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O pamětní knize
Třetí pamětní kniha hostivické obecné školy začíná v roce 1939 a zahrnuje období
okupace za druhé světové války, roky před „Vítězným únorem“ i prvních pět let komunistického režimu. V roce 1948 byly obecné školy přejmenovány na národní školy a v roce
1953 byly sloučeny s bývalými měšťanskými školami, tehdy zvanými středními. Spojením
škol do osmileté střední školy pamětní kniha hostivické obecné školy končí.
Tato pamětní kniha zachycuje období, kdy se velmi rychle měnily politické poměry.
Tyto proměny se zobrazují i v jednotlivých zápisech a dokazují, že učitelé neměli jednoduchou úlohu, pokud měli v takové situaci obstát se ctí.
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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Č. inv. arch. 1 132.

Pamětní kniha
obecné školy
v Hostivici.
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Školní rok 1939–40.
1. Počátek a konec školního roku:
Školní rok 1939/40 byl zahájen pravidelně 1. září 1939. Vyučování bylo zastaveno 14. září
1939, aby se zamezilo šíření obrny mezi školními dětmi. Znovu bylo zahájeno vyučování
16. října 1939 a učilo se nepřetržitě až do pololetních prázdnin. Pro potíže v dopravě uhlí
byla opět škola uzavřena od 4. února do 4. března 1940. Ve vyučování pak pokračováno
nerušeně až do konce školního roku 28. června 1940.
2. Učitelský sbor, změny ve sboru během šk. roku. Životopisy:
Na počátku šk. roku byli ve sboru: Frant. Bočinský, zatímní řídící učitel, Marie Hájková,
defin. uč.,1 Adolf Kubát, defin. uč., Ludmila Jindrová, defin. uč., Libuše Stehlíková, defin.
uč., Vladimír Chalupný, zatím. uč.,2 Karel Kokeš, výpom. uč.,3 Miloš Šrámek, výpom. uč.,
Marie Válová, výpom. uč., Marie Jarošová, zatím. uč., Marie Marxgutová, výpom. uč.,
Ladislav Pexa, zatím. uč.
1. září 1939 odešla uč. M. Hájková na zdravotní dovolenou. 3. září 1939 byl přeložen Vlad.
Chalupný do Radlic, Karel Kokeš 18. září do Hloubětína, 1. října Mar. Marxgutová do
Dřetovic. Na jejich místa nastoupili noví členové: Aug. Kubásek, výpom. uč., Hedvika
Bláhová, výpom. uč., a od 1. listopadu po zdravotní dovolené Marie Hájková, def. uč.
Ženským ručním pracím vyučovala výpom. uč. Růžena Dejmalová.
Náboženství řím. katolickému vyučoval ve tř. 1.ab, 2.ab, 5.abc do 1. listop. 1939 farář
Frant. Samec,4 od 1. listop. do konce š. r. farář Václav Hájek. Ve tř. 3.abc, 4.ab do
1. listop. 1939 výpomoc. katechetka Vlasta Fialová, od 1. listop. výpomoc. katech. Mir.
Horák, kandidát učitelství z Chyňavy.
2
Náboženství českomoravské církve ve 2 odděl. Olga Smetanová, choť faráře čm. církve
v Hostivici.
Náboženství českobr.-evangel. vyučovala Vlasta Culovská z Kročehlav.
Od 16. října 1939 ustanoven učitelským praktikantem Frant. Pucholt z Unhoště, který byl
od 1. února 1940 přikázán na měšť. školu v Unhošti.
6. listopadu 1939 přeložena uč. M. Jarošová do Dušník a za ni jmenován výpom. učitelem
Pavel Novotný, bývalý praktikant v Dušníkách.
Po zřízení pobočky při tř. V.a s platností od 1. února 1940 bylo systematisováno zatímní
místo, na něž ustanovena Anna Polánková ze Štěkně u Strakonic.
1
2
3
4

Definitivní učitel.
Zatímní učitel.
Výpomocný učitel.
František Samec byl administrátorem farnosti, nikoliv farářem.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 3
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1939–1953 – školní rok 1939/1940

7

Životopisy učitelů, kteří poprvé vyučovali na zdejší škole:
Růžena Dejmalová, uč. žen. ruč. prací, narozena 11. ledna 1915 v Kunemilu u Čáslavě.
Navštěvovala obecnou školu ve Světlé n/S. od 1921 do 1926, měšťanskou v Němec. Brodu
od 1926 do 1929 a ve Žďáru na Moravě od 1929-1930. I. a II. roč. odborné školy pro
ženská povolání navštěvovala v Kutné Hoře, III. roč. v Praze I, kde také absolvovala
2roční učitelský ústav domácích nauk r. 1935.
R. 1937 byla učitel. praktikantkou na II. měšť. škole dívčí v Kladně, v r. 1938 výpom. uč.
v Úhonicích, Svárově a Nenačovicích, od 1. 9. 1938 na školách v Turkovicích, Podbořanech
a Hoštalovicích, od 15. února 1939 v Míčově, Kraskově a Vyžicích. Od 1. 9. 1939 do 28. VI.
1940 vyučovala na obecných školách v Hostivici a Chýni a na měšťanské škole v Hostivici.
Augustin Kubásek, výpomoc. učitel, narozen 29. srpna 1915 ve Zdicích u Hořovic. Obecnou školu navštěvoval v létech 1921–26 ve Zdicích, měšťanskou od 1926–30 v Berouně,
učitelský ústav od 1931–36 v Hořovicích. Zkoušku učitel. dospělosti vykonal 15. VI. 1936.
Od 1. 9. 1936 do 28. 4. 1937 byl hospitantem na obecné škole ve Zdicích, od 1. 5. 1937
do 30. 6. 1937 výpomoc. učitel
3
na II. měšť. škole chlapecké v Kladně.
Od 1. října 1937 do 5. dubna 1939 konal činnou vojenskou službu u p. pluku 38. jako
desátník aspirant.
Od 18. 9. 1939 do 28. 6. 1940 byl výpomoc. učitelem na obecné škole v Hostivici.
Pavel Novotný, narozen 25. července 1914 v Jinonicích u Prahy. Obecnou školu navštěvoval od 1921–1925 v Kladně, měšťanskou od 1925 do 1929 v Kročehlavech, učitelský
ústav od 1933 do 1937 v Kladně. Od 1. října 1937 do 31. března 1939 konal činnou
vojenskou službu u 7. dragoun. pluku „T. G. M.“ v Hodoníně jako četař aspirant.
Od 1. 9. do 30. 9. 1939 byl hospitantem na II. měšť. škole chlapec. v Kladně, od 1. 10. do
30. 11. 1939 učitelským praktikantem na obec. šk. v Dušníkách, od 1. 12. 1939 do 28. 6.
1940 výpomoc. učitelem na obecné škole v Hostivici.
Anna Polánková, narozena 15. ledna 1915 v Žatci. Obecnou školu navštěvovala
v r. 1921–26 v Žatci, kde rovněž absolvovala školu měšťanskou v l. 1926–30. Pak navštěvovala učitelský ústav v Žatci v l. 1930–34, kde konala 30. 11. 1937 i zkoušku učitelské
způsobilosti. Způsobilosti pro vyučování němčině na škole obecné i měšťanské získala
v Žatci 30. 11. 1934. Rozena Kautznerová, od 17. 7. 1937 provdána Polánková.
Od 1. 9. 1935 do 24. 3. 1936 byla učitel praktikantkou na měšť škole v Chomutově. Od
25. 3. 1936 do 31. 12. 1937 byla výpomoc učitelkou postupně v Chomutově, Kounově,
Údlicích, Měcholupech, od 1. 1. 1938 do 4. 5. 1939 učitelskou čekatelkou v Měcholupech,
Postoloprtech a ve Štěkni, defin. učitelkou dle § 4 od 5. 5. 1939 ve Štěkni, od 1. 2. 1940
v Hostivici.
Marie Jarošová, narozena 15. července 1907 v Lomu u Mostu. 5 tříd obecné a 1 třídu
měšťanské školy absolvovala v Duchcově od r. 1913–1919. Pak přešla na čes. refor. reál.
gymnasium, kde vykonala r. 1927 zkoušku
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4
dospělosti. Doplňovací zkoušku učitel. způsobilosti vykonala jako externistka na učitel.
ústavu v Žatci 11. 6. 1930, zkoušku učitelské způsobilosti v Žatci 28. 11. 1932, při níž
konala i zkoušku způsobilosti vyučovati němčině. Rozena Böhmová, 28. ledna 1933
provdaná Jarošová.
Od 16. 10. 1930–31. 5. 1931 byla výpomocnou učitelkou v Háji u Duchcova. Od 1. 6. 1931
do 15. 10. 1933 byla zatímní učitelkou postupně na školách v Háji, Zabrušanech a opět
v Háji, defin. učitelkou dle § 4 od 16. 10. 1933 na školách v Háji, do 28. 11. 1938. Pak
dána k dispozici okres. škol. výboru v Kladně, který ji ustanovil na obecnou školu v Hostivici s platností od 4. dubna 1939. 1. února 1940 byla přeložena do Dušník.
Karel Kokeš, narozen 23. ledna 1914 v Praze. V létech 1921–26 navštěvoval obecnou
školu v Praze X., od roku 1926 do 1933 reálku v Praze X. a v létech 1933–35 pedagogickou akademii v Praze. R. 1936 konal vojenskou službu u p. pl. „Gardského“ 32. a pak od
1. 3. do 30. 3. 1939. Učitelským praktikantem byl od 1. 2. do 31. 12. 1936 na II. měšť.
škole chlapecké v Kladně.
Od 1. 1. 1937 do 18. 9. 1939 byl výpomocným učitelem postupně na školách v Kladně,
Vel. Přítočně, Rozdělově a Hostivici. 18. září 1939 byl přeložen do Hloubětína.
3. Politické poměry, pokud měly vliv na školství a jeho zařízení:
Nové politické poměry vyžádaly si vydání nových normálních osnov, dle nichž zpracovány
na školách podrobné osnovy.
Nařízena pak revise žákovské a učitelské knihovny a vyřazeny všecky spisy, které nebyly
v souladu s novým politickým zřízením. Ze žákovské vyřazeno 28 knih, z učitelské 48 knih.
5
Ze cvičebnic vyňaty odstavce a články, které nevyhovovaly protektorátnímu zřízení.
Z knihoven se začalo půjčovati až 1. února 1940, kdy revise byla celkem ukončena.
Rovněž z pomůcek vyřazeny obrazy, portréty a diagramy nevyhovující době. Celkem
vyřazeno 5 obrazů, 16 portrétů a 2 diagramy. Mapy upraveny dle nynějšího stavu a na
konci roku vyřazeny všecky z používání. Vyřazené pomůcky, knihy, mapy byly zapečetěny
a uloženy v kabinetu do archivu. 2. prosince 1939 zaslány portréty Dr. Ed. Beneše do
deposita u okres. úřadu v Kladně. 1. července odstraněno slovo „Masarykova“ ze školní
budovy a zároveň všecky obrazy a upomínky na Dra T. G. Masaryka uloženy a zapečetěny.
Po výtržnostech v Praze 28. X. a 15. XI. 1939 zakázáno dětem nosení různých odznaků
a nápadných čepiček „Masaryček“. Rodičům připomenuto písemně na potvrzení, aby děti
měli v patrnosti, nepouštěli je zvlášť večer na ulici, varovali je před shromážděním na
veřejných místech. Zakázány pak byly všecky společné žákovské výlety a pochodová
cvičení i vycházky.
5. prosince 1939 určila Mšano5 pro výzdobu škol protektorátní znaky, rozměry říšské
a protektorátní vlajky a rovněž jich umístnění při slavnostech. Dětem důtklivě připomenuto
slušné a zdvořilé chování k občanstvu a vojsku německému, úcta k oběma vlajkám, pozornost při hraní nebo zpívání státních hymen.
5

Ministerstvo školství a národní osvěty.
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Osnovy žen. ruč. prací byly redukovány, aby se ušetřilo příze, tkanin a vlny. Z počátku
vydávala správa školy poukázky, ku konci pak toto nařízení zrušeno, nákup zakázán
a pracováno z látek starých, ze zbytků a hlavní činnost obrácena na zeleninová políčka.
6
15. března 1940 vzpomenuto bylo na škole jednotným projevem výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
20. dubna 1940 vzpomenuto rovněž jednotným projevem narozenin říšského kancléře
a vůdce Adolfa Hitlera.
Od 24. 6. do 4. 7. 1940 byla vyzdobena školní budova říšskou a protektorátní vlajkou na
oslavu vítězství ve Francii a dobytí Paříže.
Ku konci šk. roku odstraněny všecky památky na muže, kteří stáli při zakládání legií
a bývalé čs. republiky. Rovněž používání všech učebnic zastaveno. Se zaváděním nových
učebnic se vyčká až po prázdninách, kdy budou staré upraveny, novým poměrům přizpůsobeny, případně nově vydány.
5. 8. 1940 byl upraven dle předpisu nový německo-český nápis na školní budově: „Volksund Bürgerschule – Obecná a měšťanská škola“. Rovněž objednána nová německo-česká
úřední razítka. Téhož dne byla rozpuštěna Společnost Č. Č. kříže a tím také organisování
žactva v „Dorostu Č. Č. kříže“ zastaveno.
4. Kulturní činnost školy, učitelstva, žactva:
Ve dnech 9. a 10. prosince pořádala škola s obecní osvětovou komisí a Národním souručenstvím „Výstavu české knihy“ v zasedací síni obecní. Výstavu navštívilo 200 návštěvníků.
Pro obecnou školu zakoupen promítací stroj „Kodak“ pro úzký školní film za 3 000 K od
fmy Vítek Praha. Místní školní rada věnovala 1 800 K, rodičovské sdružení 500 K, Městská
spořitelny v Unhošti 250 K, Hostivická záložna 250 K, Obec baráčníků v Litovicích 200 K.
Zbytek uhrazen výtěžkem dětského divadla,
7
které se žactvem nacvičil učitelský sbor.
10. a 11. února sehrálo žactvo za vedení učitelského sboru divadelní hru B. Kratochvíla
„Černé zlato“. Scénickou hudbu složil a orchestr řídil zdejší učitel Ad. Kubát. Čistý výtěžek
445 K věnován filmovému fondu.
28. dubna účastnilo se žactvo s učitel. sborem předvedení filmu „Polní tažení do Polska“.
V červnu sbíraly děti za dozoru učitelstva léčivé rostliny, které pak sušeny na půdě. Celkem
nasušeno 4 ½ kg léčivých rostlin, které byly odevzdány místnímu lékárníkovi p. Šimůnkovi.
Žactvo též sbíralo kovy a papír. Kovy odevzdány při všeobecné sbírce v obci, papír
oprávněnému nakupovači. Obnos 12 K věnován Vyvařovací akci. Ve sbírce papíru pokračováno. Sebraný bude odevzdán při všeobecné sbírce k 1. září 1940.
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5. Kulturní činnost jednotlivých členů sboru:
Frt. Bočinský, člen místní školní rady, jednatel „Vyvařovací akce“, člen výboru T. J. Sokol,
předseda knihovní rady obce, dozorčí důvěrník „Okresní péče o mládež“.
Miloš Šrámek řídí zpěv a hudbu v T. J. Sokol v Litovicích.
Marie Hájková jest členem výboru rodičovského sdružení a místní škol. rady.
Ludmila Jindrová jest členem výboru rodič. sdružení a kolportérkou dětské četby.
Libuše Stehlíková jest členem výboru rodič. sdružení.
Lad. Pexa jest členem pěveckého spolku „Bendl“ a hudebního kroužku T. J. Sokol. Člen
místní školní rady.
Ad. Kubát, absolvent hudeb. konservatoře – hoboista. Absolvoval kurs školní kinematografie v Kladně. Člen místní škol. rady.
8
6. Školní výlety a vycházky:
29. října 1939 vykonala tř. 5.a vlastivědnou vycházku k historickým vykopávkám z doby
laténské. Vedoucí uč. L. Pexa. Místo: Chýň.
2. listopadu vlastiv. vycházka tř. 4.a tamtéž. Vedoucí uč. Ad. Kubát.
8. listopadu 1940 vlastivědná vycházka tř. 4.a, 5.ab k výlovu rybníka v Litovicích. Vedoucí
třídní učitelé.
Pak pro nebezpečí možného shlukování a výtržností byly vycházky a pochodová cvičení
žactva zakázány.
8. června konán zájezd tř. 5.b do Národního divadla v Praze. Vedoucí uč. M. Válová.
7. Ošacovací a stravovací akce:
Ošacovací akce předána „Rodičovskému sdružení“. Na tuto akci věnovala místní školní
rada 2 500 K, rodičovské sdružení 500 K a správa hostivic. mlýna 50 K, p. V. Procházka,
krejčí v Hostivici 1 zimní kabát a 1 dívčí šaty, Okresní péče o mládež v Unhošti 3 chlapecké
šaty a 20 m bavlněné látky. Kabáty nebo šaty dostalo 27 dětí. Po zavedení lístků na obuv
vyzvedlo si 33 dětí lístky u obecního úřadu a „Ošacovací akce“ jim obuv zaplatila
u fmy „Baťa“.
Stravovací akci měla v režii místní školní rada za vedení jednatele této akce F. Bočinského.
Od 8. ledna do 30. dubna 1940 stravováno denně 90 dětí. Za tu dobu vydáno 1 992 dávky
mléka (¼ l), 1 992 dávky chleba a 3 480 dávek polévky. Na vyvařování věnovali: Místní
škol. rada 1 200 K, Rodičovské sdružení 200 K, Národní souručenství 300 K, obec Hostivice
600 K, obec „Baráčníků“ Hostivice 200 K, honební výbor Hostivice 30 K, „Národní pomoc“
32 kg tuku a 50 kg hrachu a 10 q uhlí.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 3
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1939–1953 – školní rok 1939/1940

11

9
Vyvařovala z ochoty školnice pí. M. Bílková ve školní sklepní kuchyni. Aby bylo umožněno
vyvařovací akci udržeti i v příštím roce, byla o prázdninách zavedena žákovská svépomoc.
Děti svolávány do školy a vybídnuty, aby dobrovolně sbírali lístky ve prospěch vyvařovací
akce.
8. Zdravotní stav žactva a učitelstva:
Během školního roku onemocnělo několik členů učit. sboru chřipkou a nachlazením.
U žactva bylo několik vážnějších onemocnění.
10. září 1939 onemocněl žák 1. tř. Old. Dusík obrnou. Vyléčil se.
27. října 1939 onemocněly žačky tř. 3. Pšeničková a Horáková záškrtem. Vyléčily se.
3. října 1939 onemocněl žák 5. tř. M. Matějovský rovněž záškrtem. Vyléčen.
V březnu 1940 zjištěna u žačky 3 tř. Novotné padoucnice.
9. Místnosti školní, umístění tříd, kabinetu, sbírek:
Pro nedostatek místností zůstal kabinet opět v podkroví. Místnost nevyhovuje, uložení
sbírek je obtížné a nepřehledné.
Dle vládního nařízení byly rozděleny třídy, kde počet žactva přesahoval 45. Dle tohoto
nařízení rozděleny u nás tř. 3.a, 5.a. Protože však nebylo místností, zavedeno vyučování
tak, že tř. 3.a se vyučovala dopoledne a 3.b odpoledne v téže místnosti. Stejně se o jednu
místnost dělily třídy 5.a, 5.c. V 10 místnostech bylo tedy umístěno 12 tříd obecné školy.
10. Složení místní školní rady:
14. ledna 1940 konána ustavující schůze nové místní školní rady. Za okres. škol. výbor
přítomen okr. šk. inspektor p. K. Polánek.
10
Předsedou zvolen p. Vojtěch Jakl, místopředsedou p. Václav Pšenička, pokladníkem p. Frt.
Šafařík, jednatelem p. Vojtěch Zvára. Ostatní členové: Frant. Kubr, Karel Blätterbauer,
Bohumil Hájek, Frant. Tomášek, za učitelský sbor: Frt. Bočinský, Ad. Kubát, M. Hájková,
Lad. Pexa. M. š. rada zakoupila pro správu školy psací stroj za 1 400 K.
11. Rodičovské sdružení:
Ustavující schůze rodičovského sdružení konána 22. října 1939. Má zvolen výbor: p. Jos.
Špitálský, předseda; p. Frt. Vrzal, jednatel, p. Old. Kučera, pokladník, p. Jar. Kučera,
revisor, p. J. Doskočil, revisor. Za učitel. sbor M. Hájková, L. Stehlíková, L. Jindrová.
Poměry nedovolovaly konati mnoho schůzí. Většinou konány porady výboru. O činnosti
R. S. psáno v odstavci 7.
Ve š. r. 1939/40 se přihlásilo 152 platících členů. Příspěvek 5 K ročně.
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12. Zdravotní péče o škol. mládež:
Na začátku škol. roku prohlédl zdarma zubní technik p. J. Zvoníček chrup dětí tř. 1.ab,
2.ab. Rodičům doporučeno písemně, aby vady chrupu dali odstraniti.
22. října 1939 přednášel v rodičovském sdružení Dr. p. H. Houba „O ochraně před dětskou
obrnou“.
Rodičům ústně i plakátováním doporučeno očkování proti záškrtu.
11. června 1940 provedl Dr. p. Em. Frössl očkování dětí proti neštovicím.
11
13. Žákovská čítárna, časopisy:
V každé třídě měly děti svoji čítárnu. Do těchto čítáren předplatila správa školy ze zápisové
sbírky tyto časopisy: Sborník okresu slánského a kladenského, Český domov, Mladý svět,
Mládí, Malý čtenář, Srdíčko, Rozhlas mladých a Vlaštovičku. Červený kříž zasílal: Lípu,
Radost, Naši práci.
14. Dary učitelského sboru a žactva:
Učitelský sbor věnoval: 83 K Bolzanovu učitel. sirotčinci v Praze, 26 K „Komenskému“
v Kladně, 86 K Německému Č. kříži.
Žactvo věnovalo: 62 K Zemské ústřední péči o mládež, 78 K Zoologické zahradě, 150 K
Ústředí Č. Č. Kříže jako dorostenecký příspěvek, 41,70 K Německému Č. Kříži.
15. Inspekční návštěvy:
27. května vykonal inspekci na zdejší škole okresní školní inspektor pan Karel Polánek.
Navštívil všecky třídy, vykonal revisi úředních knih a zjistil, že učitelstvo koná řádně svou
povinnost.
Kde bylo třeba, dal pokyny osobně jednotlivým členům sboru. U správy školy zjistil, že
agenda i řízení školy jest v pořádku.
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16. Statistika žactva dle stavu na začátku a na konci škol. roku:
Třída:

I.a
I.b
II.a
II.b
III.a
III.b
III.c
IV.a
IV.b
V.a
V.b
V.c
Celkem

Údobí
škol.
roku:
začátek
konec

českomorav.
náb.

evang.
čsbr.

37
34

2
2

–
1

1
1

16
16

22
20

2
2

28
29

3
2

–
–

2
2

19
19

12
12

2
2

30
34

9
9

1
2

2
2

19
21

22
24

1
2

26
24

6
6

2
1

1
1

13
12

20
18

2
2

29
28

22
22

4
5

1
–

2
1

9
8

18
18

2
2

27
26

19
18

5
3

–
1

3
4

9
9

17
16

1
1

32
35

11
14

–
–

4
2

24
26

20
22

3
3

38
42

9
9

1
1

1
1

22
25

25
25

2
3

33
31

9
11

–
–

2
–

23
22

17
16

4
4

16
16

7
7

1
1

3
3

8
8

17
17

2
2

32
31

6
6

1
1

6
6

20
20

21
20

4
4

21
22

6
6

–
–

–
–

7
8

18
18

2
2

334
338

77
80

7
8

27
23

189
194

229
226

27
29

Hochů:

40
38
33
33

začátek
konec
začátek
konec

42
47
35
32

začátek
konec
začátek
konec
začátek
konec

47
51

začátek
konec
začátek
konec

49
53
44
42

začátek
konec
začátek
konec

27
27
45
44

začátek
konec
začátek
konec
začátek
konec

Dívek:

27
28
241
247

204
202

řím.
katol.

bez
vyznání

Z
Hostivice:

Z
Litovic:

Ze
Sobína:

Polánek
19. V. 41.

Zapsal: F. Bočinský, ř. uč.
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Školní rok 1940/41.
1. Začátek a konec školního roku:
Školní rok 1940/41 byl zahájen 2. září 1940. Vyučovalo s nerušeně až do vánočních
svátků. Od 2. do 18. ledna bylo vyučování přerušeno pro velké mrazy a nedostatek uhlí.
Konec 1. pololetí posunut až na 15. únor 1941. Pro opožděné dodání paliva uzavřena opět
škola od 31. března do 3. dubna 1941. Pak pokračováno pravidelně ve vyučování až do
konce škol. roku 28. června 1941.
2. Učitelský sbor ve šk. r. 1940/41:
Na začátku škol. roku byli členy sboru: František Bočinský, zat. říd. uč., Marie Hájková,
defin. uč., Ludmila Jindrová, defin. uč., Marie Brázdová, výpom. uč., Adolf Kubát, defin.
uč., Augustin Kubásek, výpom. uč., Libuše Stehlíková, defin. uč., Anna Polánková, defin.
uč. § 4, Ladislav Pexa, defin. uč. § 4, Zdenka Janečková, defin. uč. § 4, Richard Jedlička
def. uč. § 4, Miloš Šrámek, výpom. uč.
Dívčím ruč. pracím vyučovala výpom. uč. žen. ruč. pr. Růžena Dejmalová.
Náboženství řím. katolickému vyučoval Václav Hájek, farář v Hostivici a kandidát učitelství
Josef Záruba z Bernartic u Tábora.
14
Náboženství českomoravské církve ve 2 odd. Jaroslav Smetana, farář v Hostivici.
Náboženství evagelic. českobrat. církve vyučovala v 1 odd. Vlasta Culovská z Kročehlav.
8. září 1940 byl Aug. Kubásek přikázán na obecnou školu do Chýně. Vyučování ve IV.b za
něho převzala praktikantka J. Jelínková do 1. dubna 1941. Tím dnem přikázána praktikantka na měšťanskou školu. Bylo nutno spojiti tř. IV.a se IV.b. Obě třídy pak vyučoval
M. Šrámek.
26. dubna byl na svou žádost přeložen na pražský okres uč. A. Kubát. Protože trval zákaz
přijímání nových učitelských sil, bylo nutno sloučiti tř. V.a s V.b, jež vyučoval L. Pexa.
R. Jedlička převzal tř. II.a po uč. A. Kubátovi.
Životopisy nových učitel. sil:
Marie Brázdová se narodila 28. listopadu 1913 v Trhové Zahrádce, okres Ledeč.
Obecnou školu navštěvovala 5 roků v Kožlí, měšťanskou v Kladně 4 roky. Studovala pak
na učitel. ústavu v Kladně v létech 1929–1933. Zkoušku učitel. způsobilosti vykonala
v Kladně 30. XI. 1936. Od 15. března 1934 konala nepřetržitě službu jako výpomocná
učitelka v Kladně, Kročehlavech, Železné a Chyňavě. Na zdejší školu přišla 1. 9. 1940.
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Zdenka Janečková-Pospíšilová se narodila 28. června 1915 v Bratislavě. Školu obecnou navštěvovala v Bratislavě, kdež vystudovala také střední školu. Po maturitě vstoupila
na státní pedagogickou akademii v Bratislavě, kterou absolvovala s vyznamenáním dne
23. června 1936. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonala rovněž v Bratislavě 20. prosince
1938. Vyučovala jako výpomocná učitelka od 1. září 1936 na státních ľud. školách
v Bratislavě. Učitelskou čekatelkou byla jmenována 1. dubna 1939 v Bratislavě. 25. srpna
1939 dána k dispozici
15
okres. škol. výboru v Kladně a ustanovena učitelkou v Dušníkách. 1. září 1940 přeložena
na obecnou školu v Hostivici. Defin. učitelkou dle § 4 jmenována 20. 8. 1940.
17. ledna 1939 se provdala za úředníka berního úřadu Arnošta Janečka.
Richard Jedlička se narodil 27. dubna 1907 v Kladně. Navštěvoval 5 roků obecnou školu
v Kladně, kdež vystudoval i reálku. Zkoušku učitel. dospělosti vykonal 27. září 1933
v Mukačevě, učitelské způsobilosti v Užhorodě 5. dubna 1935.
Od 7. května 1928 do 30. června 1928 učil na obecné škole v Dušníkách, okr. Kladně.
1. září 1932 odešel na Podkarpatskou Rus, kde vyučoval v Rachově, Zňacovu, Zábrodi,
Užhorodě, Baťovu, Koločavě a Slatinských Dolech do 28. července 1939. Pak dán
k dispozici okres. škol. výboru v Kladně a ustanoven na obecné škole v Chrášťanech
s platností od 1. dubna 1939. Dne 1. září 1940 přeložen na obecnou školu v Hostivici. Uč.
čekatelem jmenován od 1. února 1934, defin. uč. dle § 4 od 27. září 1936. Presenční
vojenskou službu konal od 1. 10. 1928 do 28. 3. 1930, činnou službu v mobilizaci od 24. 9.
1938 do 27. 10. 1938.
3. Události, slavnosti, úprava osnov, výzdoba tříd, knihovny, pomůcky:
Dle výnosu Mšano ze dne 21. října 1940 č. 8 140 jest den 28. říjen dnem pracovním.
Rodiče písemně upozorněni, aby poslali děti do školy a chránili je před rušivými řečmi
a činy.
5. března 1941 upozorněny děti na přísný zákaz jakýchkoli projevů v den 7. března.
Dne 15. března vykonán k dětem projev o významu dějinného
16
aktu: „Zřízení Protektorátu Čechy a Morava“.
Dne 19. dubna vykonán jednotný projev k narozeninám Vůdce a říš. kancléře A. Hitlera.
Dne 24. dubna se zúčastnilo žactvo s učitelstvem předvádění filmu „Sieg am Westen“.
8. května 1941 žactvo poučeno, jak se má chovati při vztyčování vlajek a zpěvu či hře
hymen.
Dne 26. června s všecko žactvo za vedení třídních učitelů zúčastnilo činně při odplevelení
polí.
V druhém pololetí 1940/41 zaveden jazyk německý jako povinný předmět pro všecko
žactvo od 3. škol. roku. Vyučováno 3 hodiny týdně.
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Učitelský sbor upravil podrobné osnovy vlastivědy, do nichž vsunuty hlavně úseky dějin,
v nichž se zvlášť jevila součinnost národa německého s českým.
Dle nařízení Mšano ze dne 29. 12. 1939 a 1940 č. 167 349-I/1 a 54 276/40-I/1 pokračováno ve vyřazování nevhodných knih ze žákovské i učitelské knihovny a závadných
pomůcek z kabinetu. Celkem vyřazeno ze žákovské knihovny 253 inv. č., z učitel. knihovny
105 inv. č., obrazů a map z kabinetu 125 inv. č., učebnic 612 kusů. Obě knihovny zatím
zavřeny.
4. Sběrací akce:
Po celý rok bylo pokračováno ve sbírání odpadových hmot. Do konce června 1941 sebráno
ve škole:
17
kostí 6,94 kg, papíru 118,30 kg, železa 248,19 kg, jiných kovů 0,18 kg, staré gumy
5,05 kg.
Železo odebral obecní úřad do všeobecné sbírky. 68 kg papíru odebrala obchodnice
pí. F. Stříbrná za 10 K 20 h, které věnovány na vyvařovací akci.
Rovněž léčivé rostliny sbíraly děti a usušily: 2,02 kg květu, 6,57 kg listů.
5. Vyvařovací a ošacovací akce:
Vyvařovací akci prováděla místní a újezdní školní rada. S vyvařováním polévky započato
4. listopadu 1940 a akce ukončena 14. května 1941. Do 6. prosince 1940 vydáváno denně
110 dávek. Od 19. února bylo nutno odevzdávati ústřižky z potravinových lístků a proto se
přihlásilo jen 20 dětí.
Celkový počet stravovacích dnů:
Průměrně stravováno denně dětí:
Celkový počet dávek polévky:
Vydání činilo:
Na subvenci v potravinách přijato:
Újezdní škol. rada vyrovnala

98.
45.
4 417.
2 650 K 20 h.
1 509 K 20 h od Národ. pomoci.
1 141 K schodku.

Při ošacovací akci obdrželo 7 dětí šaty, 5 dětí zimní kabáty, 4 děti boty, 2 děti košile, 1 dítě
zástěru a punčochy, 9 dětí podrážky. Vydání činilo 2 872 K. Místní škol. rada věnovala
1 284 K, rodičovské sdružení 100 K, okres. péče o mládež 1 486 K.
Vyvařování obstarala z ochoty školnice pí M. Bílková, ošacovací akci provedl jednatel
F. Bočinský s učitel. sborem.
18
6. Věnování peněžitých darů učitelského sboru:
Učitelský sbor věnoval: 114 K 50 h Německému červenému kříži, 60 K okresní studijní
knihovně, 100 K Bolzanovu samostat. učit. sirotčinci.
Děti sebraly pro Zemskou péči o mládež 190 K.
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7. Rodičovské sdružení:
Do rodičovského sdružení se přihlásilo 125 členů. Předsedou byl přednosta poštovního
úřadu p. Jos. Špitálský. Po jeho odchodu úřadoval jeho náměstek J. Bratrych, úředník.
Ze svých příjmů věnovalo na školní potřeby chudých dětí 1 000 K, na ošacovací akci 100 K,
na umístění 2 žáků v ozdravovně 400 K.
8. Zdravotní stav žactva a zdravotní péče:
Zdravotní stav žactva byl málo uspokojivý. Přes 50 % dětí onemocnělo postupně chřipkou,
spalničkami a zánětem příušnic. Zemřel žák 3.a třídy M. Horálek po operaci mozku.
Zubní technik p. F. Zvoníček prohlédl zdarma chrup dětí 1. třídy. Pan MUDr. H. Houba
prohlédl děti narození r. 1927–1930, při čemž zavedeny zdravotní lístky dětí.
9. Žákovská čítárna:
V každé třídě byly vyloženy dětské časopisy. Byly odebírány: Mladý svět, Rozhlas mladých,
Sokolské jaro, Malý čtenář, Srdíčko, Český domov, Zlatá brána, Sborník okresu slánského
a kladenského. Časopisy zaplaceny ze žákovské sbírky.
10. Inspekční návštěvy:
19. května 1941 vykonal na škole inspekci o. š. inspektor pan Karel Polánek.
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11. Statistika žactva dle stavu na začátku a na konci šk. roku:
Třída

I.a
I.b6
II.a
II.b
III.a
III.b
IV.a
IV.b
IV.c
V.a
V.b
V.c

Počet dětí
na počátku
a na konci
š. roku

Národnost:
česká

Náboženské vyznání:

slovenská

řím.
katol.

čes.
morav.

č. br.
evang.

Bydliště:
bez
vyznání

Hostivice

Litovice

Sobín

40

39

1

30

7

1

2

20

18

1

38

36

2

29

6

–

3

19

18

1

41

41

–

31

8

–

2

18

22

1

41

41

–

30

8

1

1

18

28

1

39

37

2

35

2

1

1

16

20

3

37

37

–

34

2

–

1

16

18

3

28

28

–

25

3

–

–

18

9

1

30

30

–

26

4

–

–

19

10

1

49

48

1

36

9

2

2

20

28

1

47

45

2

35

9

1

2

20

26

1

37

35

2

28

7

1

1

15

20

2

37

35

2

29

7

–

1

15

20

2

29

27

2

23

5

–

1

1

24

4

25

24

1

20

4

–

1

–

22

3

29

29

–

21

3

1

4

20

9

–

25

25

–

18

3

–

4

20

5

–

50

50

–

32

15

–

3

26

21

3

48

48

–

32

14

–

2

25

20

3

29

28

1

23

6

–

–

25

4

–

30

29

1

23

6

–

1

26

4

–

28

27

1

24

3

1

–

1

25

2

27

27

–

22

4

1

–

1

24

2

41

41

–

32

8

–

1

19

18

4

46

46

–

37

8

–

1

21

21

4

Zapsal: F. Bočinský
Třídy 1.a, 2.a, 3.a, 4.ab, 5.ab byly chlapecké; 1.b, 2.b, 3.b, 4.c, 5.c dívčí.
Chlapců celkem 243 / 229, dívek 197 / 202 (na začátku šk. roku / na konci šk. roku).
K. Polánek
22. V. 42
6

Na konci školního roku nesouhlasí počet žáků se součtem žáků o jednotlivých obcích.
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[19 a 20 – vlepený dopis]7
Vážený pane kolego!
Ve vzpomínce na krátké, ale milé působení na 5.třídní tamní škole, zasílá 87letý zprávu
o svém působení jako učitel. Kolik asi ještě mých žáků žije a mne vzpomíná?
S kolegialním pozdravem
Václav Wagner
Kunratice u Prahy
12. května 1942.

Václav Wagner Pozdeňský a jeho působení ve škole.
narozen 23. srpna 1855 v Pozdni u Slaného.
† 19. února 1943 v Kunraticích ve věku 88 roků.8
Opočno u Loun od 1. IX. 1876 – 31. VIII. 1878. Zde založil hádankář. kroužek, který trvá
dosud, ovšem pod jiným jménem. Nástupce Št. Š[…?] stal se říd. uč. a udržoval kroužek
až do své smrti.
Hostivice u Prahy od 1. IX. 1878 – 31. VIII. 1881.
Vřetovice u Kladna od 1. IX. 1881 – 31. VIII. 1893. 1 rok jako správce školy a 11 let
jako řídící učitel.
Hostouň u Prahy od 1. IX. 1893 – 31. VIII. 1919 – zde byl více let dirigentem pěveckého
spolku „Čech“.
Celkem byl 26 let varhaníkem a ředitelem kůru a v roce 1907 vzdal se pro nemoc dalšího
řízení. V roce 1929 – 18. června přestěhoval do Kunratic u Prahy k dceři, provdané za říd.
učit. Václava Rataje.
Václav Wagner-Pozdeňský.
řídící učitel v. v., nejstarší hádankář český, od
začátku r. 1877 do dnešního dne a hudební
skladatel.

7

8

Wagnerovo působení v Hostivici je zmíněno v první školní pamětní knize na str. 8 (edice pamětní knihy
ve svazku č. 1 řady K Pramenů k hostivické historii).
Údaj později doplnil František Bočinský.
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Školní rok 1941/42.
1. Začátek a konec školního roku.
Školní rok 1941/42 byl zahájen 1. září 1941. Pro potíže v dopravě paliva byly prodlouženy
vánoční prázdniny až do 2. března 1942. Druhé pololetí začalo 3. března. Téhož dne
vydány školní zprávy za 1. pololetí. Vyučovalo se pak nepřetržitě až do 9. července 1942,
kdy ukončen školní rok.
2. Učitelstvo a změny v učitel. sboru.
Při zahájení škol. roku zůstal učitelský sbor nezměněn.
Ve tř. 1.a vyučoval řídící uč.
František Bočinský,
"
1.b
"
defin. uč.
Zdenka Janečková,
"
2.a
"
"
"
Richard Jedlička,
"
2.b
"
"
"
Anna Polánková,
"
3.a
"
"
"
Ladislav Pexa,
"
3.b
"
"
"
Ludmila Jindrová,
"
4.a
"
"
"
Marie Hájková,
"
4.b
"
"
"
Libuše Stehlíková,
"
5.a
"
učitel. čekatel Miloš Šrámek,
"
5.b
"
výpomoc. uč. Marie Brázdová.
Náboženství řím. katolickému vyučoval farář Václav Hájek ve 2 odd. třídy 1.ab, 2.ab
a výpomoc. katecheta Jos. Záruba v 5 odd. třídy 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.ab.
Náboženství českomoravskému vyučoval farář Jaroslav Smetana ve 2 odděleních.
Náboženství evangel. čes. bratrs. vyučovala výpom. katech. Vlasta Culovská v 1 odd.
společně s hlavní šk.
22
Dívčím ručním pracím v 5.b učitelka žen. ruč. prací Růžena Dejmalová, ve tř. 3.b třídní uč.
Lud. Jindrová a ve tř. 4.b učitelky Zdenka Janečková a Anna Polánková.
Po provdání byla 1. dubna 1942 propuštěna uč. ž. r. p. Růžena Dejmalová a za ni ustanovena výpomoc. učitel. ž. r. pr. Marie Volrábová.
Protože vyučovací povinnost byla zvýšena u učitelů na 30 a u učitelek na 28 hodin týdně,
převzal uč. R. Jedlička na hlavní škole 2 hodiny zpěvu, uč. L. Pexa 1 hod. zpěvu a uč. M.
Brázdová 2 hod. chlap. ruč. prací. Správci školy snížena vyučovací povinnost na 16 hodin
týdně. Proto v jeho třídě vyučovali: M. Šrámek 1 hod., Lib. Stehlíková 2 hod., A. Polánková
2 hod.
Od 2. pololetí zaveden jazyk německý do všech tříd. V 1. a 2. třídách se mu vyučovalo
4 hod. týdně, v ostatních třídách 7 hodin týdně. V každé třídě vyučoval němec. jazyku
třídní učitel.
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3. Vliv veřejných poměrů na školství.
Staré osnovy byly v mnohém směru v rozporu s novým politickým zřízením. Zatím vydány
nové normální osnovy pro vyučování jazyku německému a tělovýchově. Než budou vydány
osnovy vlastivědy, zasílá okres. škol. výbor v Kladně měsíčně osnovy pro tento předmět.
Vyučování dějepisu úplně zastaveno na dobu, než budou vydány osnovy s látkou
odpovídající novému politickému zřízení.
Zeměpisné obrazy opatřeny německočeským nápisem. Ve vyřazování závadných knih ze
žákovské a učitelské knihovny, obrazů z kabinetu bylo pokračováno dle úředně vydaných
seznamů. 17. července 1942 odevzdány okres. úřadu v Kladně vyřazené cvičebnice, knihy
za žákov. knihovny, obrazy a mapy. Z učitelské knihovny spisy Masarykovy, Benešovy,
23
spisy jednající o činnosti a životě Masarykově, Benešově, o Mafii, legiích a republikánském
zřízení rovněž odevzdány do stoupy.
Zavedeny třídní knihy, výkazy a škol. zprávy s textem německočeským. Při úředním styku
zaveden arijský pozdrav vztyčením pravice.
4. Kulturní činnost školy.
Na počátku škol. roku nebylo žádných škol. podniků, protože na zdejším okrese vyhlášeno
stanné právo.
V září se účastnilo všecka žactvo předvedení 2dílného německého filmu „Olympiáda v Berlinu“, v dubnu filmu „Pandur Trenck“.
15. března 1942 vzpomenuto slavnostním způsobem 3. výročí zřízení Protektorátu Čechy
a Morava.
20. dubna 1942 oslaveny ve škole 53. narozeniny Vůdce Adolfa Hitlera. Po školní slavnosti
vyslechlo žactvo a učitelstvo také rozhlasový projev ministra školství p. E. Moravce.
27. března 1942 vzpomenuto proslovem ve třídách výročí narození J. A. Komenského.
1. července 1942 odsoudilo ve své poradě učitelstvo zločinnou činnost emigrantů, která
zavinila smrt zastupujícího Protektora, generála policie, SS Obergruppenführera
R. Heydricha. Prohlásilo, že stojí věrně na půdě Velkoněmecké Říše a že bude plniti své
povinnosti ve smyslu příkazů státního presidenta Dr. E. Háchy a protektorátní vlády.
9. července 1942 vzpomenuto slavnostním způsobem 70. narozenin státního presidenta
Dr. E. Háchy.
5. Újezdní školní rada.
Na konci š. r. 1940/41 rozpuštěna místní i újezdní školní rada. Okresní úřad
24
ustavil pro obě školy společnou újezdní školní radu, která se dělí na sekci obecné školy
a na sekci hlavní školy.
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Noví členové byli jmenováni okresním úřadem v Kladně:
Předseda Josef Příhoda, dílenský Č. M. D. v Hostivici,
místopředseda Vojtěch Jakl, revisor Č. M. D.9 v Hostivici,
jednatel J. Krátký, odbor. učitel v Hostivici,
účetní Vác., Pšenička, úředník Č. M. D. v Litovicích,
pokladník Ferdinand Hyml, zámečník v Hostivici,
členové Frant. Kubr, rolník v Hostivici, Jos. Zikán, rolník v Litovicích, Jos. Korynta, dělník
v Jenči, […] v Chýni.
Za učitel. sbory byli jmenováni členy Frt. Bočinský, Frt. Pěkný, Mar. Hájková a Jarosl.
Krátký.
6. Rodičovské sdružení.
Rodičovské sdružení zahájilo činnost v říjnu 1941. Přihlásilo se celkem 181 členů. Na
příspěvcích vybráno 1 216 K.
Předsedou jest Jos. Thoma, bankov. úředník v Litovicích,
místopředsedou Old. Wagner, soukrom. úředník v Hostivici,
jednatelem B. Roubal, soukrom. úředník v Hostivici,
pokladníkem Jaroslav Kučera, úředník Č. M. D. v Hostivici.
Za učitel. sbor jsou členkami A. Polánková a M. Brázdová.
Rodičov. sdružení pořádalo v zimních měsících každou neděli odpoledne loutkové divadlo.
Pro místní sirotky věnovalo 400 K a připravuje pomoc pro vysílání slabých dětí do prázdninových kolonií.
25
7. Sociální a zdravotní péče o děti:
Hned na začátku škol. roku pokračováno v lékařské prohlídce dětí narozených v létech
1927–1930. Bystrost zrakovou a sluchovou zjišťovali učitelé, lékařskou prohlídku konal
místní lékař Dr. H. Houba, rozbor moče prováděl lékárník J. Šimůnek. Celkem prohlédnuty
83 děti. Chrup dětí 1. a 2. třídy prohlédl zubní technik Frt. Zvoníček.
Polévka se vyvařovala pro chudé děti od 27. října 1941 do 6. června 1942. Počet stravovacích dnů 118. Průměrně vydáno denně 57 dávek polévky. Celkové vydání činilo
3 237,50 K. Na subvenci od okresní péče o mládež a národní pomoci přijato v potravinách
1 927,20 K. Schodek 1 310,30 uhradila újezdní škol. rada a rodičovské sdružení. Část
potravin sklizena na národním poli ve školní zahradě. Polévku vařila ochotně školnice
M. Bílková.
Při ošacovací akci poděleno 58 dětí. Okresní péče o mládež zaslala šatstvo v ceně 2 528 K,
újezdní školní rada a rodičov. sdružení dalo v poukázkách na šat a prádlo 2 310 K. Mimo to
újezdní školní rada zaplatila 28 dětem podrážky v ceně 670 K. Celkem při ošacovací akci
vydáno 5 508 K.
Do prázdninové kolonie přijala okresní nemocenská pojišťovna v Kladně 8 dětí.
9

Českomoravské dráhy.
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8. Zdravotní stav žactva a učitelstva:
Na začátku škol. roku onemocnělo mnoho dětí planými neštovicemi. V některých třídách
chybělo až 50 % dětí. Ve tř. 2.b bylo několik případů záškrtu, ve tř. 5.b několik případů
záškrtu a spály. V jarních měsících se rozšířil mezi dětmi černý kašel, který zhoršoval školní
docházku až do konce roku. Během roku zemřely tři děti: Vl. Suchánek ze 3.a tř.
26
na tuberkulosu kostí, R. Šiška ze 4.a tř. na celkovou otravu krve a Irena Panušková z 2.b
na revmatismus a srdeční chorobu.
Učitelstvo trpělo anginou a chřipkou.
9. Počet tříd a školních místností:
Zdejší škola měla 5 definitivních tříd postupných a 5 definitivních poboček. S platností od
1. září 1941 nastala reorganisace národního školství. Měšťanská škola nazvána školou
hlavní a stala se 4 třídní. Přijímala do 1. třídy žáky již ze 4. tř. obecné školy, která se stala
8 třídní. Do hlavní školy bylo přijato jen 33 % – pro přechodnou dobu 40 % – žactva ze
4. třídy obecné školy. Ostatní postupovalo do 5. tř. Tím přibyly hlavní škole 2 třídy, takže
obecná škola musila jí postoupiti jednu svou učebnu a učila 10 tříd v 9 učebnách. V jedné
učebně se střídaly dopoledne a odpoledne třídy 1.b s 2.a.
10. Inspekční návštěvy:
22. května 1942 vykonal na škole inspekci okr. škol. inspektor p. K. Polánek. Vcelku byl
s kázní, vyučovacími výsledky spokojen.
11. Žákovská čítárna:
Ze sbírky provedené mezi žactvem na začátku škol. roku byly do žákovských čítáren
předplaceny časopisy: „Mladý svět“, „Český domov“, „Rozhlas mladých“, „Srdíčko“ a „Zlatá
brána“.
12. Sbírky ve škole:
Děti sebraly mezi sebou 1 606 K na Německý Červený Kříž a 130 K jako jednorázový roční
příspěvek Zemské péči o mládež.
27
Zápisová sbírka pro Zem. péči o mládež vynesla 112 K.
Učitelstvo věnovalo při první sbírce na Německý Červený Kříž ½–1 % měsíčního služného,
při druhé sbírce 2 ½–3 % měsíčního služného. Samostatnému Bolzanovu sirotčinci zaslalo
roční příspěvek 90 K.
Po celý rok byl prováděn sběr odpadkových hmot. Do konce škol. roku sebraly děti: železa
706 kg, jiných kovů 2,68 kg, papíru 322 kg, textilií 9 ½ kg, kostí 46,69 kg, gumy 5,45 kg.
Ve sbírání bude pokračováno i o prázdninách.
Děti pilně sbíraly léčivé rostliny, které s dosud ve školní budově suší.
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13. Úspory žactva ve spořitelně:
Městská spořitelna v Unhošti – pobočka v Hostivici věnovala každému žáku, který se ke
spoření přihlásil, vkladní knížku s počátečním vkladem 5 K. Děti pilně střádaly, takže
během 3 měsíců uložily ve spořitelně přes 12 000 K.
14. Výbornou vyučovací a výchovnou pomůckou jest úzký školní film. Ve škol. r.
1941/42 předvedeny žactvu tyto filmy:
1.
Čechy a Morava. Poplach v cirku.
2.
Pohádka „Stolečku, prostři se!“
3.
V srdci Českého ráje. (2 díly)
4.
Život v africké džungli. Osud vdovy Novákové. (o ukládání peněz)
5.
S kamerou na tuleně. Kamarádi na lyžích.
6.
Polabí.
28
Statistika žactva dle stavu na začátku a na konci šk. roku 1941/42.
Celkový počet
žáků
Tř.

a) na začátku
b) na konci š. r.

Bydliště
Hostivice

Náboženské vyznání:

Spojené obce
Litovice, Břve,
Jeneček

řím.
katol.

Sobín

českomorav.

evang.
č. b.

bez
vyznání

I.a

43
39

19
18

22
20

2
1

31
27

8
8

–
–

4
4

I.b

40
39

19
19

20
19

1
1

27
27

10
10

–
–

3
2

II.a

34
35

17
17

16
16

1
2

26
26

6
2

–
–

2
3

II.b

37
37

16
16

20
20

1
1

27
28

7
7

1
–

2
2

III.a

40
40

19
18

19
19

2
3

35
35

2
3

1
1

1
1

III.b

31
31

20
21

8
8

3
2

27
27

4
4

–
–

–
–

IV.a

48
48

20
20

26
26

2
2

39
39

6
6

1
1

2
2

IV.b

42
40

20
19

20
21

2
2

30
30

10
10

1
1

1
1

V.a

34
35

15
14

18
18

1
1

25
23

6
6

–
1

3
3

V.b

30
30

13
14

15
15

2
1

25
25

5
2

–
–

–
–

Zapsal F. Bočinský, ř. uč.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 3
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1939–1953 – školní rok 1941/1942

29

27

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 3
Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1939–1953 – školní rok 1942/1943

28

31

Školní rok 1942/43.
Září.
1. Začátek školního roku:
Školní rok 1942/43 byl zahájen 2. září 1942. Při zahájení vyslechnut projev pana ministra
školství E. Moravce.
2. Učitelský sbor:
Marie Brázdová vyučuje ve tř. 1., Augustin Kubásek ve 2.a, Zdenka Janečková ve 2.b,
Richard Jedlička ve 3.a, Anna Polánková ve 3.b, Ladislav Pexa ve 4.a, Ludmila Jindrová ve
4.b, Marie Hájková v 5.a, Libuše Stehlíková v 5.b, Miloš Šrámek v 6., Antonie Košťálková
vyučuje zvláštní oddělení německého jazyka.
Nová členka učitel. sboru Antonie Košťálková se narodila 6. června 1919 v Kročehlavech. Navštěvovala od r. 1925 do r. 1934 obecnou a hlavní školu v Kročehlavech, od
r. 1935 do r. 1939
32
učitelský ústav v Kladně, kde vykonala 15. června 1939 zkoušku učitelské dospělosti. Od
1. března do 31. března 1942 byla učitelskou praktikantkou na hlavní škole dívčí v Kladně.
Od 1. dubna do 11. července 1942 byla výpomocnou učitelkou na chlapecké škole v Kročehlavech. Od 1. září jest výpomocnou učitelkou na zdejší škole a vyučuje zvláštní oddělení
německého jazyka.
Další nový člen sboru Augustin Kubásek se narodil 29. srpna 1915 ve Zdicích. Od
r. 1921 do r. 1926 navštěvoval obecnou školu ve Zdicích, od r. 1926–1930 střední školu
rovněž ve Zdicích. Od r. 1931–1936 se vzdělával na učitelském ústavě v Hořovicích, kde
se podrobil 15. června 1936 zkoušce učitelské dospělosti. Zkoušku učitelské způsobilosti
vykonal v Kladně 22. dubna 1941.
Od 1. 9. 1936 do 28. 4. 1937 byl hospitantem na obecné škole ve Zdicích, od 1. 5. 1937
do 30. 6. 1937 výpomocný učitel na II. měšťanské škole chlapecké v Kladně. Vojenskou
službu konal od 1. X. 1937–5. IV. 1939.
Od 1. května do 30. června 1937 byl výpomocným učitelem na hlavní škole v Kladně, od
1. září 1939 do 30. června 1941 byl výpomocným učitelem na obecné škole v Hostivici, od
1. září 1941 do 11. července 1942 výpomocným učitelem v Chýni. 1. září 1942 byl znovu
ustanoven výpomocným učitelem na obecné škole v Hostivici.
Řídící učitel František Bočinský jest nemocen a byla mu proto od 1. září 1942 udělena
dovolená. Pokud mu zdravotní stav dovolí, povede správu školy.
Učitelka Anna Polánková má od 1. září do 1. listopadu 1942 dovolenou pro mateřství. V její
třídě vyučuje učitelská praktikantka zdejší hlavní školy Johanka Jelínková.
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3. Dívčí ruční práce:

33
Dívčím ruč. pracím ve tř. 3.b, 4.b, 6. vyučuje výpomocná učitelka žen. ruč. pr. Marie
Volrábová, ve tř. 5.b liter. učit. Zdenka Janečková.
4. Vyučování německému jazyku:
Německému jazyku vyučuje zásadně každý učitel ve své třídě. Ve třídách 1., 3.a, 3.b, 4.a,
6. utvořeny 2 oddělení. Druhé odd. tříd 3.a, 3.b, 4.a 6. vyučuje ve zvláštní třídě Antonie
Košťálková. Ve tř. 1. vyučuje obě odd. třídní učitelka Marie Brázdová.
V 1. a 2. třídách jeho 4 hodiny týdně jazyka německého, v 3., 4. a 5. třídách jest 7 hodin,
v 6. třídě 6 hodin.
5. Vyučování náboženství:
a)

Římskokatolickému náboženství vyučuje v 1. a 2. třídách farář Václav Hájek, ve 3.ab,
4.ab, 5.ab, 6. vyučuje kaplan Stanislav Majkus. Tř. 1.–2.a, 4.a–4.b, 5.a–5.b byly
spojeny v 1 oddělení.

b)

Českomoravskému náboženství se vyučuje ve 2 odděleních. Vyučuje farář František
Benda a pomocná katechetka Jiřina Bendová.

c)

Českobratrskému-evangelickému náboženství vyučuje diakon Karel Jirků v Prahy
v 1 odd. společně s hlavní školou.

6. Učitelské zkoušky ze znalosti německého jazyka:
Ve dnech 22. a 23. září vykonalo v Kladně 9 členů sboru zkoušku. 3 členům povolen
odklad na 6 měsíců.
34
7. Počet žactva na začátku šk. roku:
Tř. 1.
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.
Celkem

21 hochů,
38
–
40
–
36
–
34
–
27
196 hochů,

32 dívek
–
36
–
37
–
28
–
27
24
184 dívky.
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Řím. katolického vyznání
českomoravského
českobrat. evangel.
bez vyznání

153 hoši,
27
2
14

30

145 dívek,
32
2
5

376 dětí bylo národnosti české, 4 děti slovenské.
8. Slavnostní projevy:
3. září 1942 vyslechlo učitelstvo a žactvo zahajovací projev pana min. škol. E. Moravce.
28. září 1942 svatováclavský projev rovněž p. min. školství E. Moravce.
35

Říjen.
1. Statistika sběru odpadkových hmot:
Na začátku října zjištěno, že za čtvrtletí (červenec, srpen, září) bylo sebráno ve škole v kg:
Textil:

Kostí:

Papíru:

Železa:

59

255

1 209

3 275

Jiných
kovů:
18

Gumy:
12

Pecek:
11

Odpadkové hmoty odváží po částech obchodník p. Jurášek z Kladna. Od začátku škol. roku
jsou pověřeny jen školy sběrem odpadků v celé obci. Skladiště jest ve farní kůlně.
2. Sběr léčivých rostlin:
V říjnu odvedeno do lékárny p. J. Šimůnka v Hostivici 18 ½ kg nasušených léčivých rostlin.
3. Zdravotní stav učitelstva a žactva:
V říjnu onemocněla učitelka M. Brázdová zánětem sedacího nervu. Léčila se 4 týdny.
Uč. Z. Janečková onemocněla anginou a zánětem srdečních chlopní. Léčila se 2 týdny.
Uč. L. Stehlíková onemocněla střevním katarem.
Mezi dětmi se šířilo onemocnění spálou. Dosud onemocnělo 5 dětí. Čtyři třídy byly na
3 dny uzavřeny a desinfikovány. Okresní úřad zakázal žactvu návštěvu divadel a biografů.
36
4. Spoření žactva:
V týdnu spořivosti promluvil k žactvu správce školy a správce hostivické filiálky Městské
spořitelny v Unhošti p. St. Zazvonil o významu spořivosti.
Svaz spořitelen vypsal soutěž o spořivosti. Z naší školy se zúčastnilo 48 žáků slohovými
a kreslířskými pracemi této soutěže.
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5. Kurs německého jazyka pro učitelstvo.
Od 22. října jest v Unhošti kurs jazyka německého pro učitele, kteří při zkoušce neobstáli,
neb obstáli slabě. Z naší školy navštěvují kurs 3 členové sboru.
6. Vyučování německému jazyku:
Aby bylo žactvo rychleji a důkladněji s jazykem německým seznámeno, bylo nařízeno
věnovati 1 hodinu zeměpisu výuce jazyku německému a ideologii.

Listopad.
1. Při soutěži spořivosti obdrželo žactvo obecné školy:
1 první cenu, 2 druhé ceny, 4 třetí ceny a 3 ceny pro útěchu.
Městská spořitelna v Unhošti – filiálka v Hostivici věnovala mimo to žactvu tužky a pravítka.
37
2. Výcvik žactva v dodržování silničního a dopravního řádu.
10. listopadu vyslechlo žactvo rozhlasovou scénu.
11. listopadu přednášel o silničním řádu ve všech třídách vrchní strážmistr p. Patera.
12. listopadu byl podrobný výklad.
V hodinách tělesné výchovy praktická cvičení na silnicích, křižovatkách a přechodech.
9. 2. 1943
Pavel Poch, oši.

Leden.
1.

Vánoční prázdniny prodlouženy do 13. ledna 1943.

Únor.
1.

První pololetí ukončeno 31. ledna 1943.

2.

Všichni učitelé byli povinně röntgenováni v okresním dispensáři v Kladně.
U žádného člena zdejšího sboru nebyla konstatována tuberkulosa plic.

3.

Inspekce Ve dnech 16. 1., 25. 1. a 9. 2. 1943 vykonal na zdejší škole inspekci
o. š. i.10 pan Pavel Poch.

10

Okresní školní inspektor.
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38

Březen.
1.

Ve výroční den zřízení Protektorátu Č. a M. vyslechlo učitelstvo a žactvo projev
ministra školství E. Moravce a gener. tajemníka pro výchovu mládeže p. Dr. Teunera.
(15. III. 1943)

2.

21. března uctěn „Den hrdinů“ vyvěšením vlajek říšské a protektorátní.

Duben.
1.

Narozeniny Vůdce Adolfa Hitlera byly oslaveny 20. dubna 1943. Na stožárech vyvěšeny vlajky říšská a protektorátní. Shromážděné učitelstvo a žactvo vyslechlo rozhlasový projev z Prahy.

2.

V dubnu vykonala s úspěchem uč. Ant. Košťálková zkoušku způsobilosti z jazyka
německého.

3.

Uč. M. Šrámek byl jmenován defin. učitelem dle § 4.

Květen.
1.

V květnu ukončena ošacovací akce na zdejší škole. Celkem ošaceno 80 dětí. Újezd.
škol. rada věnovala na tento účel 3 516 K, okresní sociál. péče v Unhošti 4 pláště,
2 chlapecké šaty, 4 dívčí šaty a 5 gumov. podrážek.

Červen–červenec.
1.

4. června uctěna památka † zast. Protektor. generála R. Heydricha. Učitelstvo
i žactvo vyslechlo relaci vysílanou z Prahy.

2.

Školní rok ukončen 14. července 1943.

3.

12. července uctěny narozeniny pana stát. presidenta Dra E. Háchy.
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Školní rok 1943/4.
Září.
1. Pro epidemii dětské obrny byl zahájen nový školní rok až 6. září 1943.
2. Učitelský sbor:
František Bočinský vyučuje ve třídě 1.a, Marie Hájková v 1.b, Marie Brázdová ve 2., Marie
Škardová ve 3.a, Zdenka Janečková ve 3.b, Antonín Jakubše ve 4.a, Anna Polánková ve
4.b, Ludmila Jindrová v 5., Ladislav Pexa v 6.a, Johanka Jelínková v 6.b, Miloš Šrámek v 7.
Učitel Richard Jedlička měl od 1. 6. do 1. 10. 1943 dovolenou jako instruktor Kuratoria pro
výchovu mládeže.
Učitelka Libuše Stehlíková měla dovolenou v nemoci do 15. 10. 1943.
Náboženství řím.-katolickému vyučuje v 1.–3. tř. p. farář Václav Hájek, ve 4.–7. p. kaplan
Jaroslav Bosáček.
40
Náboženství českomoravskému vyučuje Jiřina Bendová.
Ženským ručním pracím ve všech odděleních vyučuje uč. Marie Volrabová.
Německému jazyku vyučuje každý učitel ve své třídě. Ve třídách 3.a, 2., 4.a, 6.a utvořena
2 oddělení. Druhé odd. tříd 3.a, 2., 4.a, 6.a vyučuje ve zvláštní třídě učitel Antonín
Jakubše.
V 1. a 2. třídách jsou 4 hod. týdně jazyka německého, v 3., 4, 6. a 7. třídách je 7 hodin,
v 5. třídě 8 hodin.
Pro nedostatek tříd budou mít střídavé vyučování třídy 4.a a 5.
Počet žactva na začátku šk. r.
Tř. 1.a 33 h., 1.b 29 d., 2. 45 (20 h., 25 d.), 3.a 39 h., 3.b 32 d., 4.a 41 h., 4.b 38 d.,
5. 30 (16 h., 14 d.), 6.a 36 h., 6.b 29 d., 7. 36 (20 h. 16 d.)
Celkem 388, hochů 205, dívek 183.
41
Řím. katolického vyznání
českomoravského
"
českobrat. evangel. "
bez vyznání

306 žáků
63 "
1 "
18 "

Národnosti české je 383, národnosti slovenské 5 žáků.
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Říjen.
1. Sběr plodů a léčivých rostlin:
V říjnu uzavřen sběr kaštanů, pecek, žaludů a léčivých rostlin. Kaštanů sebráno 150 kg,
pecek 44 kg, žaludů 3,50 kg, léčivých rostlin nasušeno 19 kg.
2. Výsledek sběru odpadkových hmot od 1. 9. do 30. 10. 1943.
Kostí 59 kg, papíru 176 kg, textil 69 kg, železa 1221 kg.
3. Sbírka pro N. Č. kříž:
Učitel. sbor věnoval 205 K, žactvo 1 204,20 K.
4. Prodloužení vyučovací hodiny:
Dle výnosu Min. škol. ze dne 9. 10. 1943 č. 89 398-I byla prodloužena vyučovací hodina ze
45 na 50 minut.
5. Vůdce Adolf Hitler jmenoval říšským Protektorem pro Čechy a Moravu Dra Wilhelma
Fricka a německým státním ministrem pro Čechy a Moravu Obergruppenführera K. H.
Franka.
42

Listopad.
1.

30. XI. 1943 vyslechlo učitelstvo a žactvo rozhlasový projev na paměť 5. výročí volby
Dra E. Háchy presidentem.

2. Začátkem listopadu zřízeno vlastní družstvo P. O. pro školní budovu. Velitelem jest
ředitel F. Pěkný, jeho zástupcem říd. uč. F. Bočinský. Mužští členové sboru jsou ve
skupině hasičů, ženští členové ve skupině samaritánek a žactvo nejvyššího ročníku
tvoří spojky. Noční hlídky ve škole vykonávají po 3 ve skupině střídavě všichni
členové sboru. Kryt pro žactvo zřízen ve sklepě školy.

Prosinec.
1.

Praktikantka Joh. Jelínková byla ustanovena s platností od 1. 12. 1943 výpomocnou
učitelkou na obecné škole v Hostivici.

2.

Výpomoc. učitelka žen. ruč. prací Marie Volrábová ustanovena čekatelkou.

3.

Za písemnou práci „Spare Kohle!“11 dostali žáci odměnu 20 K od školské úřadovny
v Kladně.

11

Šetřete uhlí!
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Leden.
1.

Vánoční prázdniny trvaly od 21. prosince 1943 do 11. ledna 1944.

2.

V době od 5. do 7. ledna 1944 navštěvoval učitelský sbor kurs P. O. v Kročehlavech.

3.

1. pololetí š. r. 1943/44 bylo ukončeno 29. ledna 1944. Týž den vydány žactvu školní
zprávy. Při klasifikaci bylo již použito stupnice šestiznámkové. 2. pololetí bylo zahájeno 4. února 1944.
43

Únor.
1.

V únoru 1944 provedena s platností od 1. 1. 1944 nová úprava platových a služebních poměrů učitelstva dle vlád. nařízení z 12. 1. 1944 Sb. č. 16 na pokyn p. němec.
stát. ministra K. H. Franka.

2.

V témže měsíci organisována v Protektorátu Č. a M. „Česká Liga proti bolševismu“,
jejímž předsedou zvolen univers. profesor Dr. Drachovský.

3.

Během tohoto měsíce hlášeno bylo četnickou stanicí v Hostivici několik nebezpečí
leteckého útoku – Luftgefahr. Žactvo z Hostivice na vzdálenost 10 minut cesty odcházelo ihned do svých domovů, ostatní děti do krytů ve škol. sklepu a velkostatku
(ovčín). Hasičská, asanační a samaritánská služba školní měla pohotovost.

Březen.
1.

5. výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava bylo důstojně oslaveno na celé škole.
Ve třídách 1.–3. uspořádali třídní vlastní slavnost. Třídy 4.–7. se shromáždily se svými
třídními v učebně 7. tř., kde žactvo a učitelstvo vyslechlo projev vysílaný rozhlasem.
U budovy vztyčena vlajka říšská a protektorátní.

2.

6. III. 1944 vykonal na zdejší škole inspekci pan o. š. i. P. Poch. Shledal, že vcelku
pracuje učitelstvo svědomitě. Některé závady vytkl jednotlivcům přímo osobně.
Znovu upozornil na řádné, poctivé plnění povinností ve škole i mimo školu.
44

Duben.
1.

Výročí narozenin Vůdce Adolfa Hitlera uctěno ve škole 20. dubna 1944. Tř. 1.–3.
měly oslavu ve svých třídách. Tř. 4.–7. se shromáždily s učitelstvem ve tř. 7.
a vyslechly rozhlasový projev. Před budovou vztyčeny vlajky.

2.

V dubnu ukončena ošacovací akce. Školní obec věnovala 2 700 K, rodičovské sdružení 1 000 K, Okres. péče o mládež v Unhošti věnovala 15 m látky na chlapecké šaty
a 15 m na dívčí šaty.
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Květen.
1.

Na II. dílo „Sociální pomoci“ věnovalo žactvo 891 K 80 h.

Červen.
1.

V měsíci červnu 1944 věnovalo ministerstvo vnitra vitaminové preparáty pro školní
žactvo. Poděleno bylo 70 nejslabších dětí.

2.

Od 26. do 29. června 1944 se konal pro učitelstvo kurs her a plování v Kladně.
Účastnil se ho kol. Pexa Lad. a kol. M. Brázdová.

3.

S platností od 1. června 1944 jmenována učit. M. Brázdová definitivní dle § 4.
45

Červenec.
1.

12. června uctěny narozeniny státního presidenta Dra E. Háchy. V nižších třídách
promluvili k žactvu třídní učitelé, vyšší třídy vyslechly rozhlasový projev.

2.

Školní rok 1943/44 ukončen 13. července 1944.
[46 – prázdná strana]
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[47]

Školní rok 1944–45.
Září.
Školní rok 1944/45 byl zahájen normálně v úterý dne 5. září. Správcem školy je p. Fr.
Bočinský.
Učitelský sbor:
Ludmila Jindrová učí 1. tř.
František Bočinský " 2.a
Marie Hájková
" 2.b
Marie Brázdová
" 3. tř.
Marie Krátká
" 4.a
Zdeňka Janečková " 4.b
Anna Polánková
" 5. tř.
Richard Jedlička
" 6. tř.
Ladislav Pexa
" 7.a
Miloš Šrámek
" 7.b

(51
(34
(26
(47
(44
(31
(32
(33
(42
(22

dětí),
chlapců),
dívek),
dětí),
chlapců),
dívek),
dětí),
dětí),
dětí),
dětí).

Náboženství řím. katol. učí Václav Hájek, farář v Hostivici
48
a Václav Divíšek, kaplan v Hostivici.
Náboženství českomor. učí Vladimír Průša, farář v Hostivici.
Náboženství českobrat. učí diakon p. Zd. Navrátil z Prahy.
Učitelkou domácích nauk je Marie Volrábová, ku konci měsíce i Anna Vacková, přidělená
na hlavní školu.
Vyučování v září je přerušováno často letec. nebezpečím (L); děti i učit. sbor se ukrývají ve
škol. krytě, děti nejblíže bydlící chodí domů.
Ku konci září se projevilo také na naší škole totální nasazování učitelů do prac. povinnosti.
23. 9. byl odvolán Richard Jedlička a Ladislav Pexa, 28. 9. Marie Brázdová. Proto 26. 9.
ustanovená učit. něm. jazyka Milada Hajtmarová nastoupila ve 3. tř. 5. a 6. tř. byly spojeny pod vedením A. Polánkové, 7.ab vyučuje Miloš Šrámek. Něm. jazyku učí každý sám ve
své třídě.
Žáci naší školy dle nábož. vyznání:
řím. katol. vyznání
286 dětí
českomor. vyznání
60 dětí
českobrat. vyznání
3 děti
49
pravoslavného vyznání
bez vyznání
Celkem

1 dítě
15 dětí
365 dětí
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Žáci podle národnosti: české národnosti 359 dětí, slovenské národnosti 5 dětí, ruské
1 dítě.

Říjen.
Ráz tomuto měsíci udávají 3 události: 5. 10. odchod správce školy Fr. Bočinského na
zdravotní dovolenou, navrácení Rich. Jedličky 13. 10. a Marie Brázdové 23. 10. z prac.
nasazení do školy a 17. 10. zahájení strav. akce školní.
M. Brázdová se vrátila do 3. tř., R. Jedlička do 6. tř., Mil. Hajtmarová přejala 7.a.
Také v říjnu skoro denně po 11. hod. bylo oznamováno letec. nebezpečí (L) i několik F
(letec. poplachů) jsme zažili. Škole velmi prospělo zřízení telefonu v úřadovně obec.
50
školy. Telef. hlášení letec. nebezpečí oznamuje celé budově zast. říd. uč. M. Hájková
a učit. M. Krátká. Po úradě s míst. velitelem PO a rodiči jsou děti pouštěny domů, daleko
bydlící se schovají u svých hostiv. spolužáků. Během října žáci nejvyš. tříd kopali zákop na
poli před školou a sklidili litov. velkostatku velkou část makovic.
17. října začala zase stravovací akce při obou školách. Vyvař. výbor je letos tentýž jako po
oba předchozí roky:
Předseda p. Zikán, rolník z Litovic,
jednatel p. V. Roubal, úředník z Hostivice,
pokladník p. Jos. Thoma, bank. úřed. z Litovic,
vedoucí provozu pí M. Hájková, učitelka,
revisor účtů p. Fr. Kubr, rolník z Hostivice.
Na polévku jako léta předcházející si dávaly děti potrav. lístky. Letos se jich přihlásilo
v 68. strav. období 320 na polévku; všechny děti dostaly ještě marmeládu, tvaroh, plnotučný sýr a děti, jichž rodiče nemají zahrad, také jablka. Protože cukr na kávu nebyl dosud
přidělen, rozdáno dětem jen mléko. Celý
51
učit. sbor obou škol pomáhal vedoucí M. Hájkové dle potřeby v této záslužné práci.
Polévka pro všechny děti je zdarma. Loňského roku vydala strav. akce 37 000 K:
školní obec
18 000 K,
okres. péče v Unhošti
6 000 K,
R. S. hl. školy12
1 600 K,
obchodník p. Jareš
10 000 K,
uč. sbor za své polévky
2 000 K.
Ve dnech 30. 10.–3. 11. zúčastnila se zast. říd. učit. M. Hájková kursu pro vedoucí PO
(protilet. ochrany) v Luftschutzschule13 v Praze.

12
13

Rodičovské sdružení hlavní školy.
Vzdušná ochranná škola.
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Koncem října je na poli vykopán kryt asi pro 100 dětí. Starosta p. Vágner a vedoucí míst.
PO p. Fišer slíbili, že se postarají o výdřevu. K tomu účelu bylo skáceno v obec. parku
několik stromů.
Výsledek sběru odpad. hmot od 1. 9.–31. 10. 1944: kostí 200 kg, papíru 365 kg, textilií
138 kg, gumy 12 kg.
52
Tento sběr zápasí s tím, že zásoby odpadků z fary nejsou vůbec odváženy pro nedostatek
potahů.
V říjnu byl také ukončen sběr šípků, kaštanů a pecek: šípků 6 kg, kaštanů 42 kg, pecek
31 kg.
Zapsala A. Polánková, učitelka

Listopad.
P. Fr. Bočinský má prodlouženou dovolenou, dále jej zastupuje M. Hájková. 15. t. m. se
vrátila ze zdrav. dovolené pí. L. Stehlíková. Zastupuje p. Bočinského ve tř. 2.a.
Ježto byly zabrány 3 místnosti v přízemí od Flieqerhorstkommandantur v Ruzyni, bylo
zavedeno poloden. vyučování ve tř. 2.a, 3. 7.a a 7.b. Dvě střídající
53
třídy nechodí odpol. při letec. nebezpečí domů, nýbrž zůstávají ve škol. krytu. Nejvyšší
třída se stěhuje do tř. 4.a blíže telefonu, aby si mohla zachytiti zprávu o let. nebezpečí.
V listopadu byla uvedena v činnost výkonná skupina PO ve škol. budově. Z obou učit.
sborů utvořeny 2 skupiny:
I. skupiny: pp. Hájková M. V, Fr. Vrtal VH, L. Mlčoch H, F. Cílková +, M. Brázdová S,
A. Vacková T.
II. skupina: pp. Fr. Pěkný V, M. Šrámek H, Jar. Krátký H, M. Krátká H, L. Jindrová H,
A. Zpěváčková +, A. Polánková F, S.14
Výcvik skupiny PO byl zahájen schůzí PO dne 6. XI. 1944. Absolvenst Luftschulzschule
pí. M. Hájková zdůraznila
54
úctu k PO a jejím ušlechtilým snahám, jež jsou usměrněny zákonem o protil. ochraně
z května r. 1943. Po každém letec. nebezpečí shromažďují se všichni členové PO v přízemí,
při letec. poplachu skupina mající ten čas pohotovost rozestaví hlídky. I. skupina má
službu od 1.–15. v měsíci, II. skupina vždy druhou polovinu měsíce.

14

Značky H, VH, +, T, F a S pravděpodobně znamenají úlohu v rámci výkonné skupiny.
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Další schůze konala se 23. XI. Pí. uč. Hájková promluvila o důležitosti dokonalého
zatemnění, pí. uč. Polánková a Cílková seznámily všechny členy s obsahem lékárničky PO,
p. Vrtal oznámil stav nářadí PO ve škol. budově.
O schůzích jsou vedeny zvláštní zápisy, kde je poznamenáno i každé letec. nebezpečí.
Zapsala M. Hájková.

Prosinec.
Výsledek sběru odpadkových hmot:
a) v prosinci 1944 kostí 210 kg, papíru 284 kg, textil. odp. 110 kg, gumy 1 kg.
b) za IV. čtvrtletí kostí 558 kg, papíru 889 kg, textil. odp. 302 kg, gumy 3 kg, barev.
kovů 2 kg.
55
Učitel Richard Jedlička vykonal zkoušku způsobilosti pro hlavní školy ze IV. odboru.
Správce školy Frant. Bočinský nastoupil po dovolené opět službu.
Vánoční prázdniny začaly 21. XII. 1944 a potrvají do 5. I. 1945. Není vyloučeno prodloužení prázdnin.

Leden.
Vánoční prázdniny potrvaly dále přes celý leden. Žactvo si přicházelo každého týdně do
školy pro domácí cvičení. Učitelstvo dáno k disposici obecnímu úřadu pro příležitostné
práce.

Únor.
Pro Sociální pomoc (III. dílo) věnovalo žactvo 1 071 K 60 h.
Obecní úřad v Hostivici pověřil učitelský sbor sběrem šatstva a obuvi pro české dělníky
a zákopníky. Sběr byl vykonán s dobrým výsledkem ve dnech 28. 2. a 1. 3. 1945.
Pravidelné vyučování nebylo ani v únoru zahájeno.

Březen.
15. března oslaveno 6. výročí zřízení Protektorátu Č. a M.
56
Učitelstvo a žactvo vyslechlo rozhlasový projev.
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Pro obecní úřad v Hostivici a Litovicích provedlo učitelstvo soupis dobytka a drůbeže.
Výsledek sběru odpadků v I. čtvrtletí 1945: kostí 243 kg, papíru 1 504 kg, textilu 119 kg.

Naše škola a obec ke konci války:
Již v r. 1944 pocítila naše školní budova v plném rozsahu těžkosti války. 22. září 1944
zabrala německá vojenská správa 3 učebny pro dílny obuvnické a krejčovské a sborovnu
pro svoji kancelář. 17. dubna 1945 neměli jsme již ani jedné učebny pro naše žactvo,
protože se německé vojsko usadilo v celé školní budově. Děti si přicházely jen na hřiště
pro týdenní domácí cvičení. Od března 1945 opakovaly se několikrát denně letecké
souboje mezi anglickými a německými letci nejen nad letištěm, ale i nad Hostivicí a širším
okolím. Palubní zbraně zasypávaly střelami cesty, pole i střechy. Obyvatelstvo bylo větší
část dne v krytech.
Vyučování bylo zastaveno až do 17. května 1945, kdy po útěku Němců ze školy a kasáren,
byla škola vyčištěna, desinfikována a opět otevřena pro české děti.
57
25. dubna 1945 byla školní budova těžce poškozena hořícím německým letadlem, které při
souboji bylo zasaženo anglickými střelami. Toto letadlo se od letiště snášelo níž a níže,
zachytilo štít školního podkroví a jv. část střechy. Od vystříknuvšího benzinu vznikl na půdě
požár, který byl však rychle lokalisován. Kusy letadla spadly na školní a sousední zahradu.
Zbytek letadla i s německým pilotem dopadl za školou v Rašínově ulici15 na domky p. Bílka,
železnič. úřed. a p. Studenta.16 Oba domky byly částečně pobořeny, domek p. Studenta
vyhořelo. Pí Bílková utrpěla při tom těžké popáleniny, jimž v kladenské nemocnici podlehla.
Události nasvědčovaly tomu, že se blíží konec války. Občanstvo pilně poslouchalo zprávy
z Anglie a Ruska a rozšiřovalo je mezi spolehlivé spoluobčany. Již ke konci r. 1944 několik
občanů opatřovalo telefonické úřední zprávy, z vlaků, nádraží, německých posádek a navazovalo styky s pražským podzemním hnutím. Tak tajně v obci pracoval Old. Vágner,
správce mlýna, Š. Figar, přednosta stanice, Vojt. Jakl, kontrolor vlaků, Václ. Stehlík, dělník;
V. Tejnský, listonoš. Tito nenápadně vyhledávali další spolehlivé spolupracovníky. Práce
byla pro ně obtížná a nebezpečná, protože německý teror vypěstoval mezi občanstvem
vzájemnou nedůvěru v obci uprostřed německých posádek na letišti, v sanitárním parku,
ve škole. Kromě toho také místní a přistěhovaní Němci pozorovali činnost Čechů.
58
11. března 1945 měli jmenovaní vybráno již několik spolehlivých občanů, z nichž po
opatrném výběru byl sestaven revoluční Národní výbor s těmito členy: 1) Václav Stehlík,
dělník, 2) Václav Hájek, katol. farář, 3) Kar. Šmíd, garážmistr stát. mlékárny, 4) Fr. Bočinský, správce školy, 5) Ant. Kolařík, mechanik, 6) Vojt. Jakl, kontrolor vlaků, 7) V. Tejnský,
listonoš, 8) Leop. Veselý, účetní továrny „Arzi“, 9) Karel Hakl, cementář, 10) Mirosl. Zimák,
pokladník měst. spořitelny.
15
16

Nyní Študentova ulice.
Správně: p. Študenta.
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Pracovalo se velice opatrně. Zprávy si jednotliví členové podávali jen při setkání. První
schůze N. V. konána 2. dubna 1945 ve mlýně. Některé schůze byly pak na faře, kde také
sestaven leták, obracející se k místnímu občanstvu s výzvou, aby bylo statečné, svorné
a aby v zájmu národa zabránilo všem nepořádkům a rabování. Letáky roznesl Vojt. Jakl po
pražských poštovních schránkách, takže hostivičtí občané je obdrželi poštou z Prahy.
Old. Vágner, Š. Figar a obec. tajemník Hrabák se účastnili na schůzích N. V.
V Litovicích mládež byla připravena k aktivní akci. Měla spojení s partyzány z Jenče
a Unhoště, starala se o ně, kryla je a stravovala. V této akci měl účast učitel naší školy
Miloš Šrámek.
Byly rozděleny úkoly. Velitelem ozbrojených občanů ustanoven poruč. v z. Mir. Zimák, jeho
zástupcem praporčík Malaník. Z mládeže utvořena hlídky a
59
a spojky, z bývalých vojáků pohotovostní oddíly, požární hlídky ze členů hasič. sboru
a z hospodář. praktiků zásobovací a stravovací odbor.
Tak nadešel významný den 5. květen 1945. V časných hodinách ranních se objevila vlajka
čs. republiky na vysoké budově mlýnského „sila“. V několika minutách se již objevily vlajky
a prapory skoro na všech budovách v obci. Leták vykonal dobře své poslání mezi občanstvem. Členové N. V. se sešli na radnici. K shromážděnému obyvatelstvu promluvil do
místního rozhlasu dělník Václav Stehlík a farář Václav Hájek. Občanstvo se zachovalo
vzorně. Bývalí vojáci se dali k disposici N. V. a ostatní občanstvo se rozešlo do svých
domovů. Vojenské velitelství bylo na faře. Tam hned formovány hlídky, spojky a shromážděna výzbroj. O pořádek ve školní budově, kde byly ještě bohaté sklady vojenské obuvi
a uniforem i prádla, se staral správce školy s přidělenými hlídkami. Němečtí vojáci ve škole
byli překvapeni. Velitel M. Zimák sjednal za přítomnosti správce školy s velitelem německé
posádky ve škole úmluvu v tom smyslu, že čeští civilisté se nebudou všímati německého
vojska a německé vojsko si ponechá obsazenou školu a nebude se nepřátelsky chovati
vůči českému obyvatelstvu. To byl v dané situaci jedině možný kompromis, protože na
naší straně nebylo účinných zbraní, kdežto Němci byly vyzbrojeni a na střeše školy
i v oknech měli kulomety.
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České vojenské velitelství nelenilo. Na věži kostela zřízena pozorovatelna, pořádková,
hlídková, telefonní a radiová služba byla v pořádku. V neděli 6. 5. byl v obci celkem klid.
Pouze naše spojky navazovaly styky se Sobínem, Chýní, Jinočany, Dušníky a s vedením
partyzánů v Jenči a Unhošti. K večeru překvapila hlídka SS členy N. V. na schůzi na radnici.
Esesák vyhrožoval, že dá s letadel pokropiti a popáliti celou obec, padne-li jedna rána proti
německému vojsku. Pozdě večer hlásily hlídky, že se od Berouna blíží na pomoc vojsko
generála Vlasova. O tom se dozvěděli asi také Němci ve škole. V noci vypáčili si ještě ve
sklepě školy 2 vepře a pak zmizeli směrem k Motolu. Neměli již času vyrabovati svá
skladiště obuvi, prádla a uniforem. To vše zůstalo naší kořistí.
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V pondělí 7. 5. nastal nejtěžší den. Od časných hodin plno práce, zbrojení, formování a příprav. Na dvoře velkostatku se shromažďovali čeští muži i mládež v počtu asi 100 osob.
Čekali všichni na vojsko Vlasovo v naději, že je vyzbrojí a že se pak budou moci účastniti
činně bojů o letiště, kde byla slabší sice, ale důkladně vyzbrojená německá posádka
i s letectvem. Až dosud výzbroj byla nedostatečná. V opuštěném sanitárním parku nalezeno jen několik pušek a přilbic. Konečně k 9. hodině vnikali do obce od Sobína a Chýně
vojáci Vlasovovi, bohužel jen lehce
61
a slabě vyzbrojení. Našim mužům mohli nabídnouti jen trochu ručních granátů, takže se
boje mohlo účastniti jen málo našich nadšenců. Nastal prudký boj. Němci pálili z děl
i letadel. Vlasovci s našimi se dostali jen na jižní a jz. svah letiště. Brzy se ukázalo, že pro
nedostatek zbraní, zvláště těžkých, budou donuceni k ústupu. Spojky se rychle rozjely do
Dušník a do Berouna, aby informovaly Vlasovův štáb o stavu boje a nedostatku zbraní.
Odpoledne přijela děla. Němci však přijeli od Středokluk s obrněným vlakem a s trati
prudce bombardovali Hostivici. Boj vzplanul na zemi i ve vzduchu se vší prudkostí. Obecní
úřad byl na sz. straně úplně demolován, škola měla 2 těžké zásahy, Zadákova továrna
úplně vyhořela, rovněž dům pí Kalhousové u nádraží vyhořel. Většina ostatních domů
poškozena lehčími zásahy. Naše hlídka dostala zprávu, že v Litovicích dosud nezajištění
Němci signalizují na střechách svých domů a tak pomáhají německému vojsku. Ihned
přikročeno k jejich zajištění. Na cestě do zajišťovací vazby byl před hostivickým parkem
zasažen střelou z německého letadla obchodník z Litovic Johann Schmidt, jeden z těch,
kteří signalisovali. Boj trval až do soumraku. Měli jsme citelné ztráty. Z našich občanů
padli:
Václav Steiner, dělník z Litovic 164.
Jaroslav Suchánek, autořidič z Litovic čp. 243.
62
František Tamchyna, úředník z Litovic čp. 172.
Zraněn byl Karel Veselý, strojvedoucí ČSD z Hostivice čp. 315, Josef Henych, dělník
z Hostivice.
Vlasovců padlo 14, raněných bylo 6. Těžce ranění byli převezeni do kladenské nemocnice,
mrtví pohřbeni na hřbitově v Litovicích.
Po 11. hodině v noci se blížila od Zličína a Dušník silná pomoc Vlasovců. Přísun pozorovali
asi také Němci na letišti a proto do rána z pondělí na úterek opustili letiště. V úterý ráno
8. 5. vyčistili Vlasovci letiště úplně a předali je našemu velitelství. Na letišti bylo zajištěno
mnoho střeliva, několik děl (většinou poškozených), nákladních aut, asi 20 koní a mnoho
jatečného dobytka. V sanitárním parku v Hostivici zajištěno množství léků a obvazového
materiálu. Léčiva a potraviny, které občanstvo věnovalo, byly zaslány na několika nákladních autech do Prahy na pomoc pražským bojovníkům.
Ošetřovna raněných byla ve škole, kde pracoval Dr. H. Houba z Hostivice a Dr. A. Kindl
z kladenské nemocnice. Pomáhaly dobrovolné ss. z Hostivice a Litovic a členové samarit.
odboru hasičstva.
Ve středu 9. května byl v Hostivici celkem již klid.
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S radostným napětím očekávalo obyvatelstvo příjezd ruského vojska. První ruské tanky se
objevily po 10. hodině. Občanstvo připravilo jim radostné uvítání. Mladí muži obsazovali na
tancích kdejaké volné místečko a spolu s ruskými vojáky jeli na pomoc Praze.
Do radostných chvil padla však i kapka hořkosti. Naši lidé na strážích nestačili bezpečně
uhlídati rozsáhlé letiště s kasárnami a přilehlými budovami. Našly se v obcích kol letiště
lidské krysy – „také Češi“, kteří v kritických dnech byli zalezlí v krytech a sklepích. Jakmile
střelba utichla, vylezli a s baťohy, vozíky i auty statečně vyrazili na letiště – rabovat!
Svědomí jejich bylo tak otrlé, že se nestyděli okrást novou, mladou a chudou Republiku
Československou! Nebylo těchto krys mnoho, ale – byly!
Internovaní místní Němci a Němky byli ubytováni v hostinci u „Koruny“17 a stráž je vodila
na práci. To jest jen malá oplátka za utrpení Čechů za německé okupace. Vždyť jen z Hostivice a Litovic bylo gestapem zatčeno a uvězněno mnoho lidí:
1)
2)

Jaroslav Kučera, vrch. adjunkt Čs. D. v Hostivici, protože konal sbírky pro rodiny
uvězněných.
[Vilém] Černoch, zřízenec Čs. D. v Hostivici, pro šíření illeg. letáků.
64

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

[Václav] Kočí, zřízenec Čs. D. v Hostivici, pro šíření illeg. letáků.
Václav Študent, Hostivice, s manželkou a dcerou provdanou Dlabačovou, protože
jejich syn byl členem čs. letec. peruti v Anglii.
Rudolf Hůrka, zámečník v Hostivici, pro urážku Hitlera.
Antonín Žemla, tesař v Hostivici, velitel hasič. sboru, pro revoluční činnost hasičstva.
[Josef] Jandera, lakýrník v Hostivici, jednatel hasič. sboru, pro revoluč. čin. hasičstva.
Štěpán Drda, tiskař v Hostivici, pro sabotáž v tiskárně potravinových lístků.
Josef Broul, nadporučík čs. armády v Hostivici, pro sabotáž v pražském zásob. odd.
Leo Langer, správce měst. spořitel. v Unhošti – pobočka v Hostivici, protože jest
Židem.
Karel Boček s manželkou, krejčí v Litovicích.
František Kotík, mechanik v Litovicích.
Jaroslav Petříček, tech. úřed. v Litovicích.
František Novotný, dělník z Hostivice.

Z těch byl Štěpán Drda odsouzen k smrti a zastřelen.
65
Josef Broul odsouzen k smrti a zastřelen.
[Josef] Jandera zemřel ve vězení.
Frant. Novotný zemřel v koncentr. táboru.
Čest jejich památce!

17

Čsl. armády čp. 1.
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3. 6. 1945 ubytoval se oddíl tanků v Hostivici a ruskému vojsku propůjčena k ubytování
celá škola. Proto vyučování až do 3. 7. zastaveno.
1. 8. 1945 ubytovali se opět ve škole ruští repatrianti, invalidé a zpravodajové. Opustili
školu 3. 9. 1945. Pracovní oddíl Němců školu vyčistil, naši řemeslníci opravili budovu
i nábytek a tak 10. září 1945 se opět škola naplnila českými dětmi.
Zapsal: F. Bočinský, říd. uč.

[66 – prázdná strana]
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[67]

Školní rok 1945–46.
Září.
Školní rok 1945–46 začal s týdenním opožděním, zaviněným nedokončeným úklidem školy,
v pondělí 10. září 1945. Poněvadž p. řídící učitel Fr. Bočinský nastoupil 1. září zdravotní
dovolenou a pí. učitelka Marie Hájková odmítla pro přetížení veřejnou činností vésti správu
školy, byl zástupcem řídícího učitelem zvolen jednomyslně Miloš Šrámek.
Učitelský sbor:
Miloš Šrámek učí v 1.a tř. (34 dětí),
Anna Polánková učí v 1.b tř. (34 dětí),
Libuše Stehlíková učí ve 2.a tř. (20 dětí),
Ludmila Jindrová učí ve 2.b tř. (29 dětí),
Marie Krátká učí ve 3.a tř. (30 dětí),
Marie Hájková učí ve 3.b tř. (22 dětí),
Květa Pexová učí ve 4.a tř. (23 dětí),
Marie Brázdová učí ve 4.b tř. (34 dětí),
Johanka Jupová učí v 5.a tř. (35 dětí),
68
Zdeňka Janečková učí v 5.b tř. (25 dětí).
Náboženství římsko-katolickému učí pan farář Václav Hájek, nábož. čsl. pan farář Vladimír
Průša. Pro domácí nauky a náb. českobratrské nejsou zatím učitelé ustanoveni. Na škole
působící učitelka dom. nauk Marie Volrábová odešla na nové působiště v Chomutově.
Učitel Ladislav Pexa koná dosud vojenskou službu a učitel Richard Jedlička má dovolenou
k výkonu funkce správce léčebny Kalich v Lomnici.
Nový člen sboru pí Květa Pexová-Kubáková narodila se 20. dubna 1921 v Hostivici.
Navštěvovala od r. 1927 do r. 1932 obecnou šk. v Hostivici. Pak navštěvovala 8 let ref.
reál. gymnasium v Praze XIX., kde 7. června 1940 složila zkoušku dospělosti. O prázdninách v r. 1945 navštěvovala prázdninový kurz pro abiturienty střed. škol při kladenském
uč. ústavě. 19. září 1945 složila doplňovací zkoušku učitelské dospělosti.
14. září zúčastnilo se všechno žactvo vzpomínkové tryzny za presidenta Osvoboditele
T. G. Masaryka, jejíž program vyplnilo žactvo měšť. školy.
69
Vyučování rozbíhá se naplno, vadí jen nedostatek učebnic a vyuč. pomůcek.
Sběr odpadků pokračuje dále. Za září sebráno: 193 kg kostí, 518 kg papíru, 92 kg textilií.
Při místním Národním výboru byla ustanovena školská komise, jejímž předsedou je pan
Antonín Kolařík. Obecnou školu zastupuje v ní učitel M. Šrámek, který byl zvolen jednatelem. Pokladníkem je pan Frant. Kubák, zapisovatelkou učitelka Frant. Cílková.
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Říjen.
Při škole bylo opět ustanoveno rodičovské sdružení. Na valné hromadě, konané ve zdejší
škole v neděli 7. října, byl zvolen předsedou p. Karel Veselý, jednatelem p. Jaroslav Málek
a pokladníkem p. Karel Pospíšil. Učitelský sbor zastupující ve výboru kol. Jindrová, Brázdová a Šrámek.
Ve sběru odpadových hmot se pilně pokračuje. Bylo sebráno: 291 kg kostí, 351 kg papíru,
180 kg textilií.
70
Byl proveden také sběr kaštanů a tyto v množství 215 kg odevzdány do zdejší hájovny
v Bažantnici.
19. října navštívil naší školu nový pan okresní školní inspektor Karel Musil. Shlédl vyuč. ve
většině tříd a v poradě seznámil se se všemi členy sboru. V krátkém projevu připomněl
učitelstvu jeho povinnosti a zdůraznil nutnost zavedení nového ducha do české školy.
V závěru projevil přání, aby učitelstvo nevidělo v něm při jeho návštěvách, které slíbil co
nejčastěji opakovat, orgán kontrolující práci učitele, nýbrž přítele a spolupracovníka, který
se přichází přesvědčit o stavu české školy a českého dítěte.
26. října vyslechlo žactvo pásmo vysílané školským rozhlasem k oslavě 100. narozenin
básníka J. V. Sládka.
28. říjen – první v nové svobodné republice – byl na naší škole oslaven již v sobotu
27. října intimní slavností, kterou každá třída sama ve své, pro tuto příležitost vyzdobené
učebně provedla. O 10. hod.
71
byl pak hromadně vyslechnut projev ministra školství a osvěty prof. Zd. Nejedlého,
vysílaný rozhlasem.
Pro stále klesající počet dětí bylo nutno spojit druhé třídy. Kol. Jupová přešla na zdejší
měšť. školu a tř. uč. 5.a třídy stala se kol. Libuše Stehlíková.

Listopad.
V měsíci listopadu dostala škola výpověď z dosavadního skladiště sebraných odpadových
hmot. V důsledku toho bylo nutno zastaviti sběr odpadků až do doby, kdy bude škole dáno
k disposici skladiště nové. Začíná se projevovat nedostatek uhlí. Školské komisi podařilo se
získati poukazy na hnědé uhlí ze severočeské pánve. Dovoz, který nutno obstarati svépomocí, činí velké potíže a jen dík obětavosti autodopravce Součka a správy zdejší
mlékárny po72
dařilo se uhlí včas do školy dopraviti.
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Byla provedena sbírka v rámci akce „Pomoc Slovensku“, která vynesla 2 619 Kčs.
Současně odeslány také sebrané hračky v počtu 290 kusů.
Kol. Ladislav Pexa, dosud konající vojenskou službu, byl na vlastní žádost přikázán na
obec. školu v Ústí n. L.
Dívčí ruč. práce počala na zdejší škole vyuč. kol. […]. Po krátké době byla ale přikázána do
pohraničí. Ruč. práce učí dále tříd. učitelky.
V měsíci listopadu onemocněli kol. Šrámek a kol. Jindrová.
Kol. Krátká a Jupová byly jmenovány učit. čekatelkami.
7. listopadu bylo vzpomenuto výročí ruské revoluce na slavnosti, pořádané měšť. šk.
v Sokolovně.

Prosinec.
Vyvařovací akce rodič. sdružení zahájila svou činnost. Vaří se pouze káva za součinnosti
maminek.
73
Ve vyvař. výboru zastupují školu kol. Hájková a Jindrová.
Odpadky nebyly ani v prosinci sbírány.
Byl proveden sběr knih pro pohraničí a sebrané knihy odevzdány míst. nár. výboru, který
zařídil jejich odeslání.
Na zdejší škole byla povolena hospitace Heleně Havlíčkové, kandidátce uč. úst. pro uč.
dom. nauk.
V sobotu 15. prosince uspořádalo rod. sdružení ve zdejší Sokolovně vánoč. besídku
spojenou s nadílkou pro děti obou škol.
Vánoč. prázd. začaly 15. prosince a potrvají nejméně 4 neděle.

Leden.
Od 1. ledna 1946 byl ustanoven školským výborem říd. uč. v Hostivici Jaroslav Javůrek.
Narodil se 31. května 1887 ve Zbraslavicích, okres Kutná Hora. Navštěvoval obecnou
74
školu ve Zbraslavicích, měšť. školu a učitelský ústav v Kutné Hoře, kde vykonal zkoušku
uč. dospělosti r. 1907 a způsobilosti r. 1910. Vyučoval na obec. školách v okrese chotěbořském od r. 1907 do r. 1924 a pardubickém od r. 1924 do r. 1936. Na kladenském
okrese vyučoval ve Stehelčevsi od r. 1936 do 31. 5. 1942, kdy byl dán do výslužby
v 55. roce věku. Od 1. 1. 1946 byl reaktivován a ustanoven na obecné škole v Hostivici.
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Miloš Šrámek byl ke své žádosti přeložen na měšť. školu v Hostivici.
Po době persekuce vrací se škola do normálních poměrů. Byly ustanoveny znovu míst.
škol. rady. Za učitelstvo byla zvoleni: Jar. Javůrek, M. Hájková, M. Krátká, A. Polánková.
V ustavující schůzi míst. škol. rady konané dne 20. 1. 1946 byli zvoleni předsedou A. Kolařík, pokladníkem Frant. Čermák, jednatelem Al. Trhlín. Ustanovena byla též újezd. šk. r.
pro měšť. šk.
Rodičovské sdružení koná obětavě své povinnosti k dětem.
Od okres. péče o mládež byly děti poděle75
ny cukrem, moukou a zavařeninou.
Výnosem ošv.18 v Kladně od 15. 1. 1946 vyučuje ruč. práce učit. dom. nauk Libuše
Kebrlová. Vyučuje též na měšť. šk. v Hostivici a na obec. škole v Chýni.

Únor.
Z akce Unry bylo pro obec. školu uvolněno 87 balíčků potravin.
Dle naříz. okr. nár. výb. v Kladně prohlédl obvodní lékař všechny děti a dle došlých pokynů
rozdělil je do 3 stupňů: 1. zdravé, 2. slabé, 3. podvyživené. Děti posledních dvou stupňů
dostávají vydatné přesnídávky.
Dne 11. února 1946 byla k své žádosti přeložena do Ústí n. L. učitelka Květa Pexová. Než
bude za ni dána náhrada, jsou obě čtvrté třídy spojeny.
První pololetí šk. r. 1945–46 bylo skončeno dne 15. února.
Ve dnech 14. 2.–19. 2. byl pořádán z nařízení m. š. a osv. ideologický kurs
76
v Kladně, jehož se zúčastnilo učitelstvo naší školy.
Nábož. českobr. evang. vyučuje se od 25. 2. v 1 odd. 1 hod. týdně. Vyučuje mu […].
Říd. učitel Fr. Bočinský nenastoupil dne 1. března službu a žádá o prodloužení zdravotní
dovolené o dalších 6 měsíců.
V posledních únorových dnech rozšířilo se epidemicky v 1.a třídě onemocnění spalničkami.
Obv. lékař nařídil uzavření této třídy od 26. 2. do 3. 3. 1946.
Ve 4. a 5. tř. vzpomenuto bylo 5. února umučené senátorky F. Plamínkové.
Dne 11. února bylo vzpomenuto ve všech třídách naší školy narozenin ministra šk. a nár.
osv. Dr. Zdeňka Nejedlého. Jeho životní dílo českého filosofa a celoživotní snaha o spojení
slovanských národů se uskutečnila a zabezpečuje mír a svobodu našeho národa.

18

Okresní školní výbor.
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Dne 21. února v 1. vyuč. hodině osla77
vily děti ve svých třídách narozeniny básníka Sv. Čecha. Učitelé zhodnotili význam jeho díla
i ryzího ducha pravého češství tohoto básníka.
Dne 22. února vzpomenuto bylo Rudé armády – osvoboditelky a vyzdvižena její zásluha
o osvobození českého národa.

Březen.
Měsíc narozenin největšího muže našeho národa T. G. Masaryka, presidenta Osvoboditele.
Dne 6. března konaly se oslavy na naší škole. Poněvadž není ve škole tak velké místnosti,
kde by se shromáždilo všecko žactvo naší školy, učitelé ve svých vyzdobených třídách uctili
památku tohoto velikána poučením o jeho životních snahách a díle, přednášeny básně
a zapěny hymny. Potom poslechnuta přednáška z rozhlasu.
Min. ochr. pr. a soc. péče zaslalo z akce
78
Unrry na stravování dětí 60 krabic konserv. Rodičovské sdružení vyslalo několik žen, které
ve škol. kuchyni vyvářejí, případně připravují přesnídávky dětem. Tyto velice výživné přesnídávky prospívají značně těles. zesílení dětí, které po dobu okupace trpěly podvýživou.
Zvlášť dobře se osvědčilo toto stravování, když se rozšířila epidemie spalniček u dětí naší
školy. Obv. lékař nařídil uzavření obou 1. tříd. Zesláblé děti se po této nemoci rychle zotavovaly po přesnídávkách od Unrry.

Duben.
I v dubnu zaslalo min. ochrany pr. a soc. péče z akce Unrry 60 krabic konserv. Přesnídávky jsou dětem podávány pravidelně denně a u dětí jeví se rychlé zotavování a příbytky
na váze.
V akci Zachraňte slezské dítě byla pro79
vedena sbírka mezi učitelským sborem a školními dětmi. Bylo zasláno 1 120 Kčs, 46 párů
botek, 134 kusy různého prádla a šatů, 14 kabátů, 7 knih, 3 kusy hraček.
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Květen.
1. květen ve svobodné republice. Ve všech třídách byly děti poučeny, že jen svorná
a společná práce přinese blaho naší republice.
A již tu byl 5. květen, den revoluce, den povstání českého národu proti okupantům. Tento
den a den vítězství 9. května oslaven společně ve dvou skupinách: 1. a 2. šk. r., 3.–5.
šk. r. vhodnými proslovy, vzdáním díků rudé armádě – osvoboditelce, básněmi a zapěním
hymen. Dílo presidenta Osvoboditele bylo korunováno osvobozením našeho národa.
Poslechnut i rozhlas ve třídách.
Od 1. května 1946 zřízena byla v Hostivici mateřská škola. Učitelkou by80
la ustanovena Jindřiška Pšeničková z Litovic. Škola je umístěna dočasně v hostinci
u Neradů.19 Otevřena byla dne 2. 5. malou školní slavností.
Dne 28. května oslavili jsme 62. narozeniny našeho p. pres. Dr. E. Beneše. Žactvo rozdělené do 2 skupin (1. a 2. šk. r., 3.–5. šk. r.) shromáždilo se ve vyzdobených třídách. Pěkná
oslava: krátký proslov, básně, hymny. Ať je nám ještě dlouho zachován druhý náš
president!
Dne 29. května konána byla členem SNB20 z Kladna ve zdejší sokolovně přednáška pro děti
starší 10 let o bezpečnosti na silnicích a obeznámeny byly s předpisy dopravního řádu.
Min. ochr. pr. a soc. péče zaslalo z akce Unrry 50 balíků potravin na přesnídávky našich
dětí. Denní přesnídávky jsou velikou posilou dětí a ty zvolna sbírají ztracené síly následkem
nedostatku šesti válečných let.
81

Červen.
Dne 14. června vykonaly děti v průvodu tříd. učitelek z 2., 3., 4. a 5. třídy naší školy výlet
do Lán, kde se poklonily na hřbitově památce presidenta Osvoboditele, prohlédly si park
a obecnou školu.
I v červnu byly děti stravovány z akce Unrry. Zbytky – 218 plechovek margarínu, 4 šunky,
4 guláše, 9 jamů, 333 mléka a 3 balíčky čaje byly ponechány v úschově a v příštím škol.
roce budou z nich děti stravovány.
V týdnu dětské radosti, pořádaném od 16. do 23. června, byl pořádán výlet do Lán, děti
poslouchaly rozhlas, pořádány vycházky a zábavné besídky a přednášky pro děti.
Školní rok byl zakončen v sobotu dne 22. června.
Zapsal Jarosl. Javůrek

19
20

Čsl. armády čp. 22 a 105.
Sbor národní bezpečnosti.
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Školní rok 1946–47.
Zahájení škol. roku. Školní rok 1946–47 byl zahájen v pondělí dne 2. září 1946.
V zahajovací poradě rozloučil se zast. říd. učitel Javůrek s učitelkou Marií Hájkovou, která
odchází na pomocnou školu do Jablonce n. N., a přivítal nového člena učitelského sboru
Hanu Hlinkovou-Nejedlou a Johanku Jupovou-Jelínkovou. Posledně jmenovaná vyučovala
na naší škole ve šk. r. 1943–44. Zatímní řídící učitel podal žádost za přeložení na trvalý
odpočinek. Libuše Stehlíková žádá o zdravotní dovolenou a Zdeňka Janečková o dovolenou
v mateřství.
Hana Hlinková. Hana Hlinková-Nejedlá, učitel. čekatelka, nar. se 15. května 1921 v Kročehlavech, okr. Kladno. Navštěvovala obecnou školu v Kročehlavech, střední v Kladně,
abiturientský kurz při uč. ústavu v Kladně, kde podrobila se doplňovací zkoušce dospělosti
dne 30. srpna 1945. Byla ustanovena výpomoc. učitelkou v Kladně od 1. září 1945, tamtéž
učitel. čekatelkou
83
a od 1. září 1946 učitel. čekatelkou při obecné škole v Hostivici.
Zastupujícímu říd. učiteli byla udělena zdravotní dovolená od 24. září a učitelce Johance
Jupové od 16. října 1946. Za onemocnělého říd. učitele byl přikázán na naší školu Miroslav
Sládek.
Miroslav Sládek. Narodil se 30. ledna 1917 v Kladně. Navštěvoval obecnou, měšťanskou
školu a učitelský ústav v Kladně, kde se podrobil zkoušce učitelské dospělosti 16. září 1936
a způsobilosti pro obec. školy 29. dubna 1939. Působil jako výpomocný učitel na obecné
škole ve Dříni (š. o. Kladno), na stát. obec. škole v Měrunicích, na obecné škole v Kladně,
Rozdělově, Velké Dobré, na měšťanské škole chlap. v Kladně, opět na obecné škole
v Rozdělově. Jako def. učitel podle § 4 U. Z. působil na obecné škole v Rozdělově, odkudž
byl jmenován na obec. školu v Hostivici od 1. září 1946 do 31. srpna 1947.
Výsledek zápisu. Do obecné školy bylo zapsáno 115 chlapců a 116 dívek, celkem
321 dětí. Do 1.a 32 dětí, do 1.b 29 dětí, do 2.a 26, do 2.b 25, do tř. třetí 36, do 4., které
byly pro nedostatek učitelstva spojeny, 53, do 5. tř. 40 dětí.
Dne náboženství bylo 181 vyznání římskokatolického, 38 československého, 1 čsbr. evang.
a 11 dětí bylo bez vyznání.
V 1.a tř. vyučuje Jaroslav Javůrek, od 24. 9. Marie Krátká, v 1.b Miroslav Sládek, v 2.a
Johanka Jupová, v 2.b Anna Polánková, ve 3.
84
Ludmila Jindrová, ve 4. Hana Hlinková, v 5. Marie Lacinová.
Dorost Čsl. Č. K. Dorost Č. Č. K. má 231 členů. Vedoucí je učitelka Anna Polánková.
Vyuč. nábož. Náboženství řím.-katol. vyučuje Václav Hájek, farář z Hostivice, nábož.
českoslov. laická učitelka Eva Jarošová.
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Oslava 28. října. 28. říjen byl ve škole oslaven ve třídách tak, že první 3 třídy a poslední
2 třídy měly oslavu společnou. O významu 28. října promluvily k dětem učitelky. Žactvo
recitovalo básně. Zapěním hymen byla slavnost skončena. Je třeba litovati toho, že škola
nemá tak velkou místnost, aby v ní bylo možno konati oslavy společně.
7. listopad. 8. listopad. 17. listopad. Dne 7. listopadu oslaveno bylo 29. výročí ruské
revoluce, 8. listopadu vzpomenuto smutného výročí bitvy na Bílé hoře a dne 17. listopadu
jsme vzpomněli výročí persekuce českého studentstva.
Důlní neštěstí. Dne 19. listopadu konal se pohřeb 52 obětí důlního neštěstí v Lomu
u Mostu. Dětem byla zdůrazněna důležitost hornické práce konané pro rozvoj našeho
průmyslu a pro žití našeho národa.
Marie Tarantíková. Od 1. ledna 1947 byl na naší škole ustanovena učitelkou ruč. prací
dívčích a dom. nauk Marie Tarantíková.
František Bočinský. K 1. únoru byl přeložen ke své žádosti na trvalý odpočinek dosavadní řídící učitel František Bočinský. Učitelský sbor se s ním rozloučil ústy svých zástupců.
Přejeme mu dlouhá léta žití ve zdraví a spokojenosti, kterých si
85
svojí obětavou a neúnavnou prací pro školu a děti plně zaslouží.
Jaroslav Javůrek. Novým řídícím učitelem byl okres. škol. výborem v Kladně ustanoven
dosavadní zast. říd. učitel Jaroslav Javůrek.
97. výr. nar. T. G. Masaryka. 7. března bylo vzpomenuto 97. výročí narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. O jeho velikém díle na osvobození našeho národa promluvili ve svých třídách učitelé. Po skončení oslavy vyslechlo žactvo rozhlasový projev
ministra škol. a osv., choti pana presidenta paní Hany Benešové a rozhlasovou hru
„Z mládí pana presidenta Masaryka“.
J. A. Komenský. 28. března vyslechly děti o významu J. A. Komenského pro výchovu
a vyučování všeho lidstva.
M. R. Štefánik. 3. května oslavily děti týden československého bratrství, při čemž
vzpomenuto jeho spolutvůrce M. R. Štefánika.
Druhé výročí našeho osvobození. 4. května zúčastnilo se žactvo veřejné oslavy
u pomníku padlých za doprovodu učitelů. Tato oslava byla konána v rámci oslav druhého
výročí našeho osvobození.
Vítězného ukončení druhé světové války bylo vzpomenuto v pátek dne 9. května školní
oslavou spojenou s přednáškou učitelů (2 skupiny ve dvou třídách), recitacemi a písněmi
dětí.
Dr. Beneš. 28. května vzpomněli jsme zásluh, které
86
o zřízení a vybudování našeho státu si získal president Budovatel dr. Edvard Beneš.
Inspekce. Okresní školní inspektor pan František Musil vykonal dne […] inspekci na naší
škole.
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Týden dětské radosti. V rámci týdne „dětské radosti“ konány byly vycházky do blízkého
okolí, 2. a 3. tř. podnikly výlet na Kožovou horu u Kladna. Všechny děti zúčastnily se
slavnosti pořádané M. N. V. v Litovicích.
Konec šk. roku. Školní rok byl zakončen v sobotu dne 28. června.
Zapsal Jar. Javůrek
13. V. Fr. Musil, o. š. i.
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Školní rok 1947/48.
Září.
Ve školním roce 1947/48 začalo se na naší škole vyučovat v pondělí dne 1. září.
Zemská školní rada povolila pro tento rok 5 tříd a 4 pobočky, které byly při 1., 2., 3. a 5.
třídě. Vyučovali na nich tito učitelé: v 1.a Zdeňka Janečková, v 1.b Marie Lacinová, v 2.a
Jaroslav Javůrek, v 2.b Libuše Stehlíková, v 3.a Johanka Jupová, v 3.b Anna Polánková,
ve 4. Milada Nedvědová, v 5.a Žofie Vokounová, v 5.b Hana Hlinková.
Žen. ruč. pracem vyučovala Vlasta Kerblová, nábož. ř. katol. Václav Hájek, farář a Josef
Chaloupka, kaplan, nábož. českols. Eva Jarošová. Dětí bylo zapsáno […].
Na mateřské škole vyučovala Eva Bílková.
13. září bylo ve všech třídách vzpomenuto prvního presidenta Čsl. republiky Tomáše G.
Masaryka.
Noví členové učitelstva na naší škole byli: Žofie Vokounová a Milada Nedvědová.
Žofie Vokounová narodila se 11. května 1908 v Kročehlavech, kde navštěvovala i 5 tř.
obecné školy. Měšťanskou školu (4 tř.) navštěvovala v Kladně a tamtéž učitelský ústav,
kde složila zkoušku dospělosti 20. 6. 1927 a způsobilosti 29. 4. 1930. Vyučovala od 1. 3.
1928 na obecných školách
88
kladenského okresu ve Dříni, Buštěhradě, Lidicích, Kročehlavech, Unhošti, Chrášťanech,
Hřebči, Velkém Přítočně. Od 1. 9. 1946 v Podbořanech, po té v Chýni a od 1. 9. 1947
v Hostivici.
Milada Nedvědová, roz. Kotýnková, narodila se 3. května 1920 v Libochovicích, okres
Roudnice n/L. Navštěvovala obecnou školu v Litoměřicích a Ml. Boleslavi, měšťanskou 1 r.
v Ml. Boleslavi a tamtéž střední školu (4 r.), učitelský ústav v Kladně, kde složila zkoušku
učit. dospělosti v r. 1940 a způsobilosti v r. 1944. Působila jako hospitantka od 1. 9. 1940
na obec. škole v Kladně, jako výpomoc. učitelka a čekatelka ve St. Benátkách a Kladně,
jako def. uč. v Kladně, Rozdělově a Hostivici.

Říjen a listopad.
Poněvadž není ve škol. budově místnosti pro společné oslavy, shromáždily se děti prvních
tří tříd v jedné, posledních dvou tříd ve druhé učebně dne 27. října, aby společně s učitelstvem vzpomněly a oslavily zřízení naší republiky v r. 1918. Obě třídy byly velmi pěkně
vyzdobeny. Děti přednesly básně a proslovy. V každé místnosti měl učitel přednášku
o významu našeho osvobození. Zmínili se i dle slov pres. Beneše o tom, že náš stát jako
celý svět spěje k socialismu, o jehož významu děti poučeny. Slavnost skončena byla zapěním národ. hymen.
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7. listopadu připomněli jsme si 30 l. výročí revoluce v SSSR, která byla impulsem k revoluci
naší v r. 1918.
17. listopadu s trpkostí jsme vzpomínali běsnění Němců za okupace, které vedlo v r. 1939
k uzavření vysokých škol českých a persekuci studentstva, jichž 9 popraveno, správněji
zavražděno v sousední Ruzyni. Tento den celý demokratický svět studentský uctívá
památku zavražděných studentů a zavazuje se bojovat proti fašismu a nacismu, ať se
objeví v kterémkoliv státě.

Prosinec, leden, únor.
Od 8. do 13. prosince byl týden české knihy, v němž děti nabádány k četbě hodnotných
českých knih a vypůjčování si jich. Na vánoce kupujme pěkné knihy, ne brak!
18. prosince vzpomenuto ve třídách výročí nastoupení presidenta dr. E. Beneše na presidentský úřad.
21. ledna [1924] zemřel veliký člověk, zakladatel SSSR, bojovník za práva pracujícího
člověka Vladimír Iljič Lenin, o jehož životě pohovořeno žactvu vyšších tříd. I v nižších
třídách seznámeno žactvo s jeho jménem a významem.
21. února nastoupila nová vláda Klementa Gottwalda, když před tím členové vlády strany
českosl. sociální a lidové podali demisi s úmyslem rozbití jednotné národ. fronty
90
a zavedení u nás znovu vlády kapitálu.
25. února odstraněni byli kapitalisté a reakční živly z vlády a řízení obou našich národů ujal
se lid všech čtyř polit. stran, vedený stranou komunistickou. Náš lid, dělný lid, lid práce
rukou a hlav rozhodl. Všichni slovanští národové Evropy, kteří byli zrazováni a v r. 1938–
1939 zrazeni západními státy, seskupují se kol vítězného socialistického Ruska. K němu
přimyká se i náš národ, aby na cestě k socialismu v dalších letech dosáhl blaha všech
pracujících. Naplňuje se marné volání národa po první světové válce, nastává doba práce
všech, nastává doba, ve které odstraníme lenochy a ty, kteří z titulu továrníků, velkostatkářů a ředitelů bank národ bezpracně vyssávali a ožebračovali. Dej Bůh, aby náš národ
tento dějinný převrat pochopil. Učitelstvo neopomnělo děti seznámit s tímto dějinným
děním národa.
23. února, ve dnech plných obav z vítězství reakce, vzpomněli jsme 30 l. výročí založení
Rudé armády v SSSR. Ona zvítězila – i my jsme zvítězili.

Březen.
7. března vzpomněli jsme narozenin prvního presidenta republiky T. G. Masaryka.
10. března tragicky skonal jeho syn, ministr
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zahraničí Jan Masaryk. Byl pohřben v Lánech a při převozu z Prahy do Lán stály děti podél
státní silnice před parkem, když pohřební průvod projížděl obcí.
Od 4. do 24. byla uzavřena 1.a tř. pro epidemii spalniček, později od 18. března do 5. dubna uzavřeny 1.b a 2.b i mateřská škola. Bohužel tato dětská nemoc vyžádala si za oběť
jednu z nejlepších žaček 1.b tř. Milenku Slavíčkovou, dceru pošt. úředníka z Hostivice.
10. března byla okresním školním výborem v Kladně dána na návrh akč. výb. veř. zaměst.
v Kladně na dovolenou s čekatelným učitelka Žofie Vokounová. Táž odpírala důsledně
dostaviti se do kanceláře okr. šk. výb. k úřednímu jednání. Po 14 dnech byla zem. šk. r.
přeložena na okr. Cheb.
V obci utvořil se z naříz. min. vnitra akční výbor národní fronty, do něhož za měšť. školu
vyslán učitelstvem ředitel Josef Mansfeld, za obecnou školu říd. učitel Jaroslav Javůrek.
21. března sebraly děti při národní směně vítězství 250 q různých kovů.
23. března vzpomněli jsme naroz. učitele národů J. A. Komenského.
Okr. péče o mládež v Unhošti zaslala škole 2 ½ q sušeného mléka smíchaného s kakaem
pro vyvařování školním dětem a tak

1. dubna
92
začalo se ve škole vyvářet pro děti kakao. Rodičovské sdružení přispělo obnosem 4 000
Kčs na zakoupení mléka a cukru. Vyvářelo se třikrát týdně do konce škol. roku pro všechny
děti obecné i mateř. školy v Hostivici a pro děti mateř. školy v Litovicích.
Učitelka Ludmila Jindrová, která měla od 1. září zdravotní dovolenou, nastoupila službu
1. dubna a vyučovala v 5.a tř. za uč. Vokounovou.
5. dubna vzpomněli jsme osvobození Bratislavy od Němců Rudou armádou.
7. dubna oslavili jsme jubileum 600 let od založení Karlovy university v Praze.
22. duben byl důležitým mezníkem ve školství. Toho dne byl schválen zákon o jednotné
škole, jímž národní škole (dosud obecná) je pětitřídní, střední (dosud měšťanská a nižší
střední) je čtyřtřídní. Veškeré školství je státní i učitelstvo je státní. Důsledek zákona
o jednotné škole projeví se nejen ve zvýšení vzdělanosti národa, ale i v tom, že všem
nadaným dětem se otvírá cesta k nejvyššímu vzdělání bez ohledu, zda jsou dětmi dělníka,
nebo boháče. Vláda prosadila tu dávný požadavek učitelstva vydáním tohoto vskutku
demokratického zákona.

Květen.
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Svátek všech pracujících 1. květen. Školní děti zúčastnily se průvodu obcí. Po skončení
průvodu byly děti přítomny v Dělnickém domě v Litovicích filmu: Naši bojovníci a Bohatýr
Nikita.
9. květen, den, kdy před třemi lety revolucí národa a s pomocí Rudé armády jsme se
zbavili tyranie Němců, byl důstojně oslaven ve všech třídách, při čemž vzdán dík Rudé
armádě a jejímu nejvyššímu vůdci Stalinovi i těm, kteří, ať Rusové, nebo Češi, položili život
za osvobození národa.
10. května byly děti povinně očkovány proti záškrtu st. obv. lékařem Frösslem z Hostouně.
13. května vykonal okr. šk. insp. František Musil z Kladna inspekci na naší škole a byl dle
vlastního vyjádření s prací učitelstva spokojen.
15. května požádala učitelka Milada Nedvědová o zdravotní dovolenou. Službou přikázána
na naší školu Zdeňka Čechová.
V týdnu od 24. do 29. bylo žactvo poučováno o volbě do národního shromáždění, která
byla jednotná – jediná kand. listina všech čtyř stran N. F. Touto volbou dokázal národ své
sjednocení pro blaho republiky a utvrdil celý svět o vůli národa dospět pokojnou cestou
k socialismu.
28. jsme oslavili 64. naroz. pres. republiky dr. Edv. Beneše. Učitelé promluvili k dětem
o významu a práci druhého našeho presidenta. Dětmi předneseny básně vhodně
94
volené k tomuto dni.
Na mateř. škole v Litovicích, která byla otevřena 1. dubna 1948, vyskytl se epidemický
zánět příušnic a st. obv. lékař nařídil uzavření školy od 24. května do 5. června.
V této pamětní knize zmiňuji se o obětavosti občanů litovických. Před rokem zakoupila
obec Litovice dřevěnou budovu, kterou dopravila do Litovic a upravila ji značným
nákladem na vzorný dětský útulek. Nyní nelitovala dalšího nákladu a zřídila v této budově
místnost pro mateřskou školu. Škola tato je pod správou obecné školy v Hostivici a říd.
učitel poděkoval míst. nár. výb. v Litovicích za tento krásný čin. Nyní učitelkou na této
škole je Marie Blechová z Kladna. První učitelkou byla Alexandra Suprunová.

Červen.
Pro svůj zdravotní stav vzdal se president dr. Edvard Beneš dne 7. června svého úřadu.
Celý český národ s lítostí se smiřuje s odchodem toho, který byl spoluzakladatelem první
i druhé republiky, a přeje mu, aby ještě dlouho pobyl mezi námi.
Dne 15. konaly se volby nového presidenta ve Vladislavském sále v Praze. Jednohlasně
zvolen vůdce dělnictva a pracujícího lidu, jeden z předních vůdců našeho odboje v zahraničí za druhé světové války
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Klement Gottwald.
Děti vyslechly volbu ve třídách přenášenou radiem. Do čela postaven muž, dělník, který
povede náš národ cestou socialismu k blahobytu. Po volbě navštívil nově zvolený president
hrob prvního presidenta v Lánech. Při jízdě naší obcí stály děti naší školy po jedné straně
státní silnice a nadšeně pana presidenta zdravily.
Čtvrtá třída podnikla dne 16. června výlet autokarem na Karlův Týn.
Dne 11. a 25. prošly děti brambořišti ve škol. obci a pátrali, zde se na bramborách
nevyskytuje mandelinka bramborová.
17. byly děti po druhé očkovány stát. obv. lékařem proti záškrtu.
Školní rok byl ukončen dne 28. června.
Zapsal Jarosl. Javůrek.
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Školní rok 1948–49.
Jednotná škola. Od 1. září 1948 vstupuje v život t. zv. jednotná škola. Škola dělí se na
3 stupně. Stupeň 1 je národní škola (dříve obecná) povinná pro všecky děti od 6 do 11 let
(5 škol. roků). Stupeň 2 je střední škola (dříve měšťanská) povinná pro všecky děti od 11
do 15 let (4 škol. roky). Tím povinnost školní docházky rozšiřuje se z 8 na 9 roků. Mizí
t. zv. nižší střední škola a název střední škola přechází na býv. měšťanské školy. Ze 4. tř.
nynější střední školy má dítě možnost vstoupit do 3. stupně – gymnasia nebo odborné
školy, které jsou čtyřleté (obchod. školy a nižší prům. jsou dvouleté) nebo do praktického
života. Tímto uspořádáním dostává se příležitosti nemajetným nadaným dětem pokračovati
ve studiích. Škola je dle slov Komenského dílnou lidskosti, je školou demokratickou, vchází
do ní i nový duch socialismu. Všichni vedoucí všech těchto škol dostávají titul ředitele. Tím
mizí také kus přežitku charakterisujícího kapitalistický řád.
Zestátnění učitelstva a škol. Učitelstvo je od 1. září 1949 zaměstnancem státu, všecky
školy se zestátňují, t. j. věcný ná97
klad převezme v nejbližší době stát. Všecky školy na budovách i úřed. pečetích mají znak
státu.
Život v našem soc. státě. Již v zápisu z minulého roku zmínil jsem se o převratu, který
u nás způsobil 25. únor 1948. Je třeba, abych vypsal důsledky této události.
Když naše vláda v r. 1945 vracela se do naší vlasti, byly jejím dočasným sídlem na
Slovensku, osvobozeném Rudou armádou a naším zahraničním vojskem, Košice. Tam ze
společné práce vyšel t. zv. Košický program, program socialisace našeho státu. Socializace
není jen hnutí uzavřené do hranic republiky, ale je to dění světové šířící se ze SSSR, které
přes úsilí kapitalistů celého západního světa, zvláště Spoj. států amerických a Anglie, nikdo
a nic nezastaví. Na záp. Evropy zabrzdí, ale nezastaví. To dobře nepochopili vedoucí strany
čsl. socialistické, lidové a pravicového křídla soc. dem. a kladli překážky uskutečnění košického programu. 25. únor 1948 měl být převratem k nastolení kapitálu. Byl tedy kontrarevolucí, která byla smetena vůlí našeho lidu.
Po roce vidíme plody, ke kterým náš stát na cestě k socialismu dospěl. Továrny jsou
z 95 % znárodněny, znárodněn je velkoobchod i banky a peněžní ústavy i doly. I malé
obchody se sdružují. Z výsledků práce ve všech těchto odvětvích těží celý národ, ne
několik kapitalistických rodin. Aby zamezila šmelinářství (prodej vázaných produktů na
černém obchodě za horentní ceny), dává vláda postupně do
98
volného prodeje za zvýšené ceny látky, kávu, čaj a j. a jejich ceny stále snižuje ve snaze
snížit je na ceny na odběrní lístky. Jak zřejmo, veškeré ceny jsou určovány vládou, je t. zv.
řízené hospodářství. Letošní rok 1949 nám dává naději, že budou bez lístků mouka
a chléb.
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Dělník více vydělává, má možnost se řádně šatit a dosyta najíst. Vynalézá nové, dokonalejší způsoby práce, zakládají se v továrnách t. zv. úderky, usilující o největší pracovní
výkon při zvýšené kvalitě výrobků. Práce není diktovanou dřinou, ale radostí. Každý z nás
si je vědom: Čím více a kvalitnějších výrobků se vyrobí, tím větší je skýva chleba, tím větší
je blahobyt národa. Pracujeme všichni pro všechny. Práce je odměňována podle výkonu
každého jednotlivce.
Učitelstvu jsou dle školní a mimoškolní práce poskytovány pedagogické odměny (výkonnostní přídavky). Pro veřejné zaměstnance, tedy i učitelstvo, je připraven nový platový
zákon, který vejde v platnost r. 1950. I v něm, dle zásad socialismu, bude ceněna práce
jednotlivce.
Aby naše zemědělství přešlo z výroby řemeslné-ruční do výroby tovární-strojové, odstranilo dřinu a vynášelo více výživy, zakládají malí a střední rolníci zemědělská družstva sdružující se v Jednotná zemědělská družstva. Těmto družstvům poskytuje stát stroje: traktory,
secí, žací, mlátičky aj. na vzdělání polí, sklizeň i výmlat. Družstva, aby se nemarnilo mnoho
času při sklizni jedné obiliny přejížděním s jednoho pole
99
na jiné vzdálené, sijí jedno obilí, pokud je to možno, na sousedních polích.
Vznikají i družstevní prádelny (u nás v provozu v Sobíně a připravovaná v Litovicích), které
odstraní namáhavé ruční praní prádla z domácností.
Začátek škol. roku a epidemie obrny. Školní rok 1948/49 započal ve středu 1. září.
Pro epidemii obrny a paratifu byl odsunut počátek vyučování na 23. září, na mateřských
školách na 10. října. Slavnostního zahájení, při kterém zdůrazněn význam jednotné školy,
zúčastnili se zástupci míst. nár. výborů, míst. škol. rady a rodiče dětí.
Počet a přidělení tříd. Národní škola měla 5 tř. postupných a 4 pobočky. Při počátku
škol. roku bylo na škole ustaveno jen 821 učitelů a třetí třídy, v nichž bylo celkem 52 dětí,
byly dočasně spojeny. Nařízením min. škol. a nár. osv. zavedena na školách koedukace
dětí, zájmové kroužky a doučovací skupiny. 1.a tř. vyučuje Marie Lacinová, 1. tř. b Ludmila
Jindrová, 2.a tř. Jaroslav Javůrek, 2.b tř. Zdeňka Janečková, 3. tř. spojenou a i b Libuše
Stehlíková, od 1. prosince 3.a Libuše Stehlíková, 3.b nově jmenovaná učitelka Marta
Běhounková, 4.a tř. Johanka Jupová, 4.b tř. Anna Polánková, 5. tř. Marie Krátká, která
byla na naši školu přeložena z Chýně. Táž již na naší škole vyučovala posledně
v r. 1946/47. Ručním pracím vyučuje Jindřiška Hošková a Marie Pěkná, uč. stř. školy
v Hostivici. Nábož. řím.-katol. Václav Hájek, farář a Josef Chaloupka, kaplan, nábož.
českosl. Eva Jarošová, od 1. ledna 1949 Josefa Peldová.

21

Dodatečně opraveno na 9.
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Marta Běhounková. Nově ustanovená učitelka Marta Běhounková-Velková narodila se
19. září 1914 ve Dříni, okr. Kladno. Chodila do obecné školy v Mikovicích a Kročehlavech,
do reálky v Kladně, kde maturovala v r. 1933. Na učitelském ústavu byla 1 rok jako
externistka v Kladně, kde vykonala zkoušku dospělosti v r. 1934 a způsobilosti v r. 1937.
Vyučovala na školách okresu kladenského v Kročehlavech, Tachlovicích, Unhošti, Hořelici,
H. Bezděkově, Vrapicích, Družci, Hostivici, Buštěhradě, Doksech, Chýni, odkudž přeložena
na národní školu do Hostivice.
Jindřiška Hošková. Učitelka ruč. pr. a domácích nauk Jindřiška Hošková-Bláhová,
narodila se 11. srpna 1925 v Bítouchově, okr. Semily. Chodila do obecné školy v Semilech
a Unhošti, do měšťanské v Unhošti, do odbor. školy pro ženská povolání v Praze II., do
učitelského ústavu domácích nauk v Praze I. Způsobilost učit. pro školy obecné vykonala
v r. 1944 v Praze. Vyučovala na obec. i měšť. školách kladenského okresu v Jenči
(Unhošť, Hostouň, Svárov, Hřebeč), v Železné (Chyňava, Nenačovice) a na školách okresu
Planá u Mar. Lázní: Česká Domaslav (Sestkov, Olbramov, Pačín). Posledně vyučovala
v Železné, odkudž přeložena na národní školu v Hostivici.
Přeložení učit. Hana Hlinková byla přeložena na nár. školu v Jenči, Zdeňka Čechová na
nár. šk. v Buštěhradě a uč. dom. nauk Vlasta Kebrlová do Chýňavy.
Zápis. Na národní škole bylo zapsáno 275 dětí. Dětí nyní opět přibývá a počet jejich se rok
od roku stupňuje.
101
Zájm. kroužky a douč. skupiny. Výnosem min. škol. a nár. osv. zavedeny byly na
školách zájmové kroužky, jichž se zúčastní dobrovolně děti, které projeví zájem o určitý
předmět. Na naší škole ustaveny dva: tělovýchovný a pěvecký. V obou se vyučovalo od
1. listopadu.
Týmž výnosem, v rámci nových učebných osnov, byly zavedeny doučovací skupiny, které
navštěvují děti neprospívající v některém vyuč. předmětu. Pro naší školu bylo povoleno
16 hod. týdně na zájm. kroužky a douč. skupiny. Dvěma zájm. kr. byly věnovány 4 hod.
douč. skup. 12 hod. týdně.
Úmrtí dra E. Beneše. Dne 3. září 1948 zemřel druhý president naší republiky dr. Edvard
Beneš. Pohřben byl za poct, které republika vzdává jen svým velkým synům, dne 8. září na
zahradě své vily v Sezimově Ústí. Spolupracovník prvého presidenta dra T. G. Masaryka při
založení první republiky, spolupracovník jeho v zahraničí proti rozpadajícímu se Rakousku,
emigrant a odpůrce nacismu za okupace naší vlasti Němci, důležitý činitel při tvoření druhé
republiky, její president požívající vděk národa, odešel navždy. Čest jeho památce!
O jeho životě a díle bylo ve dnech od 3. do 8. září promluveno tříd. učiteli ve všech
třídách.22

22

Vyučovat se však začalo až 23. září, jak je uvedeno na str. 99.
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28. říjen. Dne 27. října oslaven ve třídách 28. říjen, 30. výročí naší samostatnosti. Dětem
byl vysvětlen jeho význam a utrpení porobeného národa za Rakouska, jež děti zvláště
vyšších tříd dobře chápaly, majíce v paměti okupaci naší vlasti Němci. 28. října zúčastnilo
se žactvo, vedené učiteli, slavnostního průvodu všeho občanstva našimi obcemi. Na paměť
30. výročí naší samostatnosti vysazeno bylo
102
v ořechové aleji za nádražím několik ořešáků, které byly předány v opatrování obci.
Říjnová revoluce. Jestliže bez velké říjnové revoluce v SSSR před 31 lety v r. 1917,
nebylo by u nás 28. října 1918, nebylo by ani dnešního našeho socialistického státu,
nebylo by vlády lidu. Říjnová revoluce zlomila nadvládu tyranie kapitálu, semkla pracující
lid v celek a svým významem se stala mezníkem v socialistickém i demokratickém uspořádání lidstva nejen v SSSR, ale její důsledky nastoupily vítěznou cestu socialistickou nejen
v naší vlasti, ale po celé Evropě. To připomněli učitelé dětem ve třídách 7. listopadu v den
31. výročí této revoluce.
Kijev. Téhož dne vzpomenuto 5 letého výročí dobytí Kijeva vojsky československými.
Prolitá krev obou národů Ruska a Československa sbratřila oba státy pro další desetiletí.
Den spořivosti. 30. října v den spořivosti nabádány děti k práci a spoření. Z těchto dvou
činitelů roste blahobyt národní.
8. listopad. 8. listopad 1620, chystaný hrob českého národa, kdy o jeho osudu rozhodoval tehdejší kapitál a ne lid. O důsledcích národní persekuce, nastolení doby temna pohovořeno ve třídách.
17. listopad. Mezinárodní den studentstva. Blízká Ruzyně, kde němečtí katové chtěli
bestiálním způsobem umlčet touhu mládeže po svobodě národa, bude nám vždy připomínat místo, nám i celému světu, že odtud vzešlo světové hnutí mládeže pro svobodu národů
celého světa.
103
K. Gottwald. 23. listopadu bylo našemu drahému presidentu Klementu Gottwaldovi
52 roků. Tohoto data použili učitelé, aby vysvětlili dětem, kdo Kl. Gottwald je. Člověk,
který celý život bojoval pro lid, pro jeho skývu chleba, pro jeho nasycení a vzdělání. Muž,
který měl odvahu poukázat na zradu představitelů národa za Mnichova; muž, který prozíravě připravoval v SSSR za okupace budování naší socialistické republiky, učenlivý žák
Leninův a Stalinův, který zakládá po svém příchodu do republiky pravé poznání
komunismu a uvádí je postupně v život cestou národa k socialismu, president milovaný
vším pracujícím národem, symbol práce a spravedlnosti, učitel národa.
Byla to radostná chvíle nadšení a přání zdraví a blaha velikému učiteli a presidentu. Žactvo
vyslechlo z rozhlasu hold mládeže presidentu a poselství tohoto jako zakončení oslavy.
J. V. Stalin. 21. prosince oslavili jsme 69. narozeniny J. V. Stalina, tvůrce SSSR, vítěze
nad fašismem a nacismem, přítele Lenina, pokračovatele a uskutečňovatele marxismu
a leninismu a našeho přítele. J. V. Stalin je požehnáním obyvatel SSSR, odkudž se šíří
a zakořeňuje u všech národů světa socialismus.
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Dvouletka a pětiletka. Konec občanského roku – konec dvouletého plánu – dal učitelstvu příležitost, aby v dětech budili pocit odpovědnosti každého pracujícího, tedy i dětí ve
škole, za lepší a šťastnější budoucnost, kterou tvoříme prací. Dvouletkou hleděli jsme
zacelit rány způsobené našemu národu dlouhou válkou a okupací. Nastávající pětiletka,
v níž vypne své síly učitel
104
i žák ve škole, dělník v továrně nebo na stavbě a rolník na poli, musí pozvednout naši
životní úroveň a naše vzdělání. Jak konec dvouletého, tak začátek pětiletého plánu dal
učitelstvu mnoho vděčné látky při vyučování.
V. I. Lenin. 21. ledna bylo tomu 25 let, co vydechl duši V. I. Lenin, genius, myslitel, který
vědecký Marxův ideál socialismu vtělil ve skutek u národů SSSR, prohloubil jej, zdokonalil
a dal mu směr, po kterém musí na své cestě kráčet, aby přinesl požehnání lidstvu. Je
zakladatelem nové, šťastnější epochy světové všech národů, tedy i národa našeho. V tomto smyslu poučeno žactvo o významu genia Lenina.
Krajské zřízení. Okres Praha-záp. Od 1. ledna rozdělena byla naše republika na kraje.
Mizí a ponenáhlu zmizí název Čechy a Morava, jenž v minulosti vznášel často svár a nepochopení, mizí i zemská historická hranice mezi nimi a některé jižní kraje zabírají současně
okresy Čech i Moravy. V důsledku toho mění se dle přání obyvatel i hranice okresů a tvoří
se okresy nové. Z jižní části okresu Kladno a severní části okresu Praha-venkov-sever tvoří
se nový okres Praha-západ, ke kterému připadla i školní obec Hostivice. Novým inspektorem škol tohoto okresu je soudr. Josef Zahálka.
Sloučení obcí Hostivice-Litovice. Nové uspořádání státu a snaha po zjednodušení
a levnější administrativě při zřízení větších sloučených obcí přivedla ve skutek i snahu –
snahu dlouholetou – po sloučení obcí Hostivice a Litovice s osadami Jeneček a Břve
v jednu obec s názvem Hostivice. Zmizel přežitý obecní patriotismus
105
a jeho úmrtím byla utvořena jedna obec k prospěchu všeho obyvatelstva těchto obcí, střed
okresu v počtu 4 ½ tisíce obyvatel. Prakticky, po schválení tohoto sloučení nadřízenými
úřady, vstoupí nová obec v život 1. ledna 1950.
Rudá armáda. Ve dnech 20.–26. února poučeno žactvo o významu Rudé armády,
osvoboditelce národů svých a střed. Evropy a neváhám říci i poražené a zkrachované
západní Evropy a ochranitelce míru.
Stravování dětí. V únoru darovala okresní péče o mládež v Unhošti naší škole 2 000 Kčs,
za něž kupováno všem dětem mléko na přesnídávky v zimních měsících. Rodičovské
sdružení věnovalo na týž účel rovněž 2 000 Kčs. V červnu 1949 zaslala okr. péče o mládež
Praha-z. škole na tuto akci 1 800 Kčs, jež byly odevzdány Rod. sdružení a převedeny na
stravování škol. dětí ve šk. r. 1949/50.
T. G. Masaryk. 7. března vzpomněli jsme 99. narozenin T. G. Masaryka, zakladatele první
republiky a jejího prvního presidenta.
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Čsr–Polsko. 10. března vysvětleno přátelství mezi Čsr a Polskem, přátelství mezi lidem
českoslov. a polským nebrzděné a nezatlačované více kapitalistickými vedoucími obou
států. Toho dne byly tomu 2 roky, co byla podepsána smlouva o přátelství a vzájemné
pomoci mezi naší a Polskou republikou.
Návštěva školy v Řepích. 11. března navštívilo učitelstvo naší školy národní školu
v Řepích. Bylo přítomno vyučování a prohlédlo si dobovou výzdobu školy. Z obojího
čerpala pak mnohé pro naši školu. S nár. školou v Řepích soutěží naše škola v docházce
a prospěchu dětí a v absenci učitelstva.
106
S. Z. Š. O. Ve škol. okrese Praha-západ ustanoveno 9 okrsků SZŠO. K našemu hostivickému okrsku náleží: Národní, střední a mateřská škola v Hostivici, mateř. šk. v Litovicích,
národní a mateř. v Jenči a národní v Chýni. Důvěrníkem naší školy je učit. Zdeňka Janečková, okrskovým důvěrníkem řed. naší školy Jaroslav Javůrek. Aby učitelstvo se zapojilo,
vniklo a osvojilo si poznatky marxisticko-leninské a tím i dění v našem státě, konalo se pro
jmenované školy jedenkrát měsíčně školení v budově hostivické školy.
J. A. Komenský. Na pondělí 28. března připadlo 357. výročí narození Jana A. Komenského, učitele národů. Význam jeho ocenili učitelé ve třídách.
Čsr–Bulharsko. Ve dnech od 19. do 23. dubna vysvětlen žactvu, při příležitosti prvého
výročí podepsání smlouvy československo-bulharské, význam smluv a jejich důležitost
nejen pro navázání a prohloubení kulturních a obchodních styků, ale i pro zachování míru.
1. květen. Den proklínaný boháči celého světa, den radosti a oslav, svátek živitelky
a dobroditelky, svátek práce a pracujícího lidu, nejvýznamnější den a svátek lidstva.
Byl to radostný průvod našimi obcemi, jehož zúčastnilo se žactvo vyšších tříd. Po průvodě
všechny děti byly přítomny v biu v dělnickém domě filmu „Děti kapitána Granta“.
Týden bezpečnosti. O bezpečnosti na silnicích promluvil k dětem v sokolovně vrch.
strážmistr S. N. B. Kunz.
107
1. výr. škol. zák. Ve dnech 5.–9. května vzpomenuto výročí školského zákona, jehož
význam pro kulturní rozvoj naší republiky je a bude ještě tak dlouho nedoceněn, pokud
neprojeví se v dalším životě klady, které v tak nadměrném počtu přináší.
Svátek matek. 9. května oslaven byl svátek matek dětskou besídkou.
IX. sjezd KSČ. K 9. sjezdu KSČ byla budova školy i třídy vyzdobeny, dětem vysvětlen
význam sjezdu jako důležitý krok vpřed k socialistickému budování. Žákovská samospráva
konala v těch dnech společnou schůzi, v níž předneseny výsledky závazků této samosprávy.
Lidice. K. Gottwald – volba. 10. června vzpomenuto barbarského zničení Lidic,
15. června výročí volby K. Gottwalda presidentem naší republiky.
A. S. Puškin. 11. června ve třídách vyložen význam A. S. Puškina při 150. výr. jeho narození. Puškin, básník lidu, s lidem cítící a pro lid myslící.
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Čsr–Rumunsko. V týdnu od 13. do 18. června bylo při prvouce a vlastivědě vzpomenuto
českoslov.-rumunského přátelství a vyzdvižen boj Rumunů proti okupantům při osvobozování naší republiky v r. 1945.
Vycházky a výlety. Žactvo naší školy podniklo se svými tříd. učiteli tyto vycházky
a výlety: 2.ab do Šárky, 3.ab do Šárky a na Budeč a Okoř, 4.a do Zoo, 4.b na Petřín, obě
společně do Šárky a na Karlův Týn, 5 tř. do Štěchovic.
Škol. rok byl ukončen ve čtvrtek 30. června.
Zapsal: Jaroslav Javůrek.
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[108]

Školní rok 1949/50.
Socialismus, který po únoru 1948 kráčí vítězně naší vlastí, razí si cestu i ve školství. Mění
se organisace škol, mění se vnitřní náplň vyučování, mění se vyučovací poznatky žactva
a musí se změnit – a to na prvém místě – učitel.
O organisaci našeho školství zmínil jsem se v zápise minulého roku.
A naše školní budovy? Zmizel z nich starý byrokratický duch, změnila se i jejich vnitřní
tvářnost, neboť školní budova ve své vnitřní výzdobě kráčí současně na soudobé události
ve státě a v obci. Na chodbách na vývěskách, jichž uspořádání jde souběžně s událostmi
mimoškolními, jsou tyto zachyceny obrazy, plakáty i nápisy ku př.: začátek škol. roku, den
horníků, naroz. presidenta rep. atd. Život vniká do školy a do všeho vyučování. Děti jsou
poučovány o současných událostech – i světových – věcně a pravdivě. Děti žijí v uvědomění, žijí myšlenkově shodně s celým národem, žijí v rodině názorově shodně
109
s celou rodinou. A to přispívá nejen k utužení rodiny, ale i k soudržnosti národní, neboť
z dítěte se vychovává od prvých školních let uvědomělý občan, občan nesobecký, mající
snahu pomoci, mající přesvědčení kolektivní zodpovědnosti v práci a v každém zaměstnání.
Ve třídách jsou i dnes fakticky všecky děti rovny. Tím i těm učitelům, kteří v bázni, aby
nenarazili, hrbili hřbety, se tyto nyní narovnaly. A děti toto rovnostářství samozřejmě
přijaly. Ve třídách byly založeny třídní organisace sdružené v organisaci školy. V 1. a 2. tř.
tuto organisaci vedou učitelé s dětmi, od 3. tř. vedou organisaci děti za dozoru učitelů.
Touto organisací mizí nezadržitelně problém školní kázně, mizí liknavost a lenost dětí
a nechuť k učení, která měla nejvíce kořenů v tom, že žák nestačil ostatním. Dobří žáci
jsou pomocníky slabším a všichni svorně snaží se pomoci vysvětlením nebo domluvou
slabšímu nebo liknavějšímu. Tak práce ve škole – učení – stává se radostí a zápolením
o lepší výsledky.
S chodeb a se stěn ve třídách zmizely obrazy, které jsou vyučovacími pomůckami a které
potom, když jich bylo jako pomůcky použito, zůstaly po celé týdny ba i roky na stěnách
nevyměňovány. Každá třída má nyní svoji nástěnku a v ní obráží se dění třídy.
110
Učitelstvo vypracovalo pro sebe socialistické závazky a soutěžilo mezi sebou ve škol.
docházce, kázni i prospěchu. Zvýšená pracovní intensita učitelstva se projevila již mezi
škol. rokem. Jen jedno bych si přál: Na této cestě k socialismu, aby učitelstvo zvýšilo svoji
práci ve veřejném životě tak, jako ji zvyšuje ve škole. Je jí tolik třeba v Jednotných zeměděl. družstvech, v Sokole a jinde, kde socialismus rozrůstá se do šíře i hloubky a mění celý
náš život.
Tak jako obvykle počal škol. rok dne 1. září. Začala práce ve škole, která má z dětí
vychovat lepší a dokonalejší lidi, socialisty přesvědčením, jednáním a prací. To je dnešní cíl
školy, tak i veřejnost se dívá na školu.
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Byl proto začátek škol. roku slavnostní. Děti se v průvodu odebraly do vyzdobené místní
sokolovny, kde byli přítomni zástupci M. N. V.,23 A. V. N. F.,24 patronů škol. sdružení rodičů
a přátel školy a rodiče dětí. Ředitel národ. školy měl k dětem kratší proslov a po něm
zástupci jmenovaných korporací. Hymnami a písní práce byla slavnost zakončena. Po ní byl
v sokolovně promítán film Malí hudebníci.
A již začala školní práce. Učitelstvo se sešlo každý den v posledním prázdninovém týdnu ve
škole a učinilo všecky přípravy, aby se bezod111
kladně vyučovalo. Učitelka Libuše Stehlíková však nenastoupila do školní práce a pro
nemoc požádala o dovolenou.
Příbytkem dětí do první třídy stoupl počet tříd z 9 na 10. Bylo povoleno 5 tříd postupných
a 5 poboček. V 1.a vyučovala Marta Běhounková, v 1.b Marie Krátká, v 1.c Marie Lacinová,
ve 2.a Jaroslav Javůrek, ve 2.b Ludmila Jindrová, obě 3. tř. dočasně spojené Zdeňka
Janečková, 4 tř. nově ustanovený uč. Václav Novotný, 5.a Johanka Jupová, 5.b Anna
Polánková. Ručním pracem chlapeckým i dívčím Jindřiška Hošková a obě 5 tř. Marie Pěkná.
Počet dětí na počátku škol. roku byl […].
Nově ustanovený učitel Václav Novotný narodil se 17. 1. 1918 v Pečkách, okr. Poděbrady.
Navštěvoval obecnou, měšťanskou (1. tř.), střední školu (3 tř.) i učitelský ústav v Kladně,
kde vykonal 1. 6. 1938 zkoušku dospělosti. Způsobilost konal v Praze 29. 11. 1941.
Vyučoval na obecn. školách v Kladně, Unhošti, Úhonicích, Rozdělově, Stehelčevsi, Buštěhradě, Jenči a od 1. 9. 1949 v Hostivici.
Doučovacím skupinám, tomuto dobrodiní méně nadaných a opozdivších se žáků, bylo
věnováno 16 hod. týdně, a to v 1. tř. po 2, ve 2. a 3. po jedné, ve 4. a 5. tř. po 2 hod.
Dne 8. září bylo v 5. tř. vzpomenuto 5. výročí
112
osvobození Bulharska.
Dne 11. září poučeno žactvo o důležitosti a významu hornické práce pro život státu. Den
horníků – svátek horníků – stává se svátkem nejdůležitější práce.
Dne 30. září, černá vzpomínka zrady reakční vlády r. 1938, která prodala v Mnichově náš
národ pro plné své měšce, byl žactvu vštípen jako den zla, který byl spáchán na národě
a vedl k jeho nezměrnému utrpení v dalších letech ve spárech fašisticko-kapitalistických.
Dne 6. října – boje o Duklu – červánky nové svobody, které přinášela vojska SSSR r. 1944
spolu s naší divizí bojující po jejich boku. Čest buď a věčná paměť všem, kteří v těchto
těžkých bojích položili život za dobytí svobody našemu národu.
Jako skrytý nepřítel vplížila se mezi žactvo naší školy spála. Nepomohla desinfekce tříd,
nepomohlo uzavření tříd, v nichž tato nemoc nejvíce řádila, a když rozmáhala se epidemicky, byla škola uzavřena na dobu 1 týdně od 15. do 22. října.
23
24

Místní národní výbor.
Akční výbor Národní fronty.
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Dne 28. října slavnostním způsobem vzpomenuto 31. výročí naší samostatnosti. Vůdčí
osou této oslavy byla skutečnost, že bez listopadu 1917 – Velká říjnová revoluce v SSSR –
nebylo by října 1918. Jen vítězství v SSSR, jen myšlenky vůdců této revoluce, zanítily
požár revolučních myšlenek u nás a z nich vyprýštila a uskutečnila se naše samostatnost.
113
Národ bohatne svojí prací a svými úsporami. Spořte a ukládejte v záložně. A aby nezůstalo
jen při slovech, bylo ve škole zavedeno od 31. října školní spoření. Věřím, že z kapek bude
za rok potůček.
Nedostatek učitelstva zavinil, že teprve od 1. listopadu ustanovena na naší školu desátá
učitelka Marie Černá. Narodila se 10. června 1909 v Uherském Brodě, kde navštěvovala
obecnou (5 tř.), měšťanskou (2 tř.) a střední školu (7 tř.). Po jednoroční návštěvě učit.
ústavu v Olomouci vykonala tam zkoušku dospělosti 13. 6. 1930 a zkoušku způsobilosti
v Kroměříži 30. 4. 1942. Působila do 18. 10. 1945 na obecných školách okresu uherskobrodském, od toho dne na okrese Praha-záp. (Nebušice), od 1. 11. 1947 byla zaměstnána
u osidlovacího úřadu a fondu národní obnovy v Praze, od 1. 11. 1949 ustanovena učitelkou
na národní škole v Hostivici.
Učitel Václav Novotný vyměnil si se svolením K. N. V.25 místo s učitelkou Růženou Jíšovou
z okresu kladenského. Jmenovaná nastoupila místo na naší škole dne 1. prosince. Narodila
se 3. února 1913 v Libušíně, okr. Slaný, kde navštěvovala obecnou a měšťanskou školu.
Učitel. ústav navštěvovala v Kladně, kde se podrobila 14. 6. 1934 zkoušce dospělosti.
Způsobilost vykonala v Praze 20. 12. 1948. Vyučovala na obec. školách okresu slánského,
kladenského a od 1. 12. 1949 na naší škole.
Rusko, k němuž již za Rakouska upíraly se naše naděje, osvobodilo jako SSSR naši vlast
od upíra
114
fašismu. Je úplně přirozené a logické, že poutá nás k našemu osvoboditeli upřímné
přátelství, které se projevilo na škole ve dnech čsl. sovětského přátelství a zvlášť tehdy,
když naše děti s radostí a láskou podpisovaly zdravici k 70letým narozeninám největšího
muže našeho věku J. V. Stalina.
Strom republiky – živá připomínka, že jsou dosud mezi námi děti, o něž není dostatečně
pečováno. Letos byl před budovou MNV zasazen strom živý. Děti shromáždily se u něho,
přišli i občané a po proslovu předsedy MNV zazpívaly děti koledy. Od 12. prosince každý
večer zářily různobarevné žárovky do tmy s vánoč. stromu republiky.
Obě páté třídy pořádaly 22. prosince ve třídě vánoční besídku, jíž zúčastnili se rodiče dětí
a spolužáci.
Plán výstavby, který zavazuje všecky občany našeho státu – pětiletka – prožil úspěšně
první rok. I škola pracuje dle největších svých možností. Vývoj socialismu, jeho zintenzivnění v pětiletce = cesta k blahobytu. V tomto smyslu poučeny děti o uplynulém prvním
a nastávajícím druhém roce pětiletky dne 3. ledna.
25

Krajský národní výbor.
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10. ledna vzpomněli jsme narozenin proroka z Jasné Poliany L. N. Tolstého.
Před 26 roky zemřel zakladatel a tvůrce vědeckého socialismu V. I. Lenin, přítel pracujícího
lidstva, zakladatel SSSR. 21. ledna vzpomněli jsme ve všech třídách tohoto velikána.
Velikému příteli našeho školství, ministru
115
Zdeňku Nejedlému bylo 10. února 72 let. O jeho práci promluvili učitelé ve vyšších třídách
a i v nižších třídách ho vzpomenuto.
Rudá armáda, armáda vítězného pokroku, ochránkyně míru a záštita demokracie, oslavila
23. února své dvaatřicáté založení. 80 000 mladých životů, 80 000 jejich příslušníků
položilo život za naše osvobození. Je možno zapomenout, je možno splatit tuto oběť
nevděkem? Národové umírají, nežijí-li z pravdy a spravedlnosti. I ve škole proběhla vzpomínka na ni s heslem: „Nezapomeneme!“
Teprve dva roky uplynuly od vítězného února dne 25. 2. A co práce, co přerodu, co obřích
kroků bylo od toho dne dodnes vykonáno! Před dvěma roky zvítězil socialismus nad reakcí.
Obrat v dějinách naší vlasti, obrat ve struktuře našeho života. Školy byly na slavnosti
v sokolovně, kdež byli přítomni zástupci MNV, KSČ, AV NF, SRPŠ, patronů školy i občané.
Řed. šk. vzpomněl v krátkém proslovu význam února 1948. Program byl zpestřen recitacemi, zpěvy a dětskými tanečky.
7. března 1850 narodil se první president T. G. Masaryk. Žactvo vyslechlo program vysílaný českosl. rozhlasem, v němž byl i projev min. šk., v. a um. Zdeňka Nejedlého.
8. března vzpomněli jsme mezinárodního dne žen a 28. března 358. výročí narození učitele
národů J. A. Komenského, 1. dubna smrti Makarenkovy.
Učitelstvu, jehož důležitost je i na vedoucích
116
místech plně ceněna, byly od 1. dubna 1950 upraveny platy. Plat skládá se 1) z platu
stálého – základ učit. nár. škol 4 000 Kčs měsíčně a 4 zvýšení po 5 letech. Každé zvýšení
je v 12 ½ % vyšší, takže učitel po 20 letech služby dosahuje 6 000 Kčs stálého platu
měsíčně. 2) z platu diferenčního vypláceného dle počtu dětí ve třídě měsíčně pozadu.
Pohybuje se do výše […] Kčs měsíčně. 3) z pedagogických odměn vyplácených 2× za rok.
Zásada: za více práce vyšší mzda se uplatňuje v posledních dvou bodech. Ředitelský
přídavek byl značně zvýšen a jeho výše řídí se skupinami, do níž je škola dle počtu tříd
zařazena. Učitelstvu, jdoucímu na odpočinek, nebude vyplácena pense, ale je zařazeno do
národního pojištění, a to pokud se týká i dovolené řádné i dovolené po dobu nemoci.
5. dubna rozloučili jsme se s žákem 1.a třídy s milým Vláďou Hymlem, kterého smrt
skosila v útlém věku.
Teprve 80 roků uplynulo od narození V. I. Lenina. Lenin žije, žije ve svém státě, žije
v lidstvu svými myšlenkami, svými činy. Vzpomenuto ho ve všech třídách dne 21. dubna.
24. 4. byl v sokolovně pro žactvo promítán film o žhářství a dopravních nehodách s přednáškou člena SNB.
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27. 4. obě páté třídy pořádaly škol. besídku
117
za účasti rodičů a žáků.
Práce, práce matka a živitelka, práce proklínaná v dobách otrockých a žehnaná v dobách
svobody, slaví 1. května svůj svátek. O významu práce, o požehnání, které přináší práce
svědomitá budující stát a přinášející blaho lidstvu, promluveno k dětem ve třídách.
9. května 1945. Na tento den my, kteří jsme jej toho roku prožili, nikdy nezapomeneme.
My všichni, celý národ, byli jsme německými barbarskými fašisty odsouzeni k smrti. Toho
jsme si byli vědomi a pozdvihli jsme své neozbrojené paže ke své obraně. A když již se
zdálo, že německá brutalita srazí naše paže svými zbraněmi, přijeli na tancích naši
osvoboditelé – sovětští vojáci. Přijeli od Berlína – a americká vojska zatím čekala u Plzně
a neslyšela a nechtěla slyšet našich hlasů o pomoc. Od 5. května oznamovali jsme světu,
že pozdvihli jsme své síly proti našim utlačovatelům, od 5. května zněl náš zoufalý hlas
o pomoc světem – a vojska západních velmocí, která byla již u Plzně, nepřišla. Připravovala druhý Mnichov, druhou zradu. A tuto skutečnost je nutno vštěpovat našim dětem.
Od toho roku postupně dělí se svět na dva tábory: na tábor imperialismu, dobyvačnosti
a války a na tábor socialismu, klidu a míru. Ve švédském Stockholmu sešla se konference
ze zástupců všech národů a vydala proklamaci k zachování světového míru.
118
Tuto výzvu podpisují všichni lidé přející si mír, podepsalo ji slavnostně i žactvo vyšších tříd
naší školy se všemi učiteli dne 18. května.
Ke konci května byli všichni občané naší obce rentgenováni: zjištění tuberkulosy plic. Byly
rentgenovány i naše děti a celkový zdravotní stav je dobrý. U dětí, které měly tuberkulosní
nález, zavedeno léčení.
10. května. 7 let od zničení Lidic, 7 let od činu, který otřásl svědomím světa, ale nepoučil
jej. Fučíkovo: „Lidé, bděte!“ platí dnes ve zvětšené míře nejen proti německému fašismu,
ale proti fašismu, který zachvátil boháče západu i Ameriky.
14. května, několik dní po vítězství socialismu a abdikaci pres. Beneše, byl zvolen r. 1947
presidentem Klement Gottwald, který vede náš národ vítězně k socialismu.
17. června přednášel našim dětem o bezpečnosti na ulici člen SNB.
V tomto měsíci žactvo vyšších tříd vyšlo do brambořišť v katastru obce a hledalo šířící se
mandelinku bramborovou. Díky Bohu, bezvýsledně.
Dne 22. června uspořádala škol. besídku 3.a tř., dne 29. června 1.c za účasti tříd a rodičů.
30. června ukončen slavnostně škol. rok. Žák. organisace uspořádala tuto zdařilou slavnost. Práci v 2. r. jednotné školy zhodnotil ředitel školy.
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119
Je třeba, abych zmínil se o tom, že rodičovská sdružení byla zákonem přeměněna ve
spolek Sdružení rodičů a přátel školy.
Od 1. listopadu byla dána do volného prodeje mouka a moučné výrobky a od 1. ledna
všecky dosud vázané potraviny i textilie byly dány za zvýšené ceny na volný trh.
Než děti se rozešly na prázdniny, vzpomněli učitelé zemřelého Jiřího Dimitrova a nezapomenutelného revolucionáře Jana Husa.
Zapsal Jaroslav Javůrek.
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Školní rok 1950–51.
Letošní školní rok byl rokem reforem, jimiž se měnila tvářnost školy ve školu socialistickou.
Zákony a výnosy MŠVU. Hned na počátku škol. roku byl vydán prováděcí výnos MŠVU
o družinách školní mládeže, jejich účelu, zřizování, správě, docházce a výchovných
směrnicích pro tyto družiny. Následují další zákony a ministerské výnosy a to o pracovních
a platových poměrech státních zaměstnanců a platový řád pro učitele, o právech a povinnostech stát. zaměstnanců, o podrobnostech přestupu stát. zaměstnanců do národního
důchodového pojištění, o školním spoření, o vedení evidence mládeže vyžadující zvláštní
péči, o zavedení dálkového studia pro učitele v činné službě – pro toto studium vydány
osnovy předmětů pedagogických a osnovy společenských nauk a poslední výnos v r. 1950,
jímž vydán školní řád pro žáky jednotné školy a řád zkušební.
Následují další zákony a výnosy vydané v r. 1951: o opatřeních proti rušivým zásahům do
vyučování, s doplňkem v březnu, o pracovním řádu pro školníky, topiče a uklízečky na
školách a o odmě121
nách za práci jejich přes čas; o závěrečných zkouškách na středních školách, o směrnicích
pro zvýšení pevného platu učitelů a o zřízení státních kursů pro přípravu pracujících na
vysoké školy.
Novým školním rokem nezačínáme novou práci, ale po odpočinku v ní pokračujeme. Práce
– matka života, živitelka a budovatelka blahobytu. Práce radostná, přinášející prospěch
všem. A v té pokračujeme i ve škole po prázdninách.
1. září, po zařazení žactva do tříd, šli jsme v průvodu do sokolovny, kde žactvo národní,
zvláštní a střední školy přivítal ředitel národní školy. Promluvil k žactvu předseda M. N. V.,
ČSM, zástupce armády, sdružení rodičů a přátel školy, spolků a korporací. Po jejich
projevech promluvil ředitel střední školy. Z rozhlasu byl vyslechnut projev ministra ŠVU
dr. Nejedlého. Stát. hymnami byla oslava zakončena.
Než přikročím k událostem týkajícím se naší školy, zmiňuji se o školách druhých v naší
obci. Obě třídy mateřské školy v Hostivici I a II (v Litovicích) spojeny pod správu jednu
a utvořena tak samostatná škola mateřská, dvoutřídní, která dosud byla spojena s národ.
školou v Hostivici. Od počátku tohoto škol. roku zřízena byla v naší obci škola zvláštní.
Ředitelem této školy byl jmenován Jaroslav Zeman, ředitelkou mateřské Anna Tomášková.
Jsou tedy od za122
čátku škol. roku v naší obci čtyři školy: mateřská, národní, zvláštní a střední. Na střední
škole odešel na odpočinek dosavadní ředitel Josef Mansfeld a jeho nástupcem byl od poč.
škol. r. 1950–51 jmenován Miloš Šrámek.
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Výnosem KNV povoleno na národní škole 5 tříd a 6 poboček. Zapsáno bylo celkem
347 dětí. V 1.a vyučovala Anna Polánková, v 1.b Johanka Jupová, v 1.c Marie Krátká, v 2.a
Jaroslav Javůrek, v 2.b Marie Bieglová, v 3.a Libuše Fořtová, v 3.b Ludmila Jindrová, v 4.a
Marie Černá, v 4.b Zdeňka Janečková, v 5.a Marta Běhounková, v 5.b Hana Hlinková.
Libuše Fořtová narodila se 12. 7. 1926 v Praze XVI. Navštěvovala obec. šk. a měšť. školu
v Praze, odbornou školu pro ženská povolání a učit. ústav rovněž v Praze. Ustanovena byla
učitelkou dom. nauk na okr. Rakovník, v r. 1950 učit. mateř. školy v Tachlovicích, okr.
Praha-západ a od července 1950 učit. národní školy v Hostivici.
Marie Bieglová nar. se 4. 9. 1907 v Jezevčí na Moravě. Navštěvovala obec. školu v Blížkovicích, reál. gymnázium v Mor. Budějovicích, rod. školu pro žen. povol. a učit. ústav ve
Znojmě. V r. 1932 byla ustanovena učit. dom. nauk v okr. jindřichohradeckém, v témže
roce v okr. trutnovském, znojemském a v Ústí n/L. V r. 1933 byla ustanovena na okr.
jindřichohradeckém a trutnovském. V dalších letech vyučovala u Č. Lípy, v Hor. Počernicích,
123
Kněževsi (Praha-záp.), kdy 31. 1. 1939 byla zproštěna škol. služby. Školní službu nastoupila znovu 20. 2. 1947 na okr. Praha-z. a od r. 1950/51 na národ. škole v Hostivici.
Je nutno, abych učinil zmínku o tom, že počátkem šk. r. 1950–51 byly zrušeny učitelky
žen. ruč. prací a dom. nauk a zařazeny jako literní učitelky na školy národní a střední. Tyto
učitelky se povinně zúčastňují dálkového studia a dělají přísl. zkoušky. Toto se týká i obou
učitelek Fořtové a Bieglové.
V letošním roce odešla od nás na odpočinek učitelka Libuše Stehlíková. Po celoroční
dovolené pro nemoc více nenastoupila. Neradi jsme se s ní loučili. Krátce: byla dobrá
učitelka, byla dobrým člověkem a měli jsme ji všichni rádi.
Na zvláštní školu v Hostivici odešla od nás učitelka Růžena Jíšová.
Spála, která loňského roku tolik řádila mezi dětmi, pokračuje při začátku roku ve své
zhoubné činnosti. Ke konci měs. září bylo na škole již 12 případů spály. Onemocněla jí
i učitelka Marie Krátká.
Ve dnech výročí bojů na Dukle byl pořádán Den českosl. armády. Dne 6. 10. bylo na škole
vzpomenuto významu naší lidové armády. 9. října zúčastnilo se žactvo oslavy dne armády
v sokolovně. Pořad připravila místní posádka se střední školou. Slavnost zahájil armádní
zpěvokol. O významu bojů u Dukly promluvil s. ppluk. Vála. Za žactvo po124
děkoval padlým hrdinům předs. žák. org. stř. školy. Hymnami slavnost zakončena.
28. října oslavili jsme 32. výročí samostatnosti a výročí znárod. průmyslu. Ve třídách
promluvili tříd. učitelé o významu obou jubileí, načež poslechlo žactvo pásmo vysílané
rozhlasem pražským. Školským rozhlasem vysíláno pásmo básní a sbor. recitací. O obou
výročích promluvila tř. uč. 5. tř. Hymnami zakončeno.
7. listopadu uspořádalo učitelstvo se žactvem oslavu Velké říjnové revoluce. Den před tím
navštívilo žactvo 3.–5. tř. film Stalingradská bitva, 15. 11. Pevnost na Amuru.
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Poněvadž spála se dále šířila, provedl 13. 11. stát. obv. lékař dětem výtěr krku, který
zaslán k rozboru do Prahy.
17. listopadu vzpomenuto persekuce studentstva za vlády nacismu.
23. listopadu byla slavnostní schůze ŽO na oslavu 54. narozenin presidenta K. Gottwalda.
8. prosince prohlédl všechny děti školy stát. obv. lékař.
20. ledna vzpomenuto V. I. Lenina.
22. 1. byla slavnostní chůze ŽO, na níž vyhlášeny byly mírové závazky žáků a tříd.
30. 1. navštívily děti 5 tř. státní mlékárnu a uspořádaly výstavku svých prací v 1. pololetí.
125
31. ledna byla slavnostní schůze ŽO. Promluveno k dětem o novém škol. řádu. 36 nejlepších žáků odměněno cenami. Nejlepší žák školy Hana Málková ze 4. tř. dostala knižní dar
v ceně 800 Kčs.
Druhé pololetí šk. r. 1950–51 neprobíhalo již tak klidně jako pololetí první. Již v lednu
vyskytly se první případy infekční žloutenky mezi dětmi, která se stále šířila tak, že
onemocněly jí i dvě učitelky Libuše Fořtová a Jitka Náprstková a stát. okr. lékař uzavřel
školu na týden od 21. do 26. května.
Dne 9. února povolána byla ke své žádosti učitelka Marie Černá ke školní práci do
Pardubic. Obě páté třídy, v nichž odstěhováním klesl počet žactva pod 50, spojeny ve třídu
jednu od 12. 2. 1951.
16. 2. navštívily 4.a, 4.b a 5. tř. Divadlo mladých v Praze a byly přítomny sehrání hry
Strakonický dudák. 31. 3. 5 tř. byla přítomna v Nár. divadle sehrání hry Hubička. 28. 3.
3. a 4. tř. navštívily divadlo Hurvínka a Spejbla.
26. 2. byla slavnostní schůze ŽO s programem: Vítězný únor 1948. Pásmo vysílané škol.
rozhlasem.
7. 3. sehrály děti z 5. tř. loutkovou hru pro děti 1. tříd.
19. 3. čtvrté a pátá třída navštívily film Ocelová cesta.
1. 4. se pátá třída zúčastnila pochodu míru na 5 km.
11. 4. v den osvobozených politických vězňů vytýčeny rozdíly mezi nacismem a komunismem a jejich cíli.
Dne 10. 3. onemocněla učitelka Ludmila Jindrová. Na její místo nastoupila škol. práci Jitka
Náprstková od 1. dubna.
126
25. 4. podnikla 5. tř. vlastivědný zájezd autokarem do Prahy.
10. 5. navštívilo žactvo výstavu protipožární zábrany v rest. Sport v Hostivici.26

26

K Nádraží čp. 115.
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Dne 13. května ustanovena k výkonu škol. práce na národní škole v Hostivici Hedvika
Štráfeldová-Marková. Narodila se 24. 3. 1924 ve Svatém Kříži, okr. Tomala na Slovensku.
Vykonala 2 stát. zkoušky z angličtiny a francouzštiny. Prvně ustanovena byla 1. 9. 1949.
Měla mateř. dovolenou, z níž ustanovena v Hostivici.
18. 5. navštívila 5. tř. cihelnu v Hostivici a 30. 5. podnikla výlet parníkem do Štěchovic
a 11. 6. výstavu 30 let KSČ.
28. a 29. června pořádána byla výstava knih při zápisu škol. dětí. Knihy byly prodávány
rodičům škol. dětmi.
30. června zakončen škol. rok. ŽO měla slavnostní shromáždění, na němž odměněni
nejlepší žáci knihami.
1. června nastoupila škol. práci Ludmila Jindrová a dne 27. černa Libuše Fořtová.
Ředitel národní školy Jaroslav Javůrek podal si žádost o převedení do důchodu. Slouží od
r. 1907. Ze zdejší školy odchází do dnešního dne:
127
Jaroslav Javůrek do důchodu, Hana Hlinková do Kladna. Ustanoveni jsou od 1. srpna Jiřina
Hrudková, Alena Novotná, Miloslav Nedvěd a od 1. září Karel Šmejkal, který pověřen
vedením školy.
Obce Baráčníků v Hostivici a Litovicích věnovaly škole po 2 000 Kčs, závodní rada stát.
mlékárny v Hostivici 5 000 Kčs.
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Školní rok 1951/2.
Zahájení. Hosté. Počal dne 1. září 1951 slavnostním způsobem: Zahájen proslovem
zástupců MNV s. Novákem a J. Staňkem, předsedou a škol. referentem MNB, zástupci
V KSČ, patrona – mlékárny, armaturky a j., značným počtem pp. rodičů a přátel školy.
Oslava zahajovací a proslovy zástupců tlumočeny po zahrání stát. hymny a sovětské
rozhlasem a třídy navštíveny postupně i hosty. Promluvil i ředitel a tříd. uč., všichni
v duchu slavnostního zahájení vyučování v lid. demokratickém státě s díky p. presidentovi,
vládě a straně KSČ za péči o školu a děti, která na zdejší škole byla zvlášť pěkná: pořízen
vlastní vodovod a teplovodní oteplení školy.
Ředitel. Dnem 1. září 1951 nastoupil jako ředitel Karel Šmejkal, před tím ředitel nár. školy
v Rudné II-Hořelici. Narodil se 7. 12. 1898, studoval reálku a uč. ústav v Příbrami, na
vojně v Rakousku, legionář v Itálii, učí od 16. 12. 1919, v revoluci činný, štáb. kapitán
v zál.
129
Třídní uč. byli: v I.A s. Marta Běhounková, I.B s. Joh. Jupová, I.C Marie Krátká, v II.A
s. M. Polánková,27 v II.B s. Ludm. Jindrová, v III.A K. Šmejkal, v III.B Marie Bieglová,
v IV.A Alena Novotná, v IV.B Libuše Fořtová, v V.A s. Miloslav Nedvěd a v V.B s. Jiř.
Hrudková. Během roku v list. zrušena I.C, s. Krátká šla do II.B, kde s. Jindrová byla
většinou nemocná, odešel s. Nedvěd na stř. školu do Nučic, s. Novotná do V.A, s. Fořtová
na mateř. dovolenou od 1. IV. 1952, nově přišla s. Jiř. Hofmanová do IV.A, před ní
s. Irena Šťáhlavská a s. Karel Váňa as na 14 dní.
Družina. Na škole zřízena družina mládeže a od 16. 4. 1952 vedením pověřena s. Bědunka Vernerová. Bylo v ní 27 dětí, ale postupně ubývaly a přes snahy uč. sboru ku konci
šk. r. neměla družina dětí.
Kuchyně. Při škole byla od 1. 9. 1951 a postupně zaměstnány ve škol. kuchyni s. Anežka
Nohejlová jako vedoucí, s. Bož. Hymlová zástupce, s. Marie Šímová, s. M. Feňáková,
s. Bož. Nováková a do ledna s. Frant. Sazimová, která pak nastoupila jako pěstounka při
mateř. škole v Hostivici II. Vařily průměrně 280 obědů denně.
Školnictví. Školnictví konal s. Adolf Tesárek, pomocnice byla pí Černá Marie a od 1. 6.
1952 pí Tesárková Marie, manželka školníka.
Zřizovala se škola (2 třídy ve Školské ul. u Fin130
dejsů), jak se říká podle majitele, a to z dílen, které si tento chystal. Obě třídy měly být
připraveny k 1. 9. 1951, ale vinou řemeslníků, kteří k práci nešli, bylo otevření školy
oddáleno o 1 rok. Bylo nutno dát podlahy po omítnutí, upravit vodu, záchody, dvorek,
majiteli p. Findejsovi postavit studnu a kůlnu, oplechovat střechu, vybetonovat dvůr a žlab
27

Správně Anna Polánková.
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u kůlny, opatřit nábytek, k čemuž přispěl ONV – škol. referát 2 tabulemi a 2 katedrami
jako subvencí. Třídy umyty bezplatně matkami dětí. K 31. VIII. 1952 je tato nová část
školy připravena k zahájení vyučování.
Počet dětí k 1. 9. 1951:
v 1.A
1.B
1.C
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A

15 hochů,
13
13
23
23
26
28
18
8
16

13 děvčat, celkem 28 dětí
16
29
14
27
25
48
26
49
15
41
14
42
11
29
19
27
9
25
131

v V.B

13 hochů, 13 dívek, celkem

26 dětí

celkem 10+1 tříd, 196 hochů, 175 dívek, všech 371 dětí.
Školní docházka za rok:
půldnů:
I.a
312
I.b
321
II.a
248
II.b
249
III.a
309
III.b
307
IV.a
315
IV.b
319
V.a
320
V.B
318
celkem 3018

dětí:
40–25
40–28
49–47
49–46
41–38
42–40
27–26
29–26
26–25
16–25
371–326

vůbec
půldnů:
10 509
11 151
11 931
11 832
12 285
12 676
8 524
8 452
8 206
7 950
103 556

nezamešk.
9 360
10 236
11 129
11 028
11 518
11 936
8 141
7 957
7 804
7 686
96 795

omluv.
zamešk.
1 149
915
802
844
767
740
383
495
392
264
6 761

neoml.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
zamešk.
10
8,2
6,1
7,1
6,2
5,8
4,1
5,8
4,96
3,30
6,5

Sběr odpadových hmot za školní rok: (kg)
třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
celkem

celkem:
1 314
1 299
2 118
1 378
2 324,5
2 399
624
973
795
2 055
15 279,5

železa:
236
96
307
274
805
605
156
202
127
750
3 558

kostí:
23
53
30
90,5
88,1
85
12
15
13
19
428,6

papíru:
970
1039
1599
859,5
1 124,8
1482
349
669
614
1 138
9 835

hadrů: na 1 žáka průměr:
84
33
111
32,5
142
44
154
29,95
99,6
58,1
207
60
107
24
96
37,42
41
30,57
148
82,2
1 186
42,79
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132
Nejlepší sběrači byli odměněni MNV na hovorech s občany a na konci škol. roku školou
knihami, posledně 3 nejlepší na škole a 3 nejlepší v každé třídě.
Nemoci. Docházka školní byla slabší pro nakažlivé choroby: spála, spalničky, infekční
žloutenka.
Spoření. Spoření na škole ve škol. roce: v I.A 11 457 Kčs, v I.B 9 205 Kčs, v II.A
15 682 Kčs, v II.B 5 878 Kčs, v III.A 1 768 Kčs, v III.B 6 413 Kčs, v IV.A –, v IV.B –, v V.A
2 647 Kčs, v V.B 3 521 Kčs, celkem 56 324 Kčs, v okrese jsme byli na 24. místě.
Léčivé byliny. Léčivé byliny sbírány péčí s. M. Bieglové celkem 57,25 kg a peníze
426,50 Kčs použity k nakoupení pomůcek na školu.
Dorost ČČK. Dorost Čsl. Červ. Kříže pečlivě vedla s. Marta Běhounková, 289 členů platilo
Kčs 1 734, ústředí zasláno Kčs 868 a za zbytek koupeny braš133
na (300), 2 nůžky, obinadla (234,10), zbylo Kčs 316,90. Ve 12 hod. provedla cvičení
zdravotního družstva, žáci zapojili se na okr. branném cvičení 21.–22. VI. 1952, písní
a recitacemi při slibu samarytánů ČČK. Ve škole uspořádán týden čistoty, bezpečnosti na
ulici, výchovná akce proti žloutence, s. vedoucí samaryt. ČČK pí Kandlerová přednášela
dětem o dárcích krve a darovala samaryt. vybavení brašny. V ČČK pracovala i s. Polánková
mimo školu.
Knihovny. Žákovskou knihovnu vedla s. M. Krátká. V knihovně bylo na poč. šk. r.
[…] knih, během roku přibylo […] knih, vyřazeno […] knih, půjčeno žactvu […] knih.
Učitelskou knihovnu vedla s. Marie Bieglová. V knihovně bylo na poč. šk. r. […] knih,
během roku přibylo […] knih, vyřazeno […] knih, půjčeno členům uč. sboru […] knih.
Vaření. Na obědy docházelo z národní školy průměrně 115 dětí měsíčně. Kuchařek bylo 6,
všechny nově přijaté, vpředu jmenované. Obědy byly chutné a vydatné, placeno 8 Kčs za
oběd. Utvořena kromě školské, již dří134
ve ustanovené a v tomto roce přeorganisované i komise stravovací s úkolem revise stravování, příjmů, vydání, zásob a jich spotřeby.
Zahrada. Zahrada školní byla dána k práci střední škole. My jsme měli jen 3 záhonky
napravo od vchodu do jídelny a kromě toho jsme pracovali na zahradě za nádražím vpravo
v kroužku přátelství s SSSR. Majitel této dal školám zahradu k používání. Do zahradního
domku tam nastěhoval se p. Červenka, který zahradu spravuje.
Porady. Týdně byla v čase 40–45 minut porada sboru učitelského, na níž promluveno
o nových výnosech, literatuře odborné, dány metodické pokyny a prováděna péče
o zlepšování. Porady měsíční konány pravidelně s předepsaným pořadem.
Rozhlas. Školní rozhlas poslouchán pravidelně. Aparátu použito i pro informaci žactva
a při různých jubileích a oslavách, pro promluvy hostí, k zdravotní péči a k práci výchovné.
Seznamy vysílání pro tř. zhotovila s. Běhounková.
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SRPŠ. Sdružené rodičů a přátel školy pracovalo celkem slabě – je to příliš veliké těleso a
135
proto nebylo dostatečné pružnosti, vadila i přes 2 měsíce trvající nucená pomlka pro slintavku a kulhavku.
Slavnosti. Školní slavnosti byly tytéž jako v loňském školním roce a pozváni i pp. rodiče
a místní organisace k nim. Výzdoba školy k nim byla slavnostní.
MNV. Místní národní výbor stále pečoval o školu jednak s. Janem Staňkem, tak i ostatními
členy i zaměstnanci. Zvláštní péči věnoval výstavbě školy u Findejsů, která bude sloužit
k odstranění střídavého vyučování na škole.
Inspekce. Inspekce na škole provedl s. okresní školní inspektor Josef Zahálka dvakrát
a po druhé promluvil společně k oběma uč. sborům o stavu vyučování, zlepšování a jak
a v čem, dal sborům učitelským cenné rady k další práci.
K zlepšení práce uč. sboru sloužily i týdenní porady jeho, četba, odběr odbor. časopisů
a od ledna zavedené noviny pro žáky, které stručným výtahem z tisku vždy pro postupné
ročníky sestavoval ředitel v pěti otiscích.
Kabinet. Kabinet byl společný národní i střední škole, pořízen inventární seznam po136
řadový přírůstkový a odborné inventáře. Za rok přibylo 186 čís. inv. Obrazy opatřoval
ředitel lištami.
Celkem byl to rok plodné práce se zlepšením jejím v míře přiměřené snaze každého člena
uč. sboru, jímž všem patří dík za spolupráci, stejně jako SRPŠ, škol. referentu s. Staňkovi
Janu, MNV i KSČ.
O prázdninách 1952 bylo zřízeno péčí MNV – škol. referenta a ONV rekreační středisko na
Břvech, kde bylo po oba měsíce 22–24 dětí, kterým tam vyvařovány obědy a svačiny. Děti
se koupaly a dělali výlety, příp. se v středisku. O rekreaci dětí (as 80) bylo postaráno
pobytem dětí v červenci a v srpnu ve 2 turnech v Tisé.28
Dovolená uč. sboru byla od 2–4 týdnů a ostatek stráven prací v mateř. školách a pod.
Celkem rok plodné práce pro děti podle usnesení vlády, zákonů i péče KSČ.
Zapsal: Šmejkal Karel

28

V Tisé u Petrovic na Děčínsku měla v té době TJ Sokol Hostivice rekreační objekt.
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Školní rok 1952/3.
Začátek. Začátek škol. roku byl 1. září 1952 jako obyčejně slavnostně za účasti zástupců
SRPŠ, MNV, KSČ a j. Zahájen slavnostně přivítáním dětí a zástupců korporací a j. rozhlasovým projevem ředitele a s. škol. referenta Jana Staňka, přivítáním tříd. učiteli a jejich projevy i poslechem škol. rozhlasu k zahájení škol. roku. Třídy i škola slavnostně vyzdobeny.
Třídnictví. Rozdělení tříd: I.a tříd. uč. s. Marta Běhounková, I.b Johanka Jupová, I.c
Milada Kačerová, II.a Ludmila Jindrová, II.b Karel Šmejkal, III.a Anna Polánková, III.b
Marie Krátká, která od 1. 12. 1952 byla na mateřské dovolené, od 1. 2. 1953 tam učila pak
Heda Chudáčková, IV.a Jiřina Hrudková, IV.b Marie Bieglová, V.a Alena Novotná, od
1. 11. 1952 pak třídní Libuše Boublíková po přeložení prvé na střed. školu v Řeporyjích,
V.b Jiřina Hofmanová. U Findejsů ve škol. ulici byly umístěny třídy III.A a V.A.
Příprava. Sbor učitelský připravoval se na vyučování již týden předem denními poradami
a výzdobou tříd, chodeb i školy – oken a vchodu. Byly rozděleny i pracovní funkce na škol.
rok: S. Běhounková – filmy, ČČK, šk. kom. rozhlas škol, osvět. beseda, s. Jupová –
projekce škol. filmů, SRPŠ, s. Kačerová – uč. knihovna, Sokol, kabinet
138
s. Jindrová – sběr, jen na poč. roku, s. Šmejkal – branná výchova, MV KSČ, s. Polánková –
ČČK, spoření, stravovací komise, s. Krátká – žák. knihovna, s. Hrudková – časopisy,
s. Bieglová – sběr bylin, ROH, s. Novotná – PO,29 s. Hofmanová – kabinet, sokolská
družina.
Změny. Od 1. XI. 1952 učila na zdejší škole Libuše Boublíková z Ruzyně, 1. XI. 1952
odešla na stř. školu v Řeporyjích s. Alena Novotná, obě V.a; S. Marie Krátká odešla 1. XII.
1952 na mateřskou dovolenou a od 1. II. 1953 byla na její místo ustanovena s. Heda
Chudáčková. Do té doby byly jen 2 první, s. Kačerová vyučovala v 3.A.
Provozní porady. O stálou spolupráci sboru učitelského bylo postaráno zejména
pracovními týdenními poradami v pátek od 7–7:45, kdy probrány došlé přípisy, zkušenosti
z hospitací ředitele, došlé časopisy k metodickému využití ve škole a běžné práci na škole.
Spolupráce se stř. šk. Spolupráce se střední školou byla plynulá, její ředitel s. Šrámek
často hospitoval v růz. třídách národní školy.
139
Porady uč. Měsíční porady konány podle předpisů pravidelně měsíčně a obsahovaly
i přehled v uplynulém měsíci vykonané práce na škole, stejně jako náměty k další práci,
hodnocení vykonané práce i pochvaly za poctivou práci sboru.

29

Pionýrská organizace.
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SRPŠ. Zvláštní péči věnoval sbor uč. sdružení rodičů a přátel školy, jež za předsednictví
s. Jos. Kolaříka rozvíjelo zdárně činnost, a sice společnými zpravidla měsíčními schůzemi
výboru, 3 společnými schůzemi celého SRPŠ, spoluprací na besídkách školy, pravidelnými
schůzemi SRPŠ jednotlivých tříd a návštěvou rodičů při vyučování v jednotlivých třídách
podle spolupráce třídních důvěrníků SRPŠ. Konáno 7 výborových schůzí, 38 tříd. schůzí
s rodiči s účastí 10–90 %, při sběru odpad. hmot spolupracoval s. Vojtíšek a s. Tichý za
SRPŠ.
MNV. Péče MNV o práci ve škole projevovala se stále, zejména dík stálé spolupráci s. škol.
referenta s. Jana Staňka, který se o školu opravdu poctivě staral. MNV poděkoval s. Boublíkové a pak sboru uč. celé školy za poctivou práci ve škole pro děti.
140
Rozpočet. Rozpočet činil (na r. 1953): Palivo uhlí 7 500,–, koks 66 000,–, dříví 5 000,–,
semena a sazenice pro škol. zahradu 1 500,–, školní potřeby (utěrky, křída, inkoust a j.)
4 000,–, kancelář. potř. 5 000,–, materiál na opravu budovy 30 000,–, spotřeba krátkodobých předmětů 10 000,–, jejich údržba a opravy 20 000,–, jiné opravy a náklady
5 000,–, spotřeba el. proudu 10 000,–, udržovací práce a opravy nemovitostí 60 000,–,
nájemné 4 000,–, pošta a telefon 3 500,–, nákup knih a publikací 2 500,–, celkem
Kč 233 500,–.
Tabule. Malba. O prázdninách 1953 vyměnil MNV za finanční podpory SRPŠ tabule za
listové v 17 třídách a dal vymalovat všechny třídy a chodby.
Měna. Měnová reforma, provedená výměnou starých peněz k 1. VI. 1953 v poměru 1:5 až
1:50 u hotových penz (do 300 Kčs 1:5, zbytek 1:50), u vkladů 5 000 Kčs 1:5 atd. (do
10 000 Kčs 1:6,4, do 15 000 od 10 001 1:10 atd.), měla za následek nejen hodnotnou
měnu všem, ale i změnu rozpočtu a od 25. VI. 1953 zastavení nákupu investic. Platy uč.
a zaměstnanců od 1. VI. 1953 jsou vypláceny v poměru 1:5. Pro zajímavost uvádím
snížení cen od 1. VI. 1953:
141
Ceny. Chléb 2,80, maso hovězí 20,–, vepřové 30,–, uzené 40,–, mouka hrubá 6,–, hladká
5,–, sádlo, máslo 40,–, látky pánské 60–1 000 Kčs za 1 m podle jakosti, jízdné na ČSD
zlevněno (do Dejvic 1,60), na el. dráze 60 h.
Plat školnice měsíční 560,–, učitelů 724,– až 968,50, ředitele o 172 Kčs vyšší. Současně
vyplácí se plat 2× měsíčně s postupným zpožďováním výplat tak, aby v r. 1954 byl
vyplácen příjem polhůtně, takže vyplácení předem bude odstraněno. Knihy a j. byly
cenově 1:5 oceněny. Podobně ostatní věci.
Lepší život. Závazky občanů, skupin pracovních v dílnách a jinde k nové měně ukazují, že
pracující ocenili význam nové měny pro stát, abychom mohli žít lépe a radostněji.
Do klidného života našeho byly hlubokou ranou pro nás ztráty – úmrtí předsedy rady
ministrů SSSR generalissima Jos. Visarionoviče Stalina a presidenta Československé
republiky a předsedy KSČ s. Klementa Gottwalda.
Hluboký zármutek zasáhl i naši školu, vzpomněli jsme jejich velikého díla pro
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lidstvo i náš stát, k Jejich obrazům ve třídách a jinde připnuty byly smuteční pásy a do
radostného žití ve škole vešel smutek.
Nový president republiky. Radostnou zprávou stalo se nám jednomyslné zvolení
s. Antonína Zápotockého presidentem čs. republiky.
V SSSR zvolen byl nástupcem J. V. Stalina G. M. Malenkov.
Koncem července uzavřené příměří v Korei ukončilo tamní nepřátelství, vedené USA.
Zlepšování. Nová měna a zrušení vázaného hospodářství od 1. VI. 1953 přinesla radostný ruch všude. Letošní pěkná úroda ovoce a zeleniny i obilí, deště a krmiva pro dobytek
opravňují naděje na stálé zlepšování zásobování.
Osmiletka. Od 1. 9. 1953 ruší se škola národní i střední a obě se mění v osmiletku, jejímž
ředitelem se stává s. Miloš Šrámek.
O práci a dění na škole ukáží názorný obraz následující tabulky, které ukáží nejlépe stav
práce na škole v tomto škol. roce.
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Na počátku roku 1952/53 bylo žáků:
Dětí

Vyuč. náb.
nepřítomní

Náboženství

Třída

čsl.
vyuč. vyuč.

řím. k.

hochů

dívek

všech

I.a

15

15

30

20

2

I.b

17

13

30

23

II.a

23

16

39

II.b

20

20

III.a

21

III.b

jiné

bez
1

řím. k.

čsl.

Do oddělení
přátelství
s SSSR
– ruč. práce

6

1

–

3

2

2

–

23

2

8

1

–

40

26

3

11

27

48

39

6

1

1

1

–

22

26

48

28

3

3

12

2

–

IV.a

23

16

42

30

3

8

1

8

IV.b

30

12

42

35

1

V.a

20

11

31

23

V.b

16

15

31

I.c

16

15

226

186

3

–

3

11

4

4

2

24

3

3

31

22

5

412

293

35

8

58

1

2

4

–

13

23
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Postup žáků a počet jich na konci škol. roku 1952/53:
Tř.

Všech:
h.

d.

Opakuje:
všech

h.

Postoupí:

d.

h.

d.

všech

Poznámka:

I.a

17

15

32

2

1

15

14

I.b

16

16

32

-

-

16

16

I.c

18

14

32

1

-

17

14

II.a

23

13

36

1

1

22

12

29 Do 1. tř. zapsáno
32 na šk. rok 1953/4
77 dětí, z toho
31 36 dívek
34

II.b

18

21

39

18

21

39

III.a

21

25

46

1

20

25

45

III.b

22

25

47

2

20

25

45

IV.a

26

16

42

1

25

15

40

IV.b

31

12

43

2

29

12

41

V.a

20

12

32

1

1

19

11

30

V.b

16

17

33

2

16

15

31

228

186

414

6

217

180

397

11

1
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Docházka ve škol. roce:
Žáků
Tř.

Půldnů

Nezamešk

Všech

Zamešk. oml.

Zam. neoml.

půld.

půld.

Nejmíň

Nejvíc

I.a

30

46

311

10 314

9 893

95,18

501

4,82

I.b

30

46

311

10 534

9 728

92,34

806

7,66

I.c

30

32

259

7 882

7 488

95,73

394

4,18

II.a

36

39

310

11 571

11 052

95,62

519

4,38

II.b

39

40

312

13 147

11 455

94,32

692

5,68

III.a

46

48

308

14 767

14 138

95,95

629

4,25

III.b

46

48

313

14 616

13 831

94,56

785

6,37

IV.a

42

43

312

13 104

12 451

95,01

653

4,99

IV.b

43

44

310

13 224

12 440

94,07

699

5,93

V.a

29

32

316

9 627

9 218

96,57

349

3,63

V.b

31

33

309

9 744

9 313

95,58

431

4,92

všech

401

419

3 260

127 710

120 241

94,94

6 458

5,06

půldnů

%

%

%

2

0,01

10

0,07

12

0,01

Nap.
udání
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Prospěchový výkaz klasifikace k 30. VI. 1953:
Prospěli

Neprospěli

Tř.

Dětí

Klasifikováno

I.a

32

32

29

89,34

I.b

32

32

32

100

I.c

32

32

31

95,88

II.a

36

36

34

89,34

II.b

39

39

39

100

III.a

46

46

45

97,78

III.b

47

47

45

IV.a

42

42

IV.b

43

V.a

Neklasifik.

Průměr

Počet
2 st.
chov.

prosp.

chování

10,66

1,55

1

–

1,65

1

1

3,12

1,53

1

2

10,66

1,78

1

–

1,72

1

1

2,22

1,50

1,02

1

95,56

2

4,44

1,97

1,04

1

41

95,22

2

4,78

1,88

1,03

1

43

41

95,35

2

4,65

1,84

1,09

4

32

32

30

93,75

2

6,25

2,16

1,03

1

V.b

33

33

31

93,94

2

6,06

1,95

1,03

1

všech

414

414

397

95,90

17

4,10

1,74

1,02

9

počet

%

počet

%

3

počet

%
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Tabulka sběru odpad. hmot od 1. 9. 1953:
Tř.

Papír

Železo

Bar.
kovy

Hadry

Guma

100

12

I.a

1 047

1394

I.b

958,35

3882,5

I.c

811,5

781,25

17,5

77,35

II.a

1 009

573

57

70

II.b

4 265

2704

20

305,8

III.a

1 905

2768,1

22

III.b

1 146,4

973,15

IV.a

4 257,3

IV.b

2

103,2

Korek

Kosti

Pecky

Sklo

Celkem

85,25
75

5

2 670,45
18,6
32,55

2 057,87
5

2 016,25

57

17

2 026,––

102

118

56,25

7 275,55

172,8

0,5

91,20

69,85

12,56

135

39,25

82,6

40,5

2 429,49

968,87

36,40

167

56

208,9

76,04

5 770,44

3 211,1

1 255,95

44,5

250,3

49,7

193,3

90,05

5 099,90

V.a

683,5

1590

23

75

32

48

4,75

2 453,20

V.b

5 926

1839

48

121

98

126,6

16

8 172,60

25 230,15

18 731,75

282,98

1 077,45

394,45

1 086,05

427,5

všech

11,5

16,15

5 043,92

44 965,67
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Léčivé byliny. Léčivé byliny, sebrané v roce 1952: Předpis činil: 45,61 kg, sebráno bylo
57,45 kg, sběr splněn na 125 %.
Příjem. Příjem za sběr hmot odpadových a léčiv. bylin použit byl k nákupu učeb. pomůcek
a knih k domácí četbě žáků.
Ceny. Nejlepší sběrači odpad. hmot byli odměněni za pololetí a koncem škol. roku
knižními odměnami, zakoupenými z peněz za tyto hmoty (za každou třídu nejlepší sběrač).
Inspekce. Inspekce provedena na zdejší škole s. okr. škol. inspektorem Zahálkou Jos.
třikrát, při čemž týž poradil k zlepšení provozu školní práce.

