Zápis žactva
28
19 /29.
Třída Počet dětí

českoslov.
Ch
D.

českobratr.
Ch
D

Nebudou vyučovány
pravosl.

žid.

bez vyz.cír
Ch.
D.

osvobozeny
Ch.
D

Chl.

Dív.

I.a

52

.

38

.

2

.

1

.

1

.

1

.

7

.

2

.

I.b

.

50

.

35

.

5

.

4

.

.

.

.

.

6

.

.

II.a

37

.

21

.

5

.

2

.

.

.

.

.

9

.

.

.

II.b

.

46

.

35

.

6

.

.

.

.

.

.

.

4

.

1

III.a

17

21

13

16

1

2

.

.

.

.

.

.

-

-

.

.

III.b

22

17

19

11

.

4

3

1

.

.

.

.

.

.

.

.

IV.a

42

.

28

.

7

.

2

.

.

.

.

.

5

.

1

.

IV.b

.

31

.

25

.

4

.

1

.

.

.

.

1

.

.

.

V.

16

18

10

14

5

2

.

.

.

1

.

.

1

1

.

.

Úhrn

186

183

129

136

20

23

8

6

1

1

1

.

23

11

3

1

Z Hájů 25

Zatímní
pobočka.

Náboženství
římkat.
Ch
D.

265
71.9 %

43
11.70 %

14
3.90 %

2
0.60 %

1
0.30 %

34

4

10 %

1 .60 %

V důsledku zvýšení počtu žactva žádáno o povolení zatímní pobočky a to dle
regulativu při třídě s nejmenším počtem žactva třídy kmenové, včetně pobočky tj.
při IV. tř. Táž byla povolena dle výn. z. š. r. na str. 246 „Pamětní knihy“.

Změna
Dne 5. září nastoupil službu def. říd. učitele Arnošt Hnatowicz. Kol. Frant.
správců školy. Ludvík, zást. říd. učitele vykonal ještě počátečnou domácí poradu učitelského sboru,

při níž byl již přítomen nový def. řídící učitel.

Začátek
V sobotu dne 1. září t. r. shromáždila se školní mládež ve svých třídách, kde
školního roku. po uvítání sdělen jí byl kázeňský řád a potřebné pomůcky, načež mládež byla pro-

puštěna domů.
V pondělí dne 3. září započalo pravidelné vyučování.

Změny
Místo def. říd. učitele nebylo nastoupeno def. říd. učitelem Arnoštěm Hnav učitelském towiczem z Líbeznic u Prahy dnem 1. září 1928, jelikož nevěděl, že došel proň
sboru.

Fr. Dvořák,
výp. učitel;

Arnošt
Hnatowicz,
def. říd. uč.

jmenovací a ustavovací dekret z. š. r. Proto zaň učil František Dvořák, výp. uč.,
nar. 12. III. 1908 v Praze, Král. Vinohradech s dom. příslušností Prahy, náb. římkatol., svobodný. Absolvoval obec. školu 5 třídní v Praze XII v letech 1914 - 1918,
potom stát. čsl. reálku v Praze XII v let. 1918 - 1926 v sedmi třídách a čsl. stát.
ústav ku vzdělávání učitelů v Praze II, v let. 1926 - 1927 a to v kurse jednoročním
pro abiturienty střed. škol. Vysvědčení dospělosti obdržel 17. VII. 1926, čís. 42. Na
to nastoupil službu výp. učitele na Masarykově obec. škole chlapecké v Praze VII.,
jsa ustanoven Měst. škol. výb. V Praze dnem 1. IX. 1927, čís. 29049/27-VI.
Zproštěn 30. VI. 1928. - Dne 1. IX. 1928 nastoupil za Ar. Hnatowicze, def. říd.
uč., ale dnem 5. IX. 1928 byl již odvolán Mšv. v Praze. Za něj přihlásil se k službě def. řídící učitel Arnošt Hnatowicz, který mezi
touto dobou obdržel ustanovovací dekret. Týž narodil sne dne 12. dubna 1873
v Josefově, královédvorský n./L. okres, bez vyznání, ženat. Obecnou školu čtyřtřídní
vychodil tamtéž v letech 1878 - 1883, pak navštěvoval trojtřídní měšťanskou školu
v Jaroměři do r. 1888 a posléze absolvoval c. k. státní ústav ku vzdělávání učitelů
v Hradci Králové n./L. v let. 1888 - 1892. Vysvědčení druh. stup. dospělosti
obdržel 21 VI. 1892, čís. 9. Působil jako zatím. podučitel při 4 tříd. obec. škole
v Bílém Újezdě jsa ustanoven c. k. okresní školní radou v Nov. Městě n./M.
dekretem ze dne 14. IX. 1892, čís. 2121. Službu dne 15. IX. 1892 a zproštěn po 5
letech, 11 ½ měs. Dnem 31. VIII. 1892, kdy nastoupil na def. podučitelském místě
v Meziříčí v Čechách dle dekretu z. š. r. z 19. VIII. 1898, čís. 22.290. Přísahu vykonal 27. VIII. 1898 a nastoupil dne 1. IX. 1898, odkudž po 2 letech dekretem c. k.
okres. školní rady ze dne 17. VIII. 1900, čís. 2157, byl povolán na zat. místo učitele
I. tř. v Králové Lhotě. Tam působil od 1. IX. 1900 do 31. VIII. 1904. Dle dekretu
z. š. r. z 30. VI. 1904, čís. 24 899, obdržel def. místo učitele I. tř. při trojtřídní
obecné škole ve Vrchovinách. Zde vyučoval od 1. IX. 1904 do 31. VIII. 1910, celkem
6 let. Pak jmenován byl zat. učit. I. tř. a správcem školy jednotřídní obecné
v Osečnici dekretem c. k. okres. škol. rady ze dne 31. VIII. 1910, čís. 1978 a hned
na to obdržel ustan. dekret c. k. zemské škol. rady v Praze ze dne 17. VIII. 1910,
čís. 45 309/ai na def. místo tamtéž, kdež působil po vykonané přísaze 7. IX. 1910
až do 31. XII. 1919, tj. 9 roků 4 měsíce. Pak jmenován byl def. řídícím učitelem ve
Skalce (Jiráskovo „Temno“) výnosem zemské školní rady v Praze ze dne

, čís. III. - A 1050 ai 1919, č. z. š. r. 100.346 ai 1919. Slib věrnosti rep. Československé vykonal 23. XII. 1919, služby Osenici byl zproštěn 31. XII. 1919 a nastoupil 1. I. 1920, kdež působil do 31. VIII. 1926 po 6 roků a 8 měsíců. Dekretem okres.
škol. výb. v Novém Městě n./M. ze dne 12. IV. 1926, čís. 995 byl místa zproštěn
a dostal se na místo def. říd. uč. na 6 tříd. obecnou školu v Líbeznících u Prahy,
býv. škol. okres Karlín. Po připojení některých obcí k Velké Praze dnem 1. června
1927 pak ke škol. okresu Praha - venkov. Dekret z. š. r. ze dne 25. II. 1926, čís. I
- A 11.429/1 ai 1925, č. z. š. r. 19743 ai 1926. Slib věrnosti vykonal 30. VIII.
1926 a působil zde po 2 roky do 31. VIII. 1928, recte do 3. IX. 1928, kdy obdržel
def. místo říd. uč. při 5 tříd. obecné smíšené škole se 4 pobočkami zde s práv.
platností od 1. IX. 1928, výn. z. š. r. z 27. VIII. 1928, čís. II - A 2353 ai 1926, č.
z. š. r. 80 786 ai 1928. Slib vykonal dne 5. září 1928. Celkem působil u 2 ores.
Škol. výborů, posléze u městského školního výboru ve Velké Praze s 11. plat.
stupněm.
Vojenskou službu konal co býv. náhradní záložník v let. 1895, 1897, 1899 a
1901. Ve světové válce 1914 - 1918 byl u 91. praporu domobrany jako závodší a
desátník od 12. IX. 1914 - 1915, pak byl jako četař u 409 pluku až 1916, pak u 11.
dom. pl. a zem. pl. č. 11. Jišín. Zde byl jako četař, pak praporčík a poručík. Na
to byl zařazen jako zál. poručík ku 4. ppl. V Hradci Králové a jsa 50 letý, propuštěn byl dnem 31. XII. 1923 ze svazku čsl. armády. Za léta 1914 - 1918 počítáno
mu bylo vál. let do postupu a pense. Celkem absolvoval 5 kursů. - Nastoupil
místo zat. ř. uč. od 1./9. 1930 ve Strašnicích na 2. obecné smíš. škole.
Dekretem měst. škol. výb. v Praze z 25. VIII. 1928, čís. 23.321 jmenován Antonín Bušta zat. učitelem při zdejší obec. smíš. škole s datem od 1. IX. 1928 po
uprázd. def. místě učitelky Anežky Tomanové. Část životopisu od 31. VIII. 1923. Ta
se vzdala učit. služby po odbytném kon. š. r. 1924/25. Posledně působila v Brně na
„Křenově“, sdělení s. š. dívčí ze 4./4. 1927, čís. 105.
Ant. Bušta,
Antonín Bušta, ustanovený dekretem měst. školního výboru v Praze čj.
def.uč.b.ur.m. 23 321/28 - VI ze dne 25. srpna 1928 zatímním učitelem na zdejší obecné škole,
narodil se dne 24. října 1899 v Březině okr. Kamenice n./Lipou. Vychodiv obecnou školu tamtéž, navštěvoval trojtřídní školu měšťanskou v Soběslavi a po vykonané zkoušce v r. 1914 absolvoval státní ústav učitelský rovněž Soběslavi, kde dne
26. června 1918 obdržel vysvědčení dospělosti. Ve školním roce 1918/19 působil na
obecné škole v Praze - Záběhlicích, ve škol. roce 1919/20 vyučoval na obecné

škole v Praze - Korči, ve škol. roce 1920/21 na obecné škole v Dol. Jirčanech.
Byv uznán v prvních vojenských odvodech RČS v r. 1920 schopným vojenské
služby, nastoupil 1. října 1921 presenční službu vojenskou k horskému dělostřel.
oddílu č. 255 v Č. Krumlově. Po vykonání 3 měsíčního výcviku u pluku byl dne ./.
ledna 1922 odeslán do školy pro výchovu záložních důstojníků dělostřelectva
v Josefově, kde těžce onemocněl a byl proto jako nemocný propuštěn. Školní službu
nastoupil dne 1. prosince 1922 v Praze XIII. - Hostivaři. Dekretem minist. škol. a
národ. osvěty čj. 75 860 - I - 23 ze dne 23. června 1923 byl na základě zákona ze
dne 3. dubna 1919 č. 189 a 9. IV. č. 295 sb. z. a n. přikázán ode dne 1. září 1923
za správce menšinové školy v Lohéřově u Jindř. Hradce, odkud byl po 5 letech
dnem 31. srpna 1928 na svoji žádost ministerstvem škol. a národ. osvěty čj.
58 916/28 - I ze dne 8. května 1928 s uznáním a díky za práce, vykonané na menšinových školách, propuštěn.
Ve školní službě působí nepřerušeně 10 let. Od 1./7. 1930, čj. 23 191 - VI ai
1930 ze 17./6. 1930 ustanoven zat. uč. při 3. obec. škole chl. v Žižkově. Mšv. hl.
m. Prahy.
Lid. Šťastná,
Místo definitivního učitele Frant. Ludvíka, jenž má zdravotní dovolenou do
výp. učit. 3./2. 1929, opět prodlouženou do 24./3. 1929, zastupuje výpomocně Lud. Šťastná,

učitelka. Narodila se 31. srpna 1907 v Jičíně, polit. okres Jičín, země Čechy.
Přísluší do Jičína, nábož. vyznání českoslov. - Zproštěna dnem 30./6. 1929.
Navštěvovala obecnou školu 5titříd. v Jičíně, 3 roč. obč. šk. a jednoroč,
učebný kurs při občanské škole tamtéž.
Absolvovala 4 roč. stát. uč. ústavu v Jičíně. Zkoušky učitelské dospělosti
vykonala na stát. úst. Uč. v Jičíně ne 18. června 26 s vyznamenáním.
Školního roku 1926/27 vyučovala žen. ruč. pr. po dobu 5ti měsíců
v Drahorazi, dvoutř. ob. šk., Kacákově Lhotě, jednotř. ob. šk. a šk. r. 1927/28 po
2 měsíce v Ostružně, dvoutř. Ob. šk. na školním okresu jičínském.
Ve školním roce 1927/28 působila jako výpomocná pěst. na mateřské škole ve
Václavech (škol. okres podbořanský) 8 měsíců a 1 měsíc škol. roku 1928/1929
tamtéž.
Od 1. října 1928 vyučuje 2 tř. b. na obecné škole v Hostivaři za nemocného
p. kol. Frant. Ludvíka. (Vyn. Mšv. v Praze z 9./9. 1928, čís. 29 603 - VI - 28)

Vác. Wild,
Dne 29. X. 1928 došel ustanovovací dekret pro Vác. Wilda, zat. odb. učit. I.
zat. odb. uč. dív. obč. školy ve Vršovicích, který byl ustanoven na zdejší obec. školu dnem 1. IX.
na dovolené. 1928, čís. 30 320/28 - VI. Týž je však na dovolené a to jako učitel ruského stát.

Bož.BachnovaKolenatá,def.uč.
ez urč. místa.

Učitelský
sbor.

gymnasia ve Strašnicích. Přihlásil se dne 13. XI. 1928 u správy obec. školy jako
učitel nastupující, ale službu nevykonávající. Též zapsán jako zatímní učitel do učit.
katastru a tam veden. Vyn. Mšv. v Praze z 20. /2. 1929, č.j. 5 874/29 - VI přeložen na uprázd. sytem. místo.
Dnem 1. IX. 1928, výn. Mšv. výboru v Praze ze dne 10. VIII. 1928, čís.
23 182, vrátila se na své místo def. uč. bez urč. m. Božena Bachnova-Kolenatá.
Před tím po 4 leta vyučovala jako zat. odb. učitelka na měšť. škole v Praze XIII. Hostivaři.
Skutečně vyučující učitelé při zdejší obecné škole:
1. Arnošt Hnatowicz, def. říd. učitel, I.a tř.
2. Frant. Ludvík, def. učitel na dovolené do 3./2. 1929, II.b tř.
3. Karel Dlabal, def. učitel II.a tř.
4. Jarosl. Dlabalova-Metlická, def. učit. b. urč. místa, IV.b tř.
5. Lid. Mandlíková, def. učit. III.a tř.
6. Stanislav Nolč, zat. učitel, V. tř.
7. Antonín Bušta, def. uč. b. urč. m., III.b tř.; za něho od 18./2. 1929 Ant.
Schmidtová, v. učit.
8. Božena Bachnova-Kolenatá, def. uč. b. urč. m., I.b tř.
9. Jan Bachna, IV.a tř.
10. Lidmila Šťastná, výp. učitelka, II.b tř.
Učitelky žen. ruč. prací: Marie Zdrůbecká-Dvořková, 8 hod.,
Bohumila Kunhartová,
8 hod.,
Učitelé náboženství: Josef Fencl, kaplan v Hostivaři, náb. řím.-katol.,
Jan Bártek, zat. katecheta, náb. čsbr.-evang.
Karel Hůlek, výp. katecheta, náb. českoslov.
Frant. Ludvík, def učitel obdržel zdravotní dovolenou, později prodlouženou do 3. února 1929. Pokud nebylo tu výp.
učitelky, spojeny byly třídy IV. tř. a II.b tř., vyučovala Jaroslava Dlabalová/Metlická. b.d. 5.X.1928 učila Lid.
Šťastná výpomocně ve II.b tř.

Inspekce

Dne 20.září 1928 zavítal k inspekci zdejí obecné školy okresní školní inspektor pan Augustýn Šindelář. Po některých ústních pokynech a projití všech tříd
rozloučil se s učitelským sborem.
JUDr. Karel
Dne 22./9. 1928 zavítal na prohlídku „Dětské zahrádky“ pan JUDr. Karl
Baxa, primator. Baxa, primator hlavního města Prahy.

Kolaudace. Správ.
Dětské zahrádky

Útulek

29. září 1928 byla provedena kolaudace budovy „Dětské zahrádky“ o 10. hod.
dopoledne.

Od 1.září 1928 zřízen při zdejší obecné škole „Útulek“, který
řídí Anna Hlaváčková denně od 1/2 13. do 1/2 18. hod.
odpol. ve IV.a tř., č.p.179. Též dozírá k mládeži škol. každého
rána od 7.-3/4 8. hod.

Přid. hod. z
žen. ruč. prac

Vyn. z 31.VIII.1928, bylo ustanoveno učiti žen. ruč. prac.
Marii Zrůbkové-Dvořákové 8 hod. (1x 2, 2x 3hod.)
Boh. Kunhartové
8 hod. (1x 2, 2x 3hod.).
Marvan
18.X.1928 za příčinou uměl. výzdoby učebny z býv. bytu říd. učitele jako poradce na popud spr. obec. školy dostavil se
Marvan z Bakulova ústavu pro
zmrzačelé dne 21.XI.1928 a 23./11.1928. Třídu maloval Bárta, mal. pokojů z Hostivaře, musela ale býti pro neuspokojení přemalována.
Žerdě.
19. X. 1928 byly přidělány žerdě na stát. vlajky.
Obřez. strojky.
25. X. 1928 z mimořád. dotace zakoupeny 2 strojky na ořez. tužek.
Průvod a
Dne 27. X. 1928 jela školní mládež k manifest. průvodu po Praze (III.a-b,
besídka IV.a-b), V. tř. v počtu 113 žáků se 7 učiteli i jako deputace k panu presidentovi na
27./10. 1928 Hrad.
Téhož dne dopoledne vykonaly jednot. třídy besídku s programem důstojným
„Oslavy desetiletého trvání naší samostatnosti.“
Sv. Turš.
Dne 30. října 1928 vzpomenuto bylo dobrovolného připojení se Slovenska
Martinská k nově zřizovanému státu a to v třídách IV. počínaje.
deklarace.

Vkladní
knížky.

Mládež oslavila den Spořivosti 31. října t. r. přijatím 2 vkladních knížek ia
5 Kč od Okresní hospodářské záložny v Hostivaři a Městské spořitelny na Král.
Vinohradech. Poděleny byly téměř všechny děti nově vstouplé do školy.

Zájezd dětí.

Žactvo V. tř. v počtu 24, ze IV.a 4, ze III. tř. 3 a z III tř. 3, navštívilo za
dozoru St. Nolče, učitele, Muchovu „Slovanskou epopej“ v Praze.

Přidělení třídy
K žádosti správy obecné školy ze dne 17. X. 1928, čís. 389 byla býv. místnost
co učebny. říd. učitele ve školní budově č.p. 129. přidělena obecné škole, místo I. roč. A.

měšťanské školy. Táž má býti vzornou třídou v ohledu sociálně-hygienickém.
(Vyn. Mšv. v Praze ze dne 27./X. 1928, čís. 32 511 - VI/28).

Otevření
mateřské
školy.

Stav školy
dne 31./10.
1928 a 28./6.
1929.

Po ukončení zápisu ve dnech 12., 13. - 14. listopadu t. r., otevřela se Mateřská škola dne 15. listopadu t. r. o 8. hod. ranní. Celkem dětí je
. S nimi
bylo mnoho rodičů, zvláště matiček, které své miláčky doprovázely na prvém kroku
do života, aby štěstím jejich stalo se požehnané dobrodiní dílny lidskosti. Zkvétejž
a sil naše školství! Správkyní ústavu (domovnice) je: R. M. Ullikova, Nusle I,
V Podluží 671, pomoc. učit.

Okresní
Po druhé zavítal školní okresní inspektor pan Aug. Šindelář, mající na dozoru
inspekce III. dohlédací obvod Velké Prahy XII. - XIV.; na prohlídku obecné smíšené školy.
26./11. 1928 Po inspekci vykonal poradu, ve které podal pokyny dle jednotlivých předmětů a

učinil náměty v ohledu didakticko - methodickém. Úsudek jeho vyzněl pro tuto
dobu velmi uspokojivě.
Volby do zem.
Župní zřízení vládou myšlené bylo nahrazeno novými obecními a zemskými
rad. 2./12. zastupitelstvími. Volby do těch dály se dne 2. prosince 1928, u nás jen do zemského
zastupitelstva, neboť Vel. Praha má svůj vlastní statut. Volilo se ve škol. budově,
č.p. 129. a to v místnostech v přízemí ve vol. míst. úředně označených 279a, 279b,
280. Celkem volilo 13 stran, z nichž dostali:
Republikáni: 268 hlasů,
Čeští socialisté 836 hlasů,
Něm. nár. soc. 2 hlasy,
Živnostníci 75 hlasů,
Čeští sociální demok. 127 hlasů Něm..lid.so.(nation.)
4hlasy.
Národní demokraté 121 hlasů, Komunisté 408 hlasů,
Lidovci 146 hlasů,
Něm. soc. dem. 2 hlasy,
Něm. svaz zem. - hlasů
Něm. souruč. (Rosche) 6 hlasů,
Něm. křesť. social. 5 hlasů, Něm. živnostníci 1 hlas,
Tento den byl dnem radosti. Vždyť u nás byli celému světu známí Bakulovci.
Zpívali až srdce se rozhřívalo pod dovednou rukou ředitele Bakule. Po 2x zpívali
15./12. 1928
s malým o 3. hod., velkým o 8. hod. več. Prostranství škol. tělocvičny, vkusně kol.
Bachnou, Buštem, sl. Mandlíkovou a Šťastnou ozdobené, přivábilo posluchačů ze
všech řad. Odvedeno bylo 2.100 Kč. Pohoštění obstarala agrární strana s damami
a pp. Vác. Černým a Kar. Halou, zdejšími statkáři.
Úspěch byl mimořádný a jest si jen přáti, aby zůstal trvalým a to při všech
podnicích, školou pořádaných.
Koncert

Bakulových zpěv.

Inspekce útulku.

Ván. Besídky.

V pátek dne 21./12. o 2. hod. odpol. vykonala se besídka - společná tříd I.a a
III.a. Průběh byl důstojný vánoční doby. Účast rodičů - hojná. Při besídce mluvil
říd. uč. o zašlých zkazkách a sl. Lid. Mandlíková, učitelka, o nutných zdravot.
potřebách našich dětí a zvlště v nově vytvořené třídě. I v jiných třídách byly vánoč. besídky.

Dar fy.
Schicht.

Fa Schicht v ústí n./L. darovala škole prostřednictvím Mšv. v Praze 12
historických obrazů.

Barák pro
Dnem 28. ledna 1929 vstoupila v život úřadovna „Ochrany matek a dětí“ za
Ochranu vedení p. MUDr. Zdeňka Kurze, městského okres. lékaře v Hostivaři. Vedoucí
matek a dětí. správkyní je sl. Marie Kytlová z Nelahozevsi u Kralup, dále pomocnou silou sl.

Anna Křížová z Vršovic a pí. Jos. Horáčkova, choť úřed. čekatele mag. úřad.
v Hostivaři. - Přijímají se toliko kojenci od 6 neděl do 1 roku a pak batolata od
1 do 3 roku. - Dotud je 10 lůžek a 10 lehátek jako nejnutnější nábytek. Ostatní
chybí. Ústavem má býti umožněno matkám, by mohly se věnovati svému zaměstnání. Cena baráku bez příslušenství je 65 000 Kč. Tak rozumí Velká Praha svému
sociálnímu poslání.

Dary.

Osvět. odbor VI/3 hospod. odď. hlav. města Prahy věnoval:
Po 1 výtisku Jar. Paura: „Deset let československé republiky.“
Po 1 výtisku Vác. Rohleny: „Škola v přírodě.“
280 kusů promluvy pana presidenta T. G. Masaryka ku 27./10. 1928 k dětem.
Po 1 výtisku Heky Spaullové: „Zápas o mír“.
Po 1 výtisku Karla Štaigra: „Presidentův posel“.
Hosp. odb. osvět. odb. VI/3 hl. m. Prahy:
1 obraz Brožíkův „Karel IV.“
1 obraz Brožíkův „Komenský.“
1 výtisk „Slovesnost Slovanů.“
1 výtisk „Rusko a my.“
Masarykova lat. liga:
1 výtisk „Na pam. gen. letce M. R. Štefánka.“
1 výtisk „Sjednocení Rumunů.“
1 výtisk „Znak hl. m. Prahy.“

Zřízení zat.
Městský školní výbor hlav. města Prahy dal veděti výn. z 15. ledna 1929, čís.
pobočky. 602.-VI ai 1929, že zemská školní rada povolila zřízení druhé zatím. pobočky dle

regulativu z. š. r. z 27. XII. 1928, čís. 2086/2 ai 1927, č. z.š.r. 132.173 ai 1928.

Dotace.

Seznam dotací na slun. rok 1928 povolených radou hlav. města Prahy, osvětový referát VI. místní školní radě:
na ředitelny a třídy:
495 Kč; žákovskou knihovnu
468 Kč;
menší správky:
300 Kč; lékárničky
100 Kč;
na inkoust pro žactvo: 254.40 Kč; pro potřeby chud. dětí 2226 Kč;
na vyučovací pomůcky: 350 Kč; úřední tiskopisy
288 Kč;
na učitelskou knihovnu: 100 Kč; vycházky a výlety
199 Kč;
na ženské ruč. práce: 479 Kč; výchov. práce chlap. 660 Kč.
mimořádné dotace:
11./9. na pobočku nebo třídu 400 Kč; 4./1. na učeb. pom. chud. dět. 450 Kč;
11./9. žákov. knihovnu 100 Kč;
„ „ „ „ „ „ 400 Kč.
28./12. žákov. a učit. knihovnu 600 Kč;
24./12. úřední tiskopisy 100 Kč;
2./1. 1929 na zakoup. mapy 290 Kč;
2./1. 1929 na žen. ruč. pr. 300 Kč;
Výplaty měst. účtárnou hlav. m. Prahy ve Vršovicích na žádanky
(objed. listy obecné školy v Hostivaři):
Číslo: 17. Žárovky a klíčky v ceně
226.75 Kč
„
18. Smetáky
34,- Kč
„
19. Kyselina karbolová
40,- Kč
„
20. Barvy a lak k natírání lavic
40,- Kč
„
21. Smetáky, košťata, karb. Kysel.
96,- Kč
„
22. Obraz minist. před. Dra Ant. Švehly 190,- Kč
„
23. Lopatku, utěrky
39.40 Kč
„
24. Jm látky k vyuč. účelům
60.20 Kč
„
25. Konsole, glott, teploměry
90.35 Kč
„
26. Láhvičky pro chemikálie
73,- Kč
„
27. Dva strojky k ořezávání tužek
540,- Kč
„

„
„
„

28. 0

29. Devět vlajek a praporků
30. Žárovky a klíčky
31. Dva stolky k umývání

41.90 Kč
207.12 Kč
96,- Kč

Peněžité dary. Ochrana matek a dětí za účast učitel. sboru při podávání mléka věnovala 41.15 Kč,
20.- Kč
Fotograf. fa. Ferd. Hečla, Praha XIV.
Fond Dr. Ant. Fond Dr. Ant. Švehly, min. předsedy za I. pololetí
117.36 Kč,
Švehly.
176.40 Kč.
za II. pololetí
Inspekce
Milada Köhlerová, učit. mateř. školy v Praze, Vojtěšská ul. zároveň inspekdětského útulku. torka pražských dět. útulků, vykonala návštěvu zdej. útulku dne 21. prosince 1928.

Stravování
Jako leta předešlá i letos fungovala Sociální péče o mládež hlav. města
mládeže. Prahy v kuchyni Mar. Svobodové, školnice ve škol. budově č.p. 129. od 1. listo-

padu 1928 a hned z počadku podávala 70 dětem zdarma obědy kromě nedělí a vánoč. svátků.
Úmrtí p. Jos.
Zemřel po krátké nemoci dne 18. ledna 1929 v nemocnici vinohradské. Rušný
Černého, č.p. 5. a plodný byl jeho život. Význačný člen všech národ. spolků a korporací a dlouholetý člen staré i nové místní školní rady v Hostivaři pro Velkou Prahu. Všude a
ve všem bylo cítiti důsledky jeho vážného ducha.
„Vděčná mu budiž pamět!“

Dovolená
Frant.
Ludvíka,
učitele.

Jako poslední práce před smrtí bylo uskutečňování elektrické tramvaje na prodloužené trati
ze Strašnic přes „Zahradní město“ v Záběhlicích do Hostivaře. Schůze o společném usnesení
všech pol. stran byla 9./12. 1928 a podniknuty kroky k uskutečnění tohoto plánu. Agrárníci, jichž
pozemky bude probíhati trať, dávají pražské obci pozemky zdarma.

Zažádal za zdravotní dovolenou 12. září 1928, která mu byla prodloužena po
2. říjnu 1928 do 11. listopadu 1928. Dále dostalo se mu prodloužení zdravotní
dovolené do 3. února 1929. Po vykonané prohlídce byl uznán churavým a dovolená
prodloužena o další 2 měsíce do 24. března 1929. Službu nastoupil dnem 25. března
1929, ale týmž dnem byl přeložen na zat. místo učitele při I. obec. dív. škole ve
Vysočanech. Vyn. Mšv. v Praze ze dne 21./3. 1929, čís. ? a pak ustan. dekr. Mšv.
v Praze z 10./4. 1929, č.j. 11 007 - VI ai 1929.
Pochvalné uznání
Městský školní výbor hlav. města Prahy vyslovuje k návrhu okresního škol.
Mšv. v Praze
Lid. Mandlíkové, inspektora pana Aug. Šindeláře pochvalné uznání za neúnavnou práci a obětavou ve
zdravotně-sociální péči o mládež Lidmile Mandlíkové, def. učitelce, zde.
učit.
Dar Ant.
Antonín Zikan, četnický strážmistr čs. repub. A svým služebním místem při
Zikana, čet. oddělení v Praze XIII. - Hostivaři věnoval školní sbírce 10 Kč stříbrnou, raženou
strážmistra
ku paměti desetiletého trvání a osvobození naší vlasti.
v Hostivaři.
Antonín Topola, kovodělník, bytem v Hostivaři, č.p. 378 daroval obec. škole
vzácný exemplář argentinského kolibříka.

a) Jmenování
disciplinární
komise učitelské

b) Největší mráz
v Praze po 153
letech.

Z 10. na 11./2. další mrazová vlna snížila teplotu na -33°C o 7. hod. ráno.
12/2. --------- -30°C
13/2. --------- -29°C
14./2. -------- -20°C, ráno sněžilo
15/2. --------- -16°C, „ „
16/2. --------- -11°C, sněžilo celý den
17/2. --------- -6°C, „ nepatrně
18/2. --------- -6°C, „
„
19/2. --------- -6°C
20/2. --------- -9°C
21/2. -------- -24°C, noc jasná, klidná
22/2. -------- -21°C, jasno
23/2. -------- -2°C, „
24/2. -------- -6°C, padal sníh
25/2. -------- -4°C, celý den padal sníh

26/2. -------- -1°C
27/2. -------- -6°C, mlhavo
28/2. -------- -10°C
1/3. -------- -26°C
2/3. -------- -24°C
3/3. -------- -22°C
4/3. -------- -2°C, závěje
5/3. -------- -2°C
6/3. -------- -3°C
7/3. -------- +2°C
8/3. -------- +1°C
9/3. ---------- +5°C
10/3. --------- -4°C
11/3. --------- +1°C

12/3. --------- +2°C
13/3. --------- +1°C
14/3. --------- +2°C
15/3. --------- -2°C
16/3. --------- 0°C
17/3. --------- -4°C
18/3. --------- -3°C
19/3. --------- -4°C
20/3. - 22/3.
tepleji
22/3. --------- -2°C

Pololetní
Pololetní prázdniny od 1. - 2. února t. r. prodloužily se mimo očekávání a to
prázdniny škol v důsledku chřipky a difterie o 3 dny, včetně středy. Dle výn. Měst. škol. výboru
Velké Prahy. hlav. města Prahy ze dne 30./1. 1929 čís. 4163/29 - VI. zabírají se všechny škol.

budovy z rozhodnutí Rady hlav. města Prahy ze dne 31./1. 1929, tedy všechny
školy i pokrač. živnost., lid. hospod., mateřské. I místnosti propůjčené spolkům a
společenstvem růz. vyznání byly uzavřeny. Za tyto nedobrovolné prázdniny mají být
všechny místnosti důkladně vyčištěny a vyvětrány. - Na státní školy se toto opatření nevztahovalo.

Ant. Bušta, učitel.
Kurs lid. hosp.
škol v Opavě od
16./2.-15./7. 1929.

Dle výnosu ministerstva zemědělství československé republiky, čís. 4 107 - 1
1929 z 9. února 1929 byl Ant. Bušta, učitel III.b tř., povolán do kursu
k vzdělávání učitelů lidových škol hospodářských v Opavě od 16./2. - 15./7. 1929.

Uzavření tříd Spála v II.a-b tř. zavinila uzavření třídy a to v době od 12./11.-17./11., od 17./12.- 22./12.
v III.b tř. - - - - - - - - - - - - - - od 29./1. - 31./1. t.r.
pro spálu.
Spalničky v I.a-b tř. - - - - - - - - - - - - - od 7./3. - 10./3. t.r.

Schůze
s rodiči a
dětská
besídka.

Omezení
vyučování ve
dnech mrazů.

Škola pracuje s širší veřejností. Porozumnění pro dítě vyvrcholilo ve schůzi
s rodiči dne 10. února 1929 o 3. hod. odpol. v III.a-b tř. Správce školy promluvil
o nových hnutích (příp. reformách)ve školství, sl. Lid. Mandlíková, učit. podala
ukázky radostné práce ve škole v žakovské besídce; pak promluvila o tom, co schází
našim dětem, že je to radost ze života a zvláště vzpomínka na školní mládí a jak
tuto vzpomínku v sobě živiti: prací, čistotou a vyvinutým smyslem pro pořádek a
konání svých povinností.
Pak zapsalo se 35 osob do rodičovského spolku a do výboru zvolen tež okresní
školní inspektor pan Aug. Šindelář. Do výboru zvoleni byli členové dle ulic i
z Hájů. Schůzi a besídce obcovaly 82 osoby dospělé a 48 škol. dětí.
„Stále vpřed!“
Vyňatek z deníků: „Národ. osvobození“ a „Venkova“.
Vyučování na obecné škole smíšené nedostatku uhlí a tím tepla ve škol.
místnostech č.p. 129 a 179 již dne 13. února 1929 ustalo.

Zařízení a
opatření útulku
uhlím hosp.odď.
osv. odb. h. m.
Prahy 20./2.
1929 as 27q
uhlí. Porcí bylo
dáno: 13 337.

Oběžníky Mšv. hl. m. Prahy z 13./2. 1929, č. 6 182 - VI ai 1929 a z 15./2.
1929, č. 6 761 - VI - ai 1929 podávají náměty na přerušení škol. vyučování a
otevření útulku pro žactvo s dozorem učitelů i uč. z. r. V důsledku zimy „Sociální
péče hl. m. Prahy“ podává nemajet. na legitimaci 2x denně teplou polévku od 13.
února 1929 do 9. března 1929. Vařil Čs. Čer. kříž v bytě An. Svobodové, škol. č.p.
129 a 179.

Osobní změny
Antonie Schmidtová, výpomocná učitelka byla ustanovena na zdejší obecnou
a osob. data školu dnem 18. února 1929 za Ant. Buštu, d. uč. b. uz.

Ant.Schmidtové,
Narodila se 24. ledna 1906 v Nové Bystřici, politic. okres Jindřichův
výp. učitelky. Hradec, země Čechy. Přísluší do Lázní Kynžvartu u Marián. Lázní. Náboženství

je římsko-kat. Navštěvovala obecnou školu v Bílých Poličanech u Král. Dvora
n./L., měšť. šk. ve Zbiroze a jednoroční kurs pro šití prádla a vyšívání při Žens.
výrob.spolku čes. v Praze. Absolvovala 4 roč. Čes. stát. žen. úst. uč. v Praze I., kde
složila dne 23. VI. 1926 zkoušku učitelské dospělosti s vyznamenáním.
V školním roce 1926/27 přijala místo vychovatelky v Paříži, kde marně čekala výpomocné místo učitelské. V Paříži pobyla až do srpna 1928, aby se zdokonalila v jazyce francouzském.
20. října 1928 nastoupila místo výpomocné učitelky v Praze - Strašnicích,
které zastupovala do 18. února 1929. Toho dne nastoupila na zdejší škole a vyučuje
III.tř. b.
Zproštěna dnem 30./6. 1929, čís. j. 25 895 - VI - ai 1929 z 24./6. 1929.
V domácí poradě učitelského sboru konané dne 9. února 1929 bylo usneseno
použíti úroků za II. pololetí fondu Dra Ant. Švehly, býv. ministerského předsedy
vlády republ. Československé, k zakoupení učebných pomůcek pro obecnou školu.
V ústřed. nakladat. a knihkup. učitelstva československého v Praze VII., spol. s r.o.
v Bělského tř. č. byly v ceně 160 Kč zakoupeny:
1 obraz Eschner „Válcovna železa“
33,- Kč,
1 „
„
„Plynárna“
65,- Kč,
1 „
„
„Cukrovar“
49,- Kč,
1 přístroj roztažit. vody teplem
13,- Kč.

Osobní: Demise
Dr Mil.
Hodži, min. š.
a n. osv. a jeho
nástupce Dr.
Štefánek.

Úsilí
Hostivaře.

Mléčná akce čs.
Ochrany matek
a dětí v Praze
VII. Za rok
1927/28 daroval
škole 41.15 Kč.

Mléčná akce pro nemajetné děti v Praze VII., Štvanice č. 858b započala dnem
16. prosince. Chudých poděluje se 59 a to ¼ l porcí mléka a houskou. Pro třeskuté
zimy ustalo se s podáváním dne 13. února 1929, neboť mléko došlo úplně zmrzlé a
tím k pití nezpůsobilé. Kromě těchto bylo i několik dětí, jež si mléko předplácely a
to vždy na týden. Rozdělovnu č.p. 44 R obstarával správce školy.

Dorost
Jako jiná léta i letos byl zařízen Dorost čs. Červeného kříže. Ku svému
Československéh uspořádání života odebírá časopisy: „Radosti a Lípy“, jež plní úkol do budoucna.
o Červeného
Celkem Dorostů je ....
kříže.

Schůze míst.
školní rady.

Ve škol. roce 1928/29 vykonala místní školní rada tyto schůze:
1. I. 19./1. 1928; II. 30./3. 1928; III. 27./4. 1928; IV. 26./6. 1928
2. V. 25./10. 1928; VI. 18./12. 1928
3. VII. Dne 1. března 1929 o 8. hod. več. v míst. úřadovně v Hostivaři. Pro nedostatek členů se nekonala. Ujednáno, aby se trvalo na přístavbě a nástavbě.
4. VIII. Dne 8. března 1929 o 8. hod. več. Opět členové se nesešli. Odporučeno
rozděl. ředit. měšť. školy na ředit. a sborovnu; M.š.r. převzala protekt. dět.
představ. Dne 31./3. 1929.
5. Dne 15./4. 1929, návrh, aby se v nově zřizované třídě učilo. 7./5. 1929.
6. Dne 3./5. 1929.

Opatření záchodů
kamny č.p. 179.
měs. lednu. Stav.
odb. VII. hl. m.
Prahy.

Záchody v čís. pop. 179. byly kvůli zamrzávání opatřeny regul. kamny.
V době velkých mrazů v únoru následkem zamrznutí praskla kanalisační roura a to
v I. poschodí chlap. záchodů. Táž byla dne 27. února 1929 nákl. stav. odb. VII. novou nahrazena a to kanal. odb. h. m. Prahy.

Stavba nebo
Místní rada ve Vršovicích ve svém sezení ze 7. února 1929 žádala správu
přístavba obecné školy za statistická data (patrně poč. zápis dětí na zač. škol. r. 1926/27,
školy obecné. 27/28 a 28/29.) kvůli stavbě nebo nástavbě obecné školy v částce 150 000 Kč.

(Přípis úřadu hl. m. Prahy z 8./2. 1929, Bm čís. ř. 11/29 6/Šk., č. 119 j.
pr./1929). Dle sdělení předsedy m. š. r. p. J. Chudomela celá záležitost není
v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 1929, proto jest neproveditelnou.

Návštěva
Pan Josef Horáček, úřed. aspirant zdejší magistr. úřadovny, zavítal s pp.
kuchyně Čs. Žaludem
a
.
na revisi kuchyně Čs.
Červ. kříže. Červeného kříže. Návštěva se vykonala dne 26. února t. r. o 4. hod. odpol., kdy se

připravovala polévka k večernímu 6. hod. rozdávání.

Oslava
Dle nařízení byly vykonány besídky ve všech třídách, při nichž mládež vzdala
narozenin T. lásku a oddanost prvnímu presidentovi za práci vykonanou svému národu a jeho
G. Masaryka, osvobození z cizího jařma. Další řada let ve zdraví k prospěchu republiky Českopresidenta. slovenské provázejž jeho kroky.

Lid.
Reformní sbor pro národní školství v Praze konal infor. schůzi dne 5./3. 1929
Mandlíková, o 2. hod. odpol. v přednáškové síni ve Vladislavově ul. s přednáškou p. doc. Dra
učitelka. Uhra a referátem sl. Lid. Mandlíkové, učitelky o zvýš. hygien. úrovně našich škol

a o zdravotní výchově škol. mládeže.

Přerušené
Epidemie spalniček I.a) a b) třídy přerušila vyučování od 7./3. do 10./3.
vyučování. 1929. dle nařízení měst. okres. lékaře p. Mudra Zd. Kurze.
Návštěva
Ing. Josef Bouža navštívil dne 7./3. t. r. zdejší obecnou školu a to výhradně
Ing. Josefa nově zřizovanou třídu. Veškeré moderní vymoženosti v oboru zdravotně-hygienickém
Bouži. poznamenal a umístil, by v dohovoru s ostatními činiteli ona zařízení jím navržená,

byla schválena.

Propagační
Školské, tělovýchovné a kult. korporace v Praze XIII. - Hostivaři pořádaly
přednáška dne 10./3. t. r. v biografu „Sokola“ zdravotní filmové a promítací představení, jež
s film. a mělo místnímu občanstvu ozřejmiti důležitost sociální a zdravotní péče v naší obci.
skioptikonem.
Tuto zdravotní péči zahájí v Hostivaři „Poradna pro děti“ letos do 6 let a

děti školou povinné.
Filmového představení účastnila se veřejnost ve velikém počtu. (As 500 osob i
s dětmi).
O zdar tohoto představení zasloužila se tělocvičná jednota „Sokol“, který nezištně propůjčil svoji místnost a vzdal se ve prospěch této akce vlastního loutkového představení.
Podepsané korporace děkují vřele pracovníkům vzorové akce vršovické, vedoucímu lékaři p. Mudr. Vác. Proškovi, Mudr. Eman. Purkyňovi, Mudr.
Milkovi, sl. Anež. Tománkové, za nezištnou a obětavou práci ve prospěch naší obce.
Čs. Červený kříž, Míst. škol. rada, učit. sbor obec. školy, Rodičovský spolek
při obecné škole v Hostivaři.
Intervence za
Ku zřízení vzorové hygienicko-sociální školy v Hostivaři intervenoval říd.
příčinou učitel s panem okres. škol. inspektorem Aug. Šindelářem dne 15. března t. r. Zřízřízení zení je možným když většina členů učit. sboru bylaby ochotna této nadpráci se věvzorové školy. novati. Doufejme, že podaří se zde tuto školu pro zdraví malých i velkých zřídit.
Správa obecné školy nespustí toto usilování ze zřetele, neboť jen zdravá škola je
složkou zdravého národa a trvání naší svobody.

Sbírka čs. Červ.
Ve prospěch obětí zimy na popud míst. čs. Červeného kříže v Hostivaři vykříže v učit.
bralo se mezi členy učitelského sboru celkem 55 Kč na listě. 75
sboru.
Přeměna.
Bývalé dobrovolné městské učitelské přídavky povolené z usnesení ústř. zaOdvolatelný stupitelstva z 12. IV. 1926, č.j. 18 praes - VI ai 1926 pro učitelstvo nár. škol
osob. příd.
pražských v činné službě, přeměňují se od 1./9. 1928. v odvolatelné osobní přídavky
učitelský.

podle §u 27. z. z. č. 17 ai 1875. Současně k nim připojen výklad k jejich nabytí.
(Mšv. hl. m. Prahy z 12./3.1929, č.j. 10 pr VI. ai 1929).
Poradna pro
Nedělní (10./3.) přednáška měla za následek otevření „Poradny“ pro mládež
mládež do 6. do 6 let. Ordinující lékař je p. Mudr. Zd. Kurz, měst. okresní a školní lékař
leta.
v Hostivaři, který zahájil „Poradnu“ v pátek dne 15. března t. r. s velmi četnou
návštěvou matiček s dětmi v „Dětských jeslích“ špýcharu. Ordinovati se bude vždy
v úterý a pátek od ½ 4. do ½ 5. odpol.

Řádné dotace 1. Ženské ruč. práce: 680 Kč, dek. Z 15./1. 1929, čís. 42 539/28 - VI.,
pro m.š.r. 2. Učebné pomůcky (kabinety), dek. Z 1./3. 1929, čís. 42 664 ai 1928 - VI.,

680.450.3. Žákovská knihovna, dek. Z 1./3. 1929, čís. 42 662 - VI. ai 1928
100.4. Řádné dotace na I. - II. polovinu roku 1929: pro ředitelnu a třídu:
873.5.
dtto
na menší správky:
300.6.
dtto
na inkoust:
jen 328.7.
dtto
vyučovací pomůcky:
300.8.
dtto
řádná dotace viz nahoře:
450.9.
dtto
příspěvek na učitel. knihovnu:
100.10.
dtto
„
na žákovskou knihovnu: 330.11.
dtto
„
na škol. výlety žactva: 200.12. z 29./3. 1929, č.j. 42 665.:na zakoup. materiálu a nást. Ruč. pr. chlap.:
773.13.
dtto
na školní zahradu:
200.-

Na nemajetné dítky do 24./9. t. r. se ničeho nedostalo.
Druhá polovina byla vyplacena stráž. p. Gollerem 24./9. 1929.

14. Příspěvek na nemajetné dítky, přinesl p. Goller 2./11. 1929 ................................. 2 583 Kč,
15. Na lékárnu C V.a) 15./11. 1929 p. Horáček odevzdal ........................................... 100 Kč,
Mimořádné dotace pro nemajetné děti 25./11. 1929, č. j. 35 pí Gollerová
300 Kč.
Frant. Ludvík,
František Ludvík, učitel, nevrátil se po zdravotní dovolené dnem 24. března
- učitel.
1929 na své místo, nýbrž dnem 25. března t. r. byl ustanoven učitelem při 1. obecné
Změna služ.
škole dívčí ve Vysočanech, kde téhož dne nástup svůj ohlásil. Dne 29./3. t. r. rozmísta.

loučil se v místnostech „U koruny“ s členy republ. Strany v Hostivaři.

Komisionelní
řízení na vzor.
třídu 26./3.
1929.

Této komisi obcovali: Frant. Janda, ředitel občanské školy,
Arnošt Hnatowicz, řídící učitel,
Lidmila Mandlíková, učitelka III.a) tř.
Náklad na zřízení vzorové třídy z býv. bytu říd. učitele byl by bez vymalování a zednické práce ca. 25 000 Kč. Částka vysoká.
Dět. div.
Boží hod velikonočních svátků 31. března 1929 byl slavnostním dnem školní
představení mládeže. Správa obecné školy pořádala dětské divadelní představení „Dvou Mari31./3. 1929. ček“ dle pohádky Říhovy, zpracované „Domem dětství“ v Krnsku. Hra zapůsobila hmotně ve prospěch cestovního školního fondu a morálně, aby dětské hry byly
častěji pořádány. O zdar má zásluhu správce školy.
Příjem byl při obou představeních odpol. a večer:
625 Kč 20 h
Vydání
390 Kč 50 h
Čistý výnos 234 Kč 70 h
Vzděl. a podpůrný spolek zapůjčil zdarma jeviště u „Červených“, sbor měst.
dobrovolných hasičů vyslal ochotně a zdarma bezpeč. hlídku, těl. jednota „Sokol“
nepořádala toho dne loutkové předst. pro mládež.
Vývěska vzadu.

Besídka
Plný sál mládeže i dospělých dne 7. dubna 1929 o 3. hod. odpol. na sále „U
s přednáškou města Budína“ ukázal cestu ke školské práci ve vztahu s Čs. „Ochranou matek a
7./4. 1929. dětí“. Tanečky s rytmikou, přednesy básní III.a) tř. poutaly k všeobecné pozornosti.

Generální
visitace.

Poučná přednáška pí. Mar. Macháčkové, tajemnice Ústř. ochrany matek a dětí
poučila naše matičky o snahách a výsledcích v zájmu zdraví dítek. Poděkováním jí
samé i majiteli sálu za bezplatný výtop, světlo a propůjčení p. Mrškovi, restaurateru před zapěním a zahráním národních hymen byla tato velmi zdařilá besídka
skončena. Všem účastníkům tanula na mysli přípověď říd. uč.: „Na brzkou shledanou!“
Po době více než 10 let zavítal do hostivařské farnosti p. arcibiskup Th.Dr. a
Ph.Dr. František Kordač z Prahy, aby udělil dítkům i dospělým svátost biřmování.
Pořad: V 8 hod. uvítání u kostela; mše sv.; kázání; zkouška dětí; biřmování;
generální visitace. Učitelský sbor byl pozván farním úřadem v Praze XIII. Hostivaři přípisem z 2./4. 1929 čís. 401 za působení Josefa Chába, faráře u Josefa
Fenela, kaplana. Řím-katol. Mládež súčastnila se nábož. úkonů.

Vác. Wild,
Vynesením zemské škol. rady z 5.I. 1929, č. II. A 2429/7 ai 1928, č. z. š. r.
učitel, nyní na 10 621 ai 1929, dále pak vyn. Mšv. v Praze z 20.II. 1929, čís. 5874 ai 29 - VI.,
ref.rus.gymn. ve
přeložen byl Václav Wild, def. učitel ad personam při obec. smíš. škole
Strašnicích.

v Uhřiněvsi a zat. učitel. při obec. smíš. škole v Hostivaři, na uprázdněné systemisované místo při obec. smíš. škole v Hostivaři s platností od 1. IX. 1928 (v
dekretě stojí od 1. IX. 1929 snad omylem).

Dnem 29. dubna 1929 počato s vyučováním v I.a a II.a o jednoduché frekvenci.
I.a třída vyučuje se v částečně zřízené třídě I.a), která byla upravena z natur. bytu
říd. učitele a má býti od prázdnin vzorovou třídou dle reformy školství pro Velkou
Prahu. Na vymalování třídy povolila Rada hlav. města Prahy vyn. z 1. II. 1929 a
2080 Kč. Tímto
vyn. Mšv. hl. m. Prahy z 20. IV. 1929, čís. 36 506 - ai 1928
def. stanoveno, že vzorová práce hyg. Sociální vážně pomýšlí na reformu školství
ve Velké Praze. Zásluhu o věc má sl. Lidmila Mandlíková, učitelka.
Bož. Bachnová
V domácí poradě učit. sboru byla za člena míst. škol. rady zvolena Bož.
-Kolenatá, učit. Bachnova-Kolenatá, učitelka a to 4 hlasy, 3 hlasy byly odevzdány pro sl. Lid.
Volba do m.š.r.

(Rodičovská
schůze a besídka
III.a) třídy
12./5. 1929.)
Zřízení pobočky
z býv. bytu říd.
učitele.

Mandlíkovou, učit., 1 hlas obdržela Jarosl. Dlabalova-Metlická, učit. a 1 hlas
byl prázdný. Volba se dála hlas. lístky dne 3. května 1929 za Frant. Ludvíka,
učit., ustanoveného při I. obec. dív. škole ve Vysočanech.

Koncem měsíce září 1927 opustila rodina Jaroslava Metlického, říd. uč. v.
v., naturální byt, který zůstal prázdným až do konce dubna 1929 prázdným.
Z tohoto bytu po náležitém upravení byla zřízena místnost ku vyučování a v ní po
schváleném rozvrhu hodin počal vyučovati Arnošt Hnatowicz, říd. učitel a třídní
učitel I.a) tř. dne 29. IV. 1929. - Tohoto natur. bytu používal Čsl. Červený kříž co
jídelny.

Dějiny
Již po celý rok 1928/29 mluví se o jednotné či diferencované škole. Sociálně
„Komenia“ zdravotní komise pro reformní školství Velké Prahy s okres. škol. inspektorem p.
v Hostivaři. Aug. Šindelářem jako předsedou a sl. Lid. Mandlíkovou, učitelkou z Hostivaře,

jako jednatelkou přičinují se o zřízení vzorové třídy v Hostivaři v čís. pop. 129.
z býv. naturálního bytu, v níž z nepochopení i jiných příčin na popud m. š. r. bylo
dnem 29. dubna 1929 a povolení činitelů,m počato s vyučováním. Vyučoval Ar.

Hnatowicz, říd. učitel. - Za celou věcí stojí Dr. V. Příhoda jako předseda reformní komise s jednatelem Lad. Hanusem, aby při obecné škole s občanskou školou bylo zřízeno „Komenium“. Za tím účelem povolává Škola vys. studií pedagogických v Praze“ všechno učitelstvo nuselské, michelské, roztylské a hostivařské na
den 25. května 1929 o 10. hod. večerní do kreslírny I. měšť. školy chlapecké
v Nuslích (Svatoslav. ul.), aby přítomní pp. inspektoři ve XIV. okrese provedli
dislokaci učitelstva, v zájmu reformy tak nutné dle přání učitelů při změně působiště.
Přehlídka
kuchyně soc.
sboru.

J. Ullman, místní starosta, předseda Soc. sboru Praha XIII.
Žalur Josef, starosty, místopředseda Soc. sboru Praha XIII.
vykonali dne 31. května t. r. přehlídku kuchyně sociál. sboru pro Prahu XIII. a
jeslí s mateřskou školou.

Zjišťování
Anna Poppová-Machačová, učitelka pom. školy ve Vršovicích při 1. obecné
inteligence chlapecké tamtéž testovala dne 17. června 1929 I.a - III.b třídy, kteří ani druhým
žáků.
rokem nevykazují normální prospěch. Povolení obdržela z městského školního vý-

boru hlav. města Prahy, podepsané p. Dr. Ant. Šturmem, okres. inspektorem dohlíd.
okresu I. - VII.
Pracovní komise žen české národně sociální strany vykonala Národní slavnost
s dětskou veselicí v zahradní restauraci „Na radnici“ odpoledne 23. června 1929.
Průběh:: 1. Průvod od nádraží, kde bylo seřazování a Hostivaří, kol Hálových a
zpět do zahrady. Krojování škol. dítek i dospělých zvýšilo všeobecnou
pozornost.
2. Proslov a národní tance 10 dívek.
3. Recitace básní o matičce a rázu veselejšího.
4. „Loučení s jarem“. Dramatická scéna Aloise Žipka, profesora a protektora této slavnosti.
5. „Co máme v létě nejraději“. Scéna od M. Š.
6. „Liliputáni“. Sólovy výstup pro 4 dívky se zpěvy.
7. „Dobře vyřídila“. „
„
„ 2 dívky.
Stále hrozící déšť propukl a zahnal obecenstvo na sál „U Budína“,
kde se veselice dokončila.

8. „Chůvičkami“, hra na podiu od Dr. Kar. Drimla 4 dívky.
9. „Ořechovskými královničkami“ v počtu 40 dětí.
Účast byla hojná a příjem byl větší než vydání. Neutěšená povětrnost
mařila náladu. Přes to však slavnost se zdařila a svým vypravením
podnítila i naše děti k častějšímu ukázání práce s veřejností. Potřebné
nacvičil Arnošt Hnatowicz, říd. učitel a za pomocí mnohých paní a
pánů zmíněné organizace bez učitelstva také provedl.
Návštěva.

Arch. Jan Černý navštívil budovy školní č. p. 129 a 179 a projevil zájem a
projevil zájem o ně v ohledu vyučovacím o adapti jejich.

Dar časopisů.

Sdružení učitelek českoslov. v Praze I. - Staroměst. nám. 16. darovalo 500
výtisků „Naše děti“ pro rodiče na propagaci reformy školy s články Dr. Příhody
a kol. Kühnelové.

Předvečer
Ku podnětu čsl. odb. legionářů v Hostivaři uspořádalo nově utvořené pokrosmrti Mistra kové souručenství o 8. hod. več. na nám. Komenského před školními budovami
Jana Husi. v předvečer mučedníka kostnického tichou, ale důstojnou oslavu „Tábor lidu“.

Před ním byla uspořádána besídka školní mládeží za řízení správce školy, zahrána a zazpívána „Hranice vzplála“, přednášku o zásadách Husových pronesl př.
a kol. Jar. Růžička z
, další díl vyplněn byl stát. hymnami a
slavnost zakončena průvodem po Husově třídě a Husově náměstí.
Větrná smršt.
Dne 4. července 1929 snesla se bouře s větrnou smrští, která způsobila škod
do milionů, jak zprávy přinesly. Naše obec byla jen nepatrně zastižena. Komín na
budově č. p. 179 byl větrem povalen. Fa. Bradáč z Hostivaře jej odklidila.
Zprávy o škodách vzadu.
Práce
vodovodné.

Dne 23. července 1929 - J. Kutina, řed. vodár.
Dne 23/7. 1929 arch. Frant. Tomášek vykonali prohlídku v obou školních
budovách, a dle nařízeného ustoupeno od dvou ve stěnu zapuštěných umyvadel do
tříd. Zato umývadlem opatří se ředitelna obecné školy, zřídí se odlívka, pro měšťanskou školu v dívčím oddělení a pak zařídí se vodovodné prodloužení na zalévání
školní zahrady v č. p. 129. (Poslední se nevykonalo.)

