940

[Nepopsaná fotografie volně vložená do pamětní knihy]

