29

19 /30.

Začátek vyučování 2. září 1929.

Třída

Počet dětí

Náboženství
římkat.
Ch
D.

českoslov.
Ch
D.

českobratr.
Ch
D

Nejsou vyučováni
pravosl.
Ch
D

žid.
Ch

D

bez vyz.cír
Ch.
D.

zproštěni
Ch.
D

Chl.

Dív.

celkem

43
.
38
.
38
.
18
29
39
.
205

.
34
.
49
.
46
22
21
.
26
198

31
.
28
.
25
.
12
23
27
.
146

.
25
.
33
.
34
18
15
.
21
146

3
.
4
.
4
.
2
1
5
.
19

. 2
1 .
. 1
8 .
. 1
7 .
2 1
4 4
. 2
3 .
25 11

.
1
.
3
.
.
.
1
.
1
6

1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6 .
. 7
3 .
. 5
8 .
. 4
3 2
1 1
4 .
. .
25 19

.
.
1
.
.
.
.
.
1
.
2

.
.
.
.
.
1
.
.
.
1
2

Úhrn

186

183

129

136

20

23

6

1

1

1

.

23

3

1

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

Z Hájů 25

8

265

43

14

2

71.9 %

11.70 %

3.90 %

0.60 %

11

1

34

4

0.30 %

10 %

1 .60 %

Z Hájů: 30 dětí.
Z jiné školní obce: 2 chl.
Cizí příslušníci: 1 chl. z II.a, 1 d. z I.b.
Dle výsledku zápisu přibylo 34 dětí. V tomto roce byly přijímány děti jen do
6 let. Výjimečně byly přijaty 2 dítky, jimž bylo 6 let v měsíci září.
Stav tříd a Po ředitelské poradě 31./8. t. r. byla ustanovena příkazem pobočka při V. třídě.
poboček. Měla by zdejší obecná škola: 5 tříd kmenových, 2 def. pobočky a 3 zatímní. Za
schválení 3. pobočky zažádala míst. škol. rada v Hostivaři.

Učitelstvo.

Osobní data:

Třídní učitelé:
I.a tř. Stanislav Nolč, I.b tř. Arnošt Hnatowicz,
II.a Antonín Bušta, II.b tř. Bož. Bachnova-Kolenatá,
III.a tř. Karel Dlabal,
III.b Antonín Vyhnal,
IV.a tř. Lidm. Mandlíková,
IV.b tř. Josef Flanderka,
V.a tř. Jan Bachna,
V.b tř. Jarosl. Dlabalova-Metlická.
Antonín Bušta, zat. učitel vrátil se z kursu lid. hosp. škol v Opavě.
Josef Flanderka, zat. učitel měšť. školy přikázán dočasně na obecnou školu.
Náboženství řím-katol. vyučuje Josef Fencl, kaplan v duch. Správě,
„
českobr.-evang.
„
v 1 odď. po
„
československé vyučuje Břet. Plíva, ust.d.spr. ve 2 odď. po 2 hod.
„
židovské bude vyučováno ve středu od 3½ - 4½ hod.v dív.š. v Nuslích,
„
pravoslavné bude vyučováno v pátek od 14. - 16. hod. v Praze XII.,
Lužická ul. v V. obec. škole.
Ženské ruční práce vyučují: Bohumila Kunhartová a
Mar. Zdrůbecká-Dvořáková po hod. o odděleních.
Zápisová sbírka vynesla 178.- Kč a byla Zem. kom. pro péči o mlád. zaslána.
I tento rok jeví se nedostatek učebných místností a učí se střídavě v I.a tř. s II.a tř.
Ostatní třídy a pobočky mají o jedné místnosti.

Josef Flanderka, narozen 7. prosince 1892 v Kněžnurtě, okr. Mnich. Hradiště, studoval na učit. ústavě v Praze, kde vykonal zkoušku dospělosti 9. července
1912. Učil v Nedomicích a Dřísech, okr. Brandýs n./L., na poč. svět. války na
Pankráci. Tehdy 26. října 1914 narukoval, k 8. zem. pl., zúčastnil se bojů
v Karpatech, Haliči a Polsku, 22. července 1915 byl těžce raněn a r. 1917 propuštěn jako nevylečitelný invalida s ochromenou pravicí. V 1915 vykonal zkoušku
způsobilosti pro šk. ob., v r. 1920 pro školy měšť z I. odb., učil na ob. kolách ve
Vršovicích a v Braníku, Vinohr. a Nuslích, na měšť šklách v Nuslích, Jílovém
u Prahy a od ledna 1923 nepřetržitě v Hostivaři, jako říd. zatímní odb. učitel. Po
zrušení poboček v let. roce přikázán bez vlastní viny na školu obecnou po 9 letém
působení na šk. měšťanské. Zproštěn dnem 6./4. 1930, č. j. Nastoupil ve Strašnicích dne 7./4. 1930 co zat. odb. učitel.

Antonín Vyhnal narodil se dne 3. dubna 1905 v Postupicích u Benešova. R.
1910 se přistěhoval s rodiči do Hostivaře, kde 16. září 1911 začal choditi do
obecné školy. Po pětileté docházce do školy obecné zapsán byl dne 28. červa 1916
na č. st. gymnasium na Král. Vinohradech. Po absolvování 5ti tříd přestoupil r.
1922 na státní učitelský ústav v Lučenici, když marně ucházel se o přijetí na st.
uč. ústav v Praze. R. 1926 vykonal na státním uč. ústavě v Lučenici zkoušku učitelské dospělosti s vyznamenáním a r. 1928 zkoušku způsobilosti v Banské Bystrici.
V říjnu r. 1926 byl ustanoven ref. min. škol. a nár. osvěty v Bratislavě výpomocným učitelem na st. lˇudové škole ve Zvolenu. Ve šk. r. 1927/28 byl ustanoven na vlastní žádost dočasným učitelem pověř správou školy jednotřídní v Nové
Bani - Staré Hutě. Tam setrval až do 22. listopadu 1928, kdy byl na vlastní
žádost přeložen na stát. lˇudovou pětitřídní školu v Nové Bani. Z Nové Baně
zažádal o místo ve Velké Praze. Dne 1. září 1929 ustanoven výpomocným učitelem
zdejší školy. Zproštěn dnem 30./6. 1930 vyn Mšv. v Praze ze dne 20./6. 1930, č. j.
24 012 - VI ai 1930.
Pokusná
Nové proudy ve školství zaviňují pokusnictví a tu v Hostivaři byla při
diferencovaná měšťanské škole zřízena „Pokusná diferencovaná měšťanská škola“. Její správu
měšť. škola. vede Marie Vonášková, odb. učitelka. Učiteli jsou: Bedřich Hohaus, odb. učitel
měšť. školy u „Studánky“, Praha XII. a Lidmila Hanslíková, odb. učitelka měšť.
školy v Nových Benátkách.
Vzorná třída.
Lidmila Mandlíková, učitelka IV.a tř. vede správu vzorné zdravotní třídy
obecné školy v Hostivaři a k tomu cíli povolila rada hl. m. Prahy ve své schůzi
ze dne 19. VII. 1929 po návrhu komise kult. A školské, aby do této třídy byl zakoupen nábytek od fy. A. Langer, Praha II. za 22 261.78 Kč, ostatní doplňky
vnitřního zařízení opatří se poukázkovým řízením do částky Kč 6 000.Některé novinky zaslouží pozornosti: Stolky se židličkami, listová tabule a poličky
s umyvadly.
Nábytek
v ředitelně.

Ředitelně obec. školy dodal Osvět. odb. hlav. m. Prahy - VI., hospod. odděl./3
oválný stůl se třemi židlemi s opěradly od fy. Vác. Slabihoud v Hostivaři za 558 Kč.

Zápisová
sbírka.

Zápisová sbírka pro Zem. kom. pro péči o mládež vynesla 178 Kč a byla
pošt. šekem zaslána.

Opravy.
Oslava
svatováclavská
.

Stravování
mládeže.

Zemědělská
slavnost.

Komisionální
jednání o
přístavbě obec.
školy.

Za prázdninových oprav dostalo se porcelánového umývadla s přítokem vody
ředitelně a jedné mísy s kohoutem žákov. pisoiru.
V pátek dne 27. září t. r. ve všech třídách v poslední vyučovací hodině vzpomenuto tisíciletého výročí osoby sv. Václava a žactvu osvětlen význam jeho pro
vnitřní i vnější poměry tehdejšího českého státu. Zvláště co znamenala jeho osobnost pro národní kulturu a jaký význam měla tradice svatováclavská pro politický i
kulturní život národní. Prapory ve státních barvách vlály se školních budov ve
dnech 22./9. - 30./9. t. r. incl.
Sociální úřadovna hlav. m. Prahy ve Vršovicích pro okres XIII. darovala 54
legitimací pro stravování školní mládeže v době od 1./10. 1929. Vyvářeti povolila
správa obecné školy v bytě školnice pí. Svobodové, když sama k tomu svolí. Vyváření obstarává Českoslov. Červený kříž v Hostivaři za předsednictví M.U.Dr.
Elsnitze, obvod. lékaře a tehdejší jednatelky M. Rubešové, úřed. u fy Wolf, velkoobchod s uhlím, v Hostivaři.
Dne 8. září 1929 vykonána byla velká „Zemědělská oslava“ s předáním
praporu zdejší republikánské organisaci, jakož i jeho Dorostu s divadlem
v přírodě „Frantina Branských“. Prapor věnoval Dr. Antonín Švehla, býv. ministerský předseda. Divadelní představení dálo se na louce pod „Zemským statkem“.
Protokol
o místní komisi konané dne 16. října 1929 ve školní budově
čp. v Hostivaři za přítomnosti dole podepsaných.
Předmětem jest:
projednávání návrhu, jak nejvhodněji by bylo možno vyřešiti naléhavou potřebu školních místností škol hostivařských.
Po delší debatě, ve které projednáván byl hlavně návrh stav. úřadu odb. VI.
k čís. jed. 5 383 - VI. ai 29 doporučuje komise, aby nejnaléhavější potřeba škol
hostivařských vyřešena byla etapově a to tak, že v první etapě by bylo vyřešeno to,
co školy v nejbližší době potřebují, t. j. již pro příští rok jedna učebna pro školy
obecnou a tři učebny pro školu občanskou, kteréžto místnosti by bylo možno získati
po vyjádření odboru VI. přístavbou na straně západní. V této přístavbě budiž podle
možnosti vyřešen i byt pro školníka a byt pro vyvařování sociální péče (retc. čs.
Červ. kříže) doporučuje komise, aby vyřešena byla potřeba školy občanské, nejvhodněji novostavbou, umístěnou pokud možno v dosavadním školním bloku anebo

po případě na místě vhodnějším, kteréžto staveniště by mohlo býti urychlením vyhledáno po dohodě s regulační komisi.
S výstavbou nové školní budovy pro potřebu školy občanské by bylo třeba
počítati nejdéle do dvou let, takže komise doporučuje naléhavě, aby s přípravami
(vzhledem staveniště, projednávání stavebního programu a t. d.) by bylo započato
bezodkladně.
Podle dodatečného vyjádření zástupce měst. stavebního úřadu bylo by možno
v přístavbě shora navrhované vyřešiti i potřebu jeslí a vyvařování pro školní
mládeže a která nesnese odkladu.
Karel Srna, člen m. šk. rady ,

Šindelář, okr. inspektor školní.

Z. B. Podujný, stav. rada,
arch. Vr. Lhota

Z. Kurz, městský okres. lékař
R. M. Ulliková, øíd. uè. mateø. školy

Chudomel, předs. m. šk. rady

Arnošt Hnatowicz, říd. uč.
Této komisi dle vyn. Rady hlav. města Prahy z 11. října 1929, č.j. 5383/29-VI.
obcovati ve středu dne 16. října 1929 o 11. hod. dopol. Ve škol. budově č. p.129
v ředitelně obec školy pozvaní pp. zástupci vyše uvedení i spr. obec. školy Arn.
Hnatowicz a řed. měšť. školy Frant. Janda.
Volby do
Dle vyn. měst. škol. výboru hlav. města Prahy ze dne 4./10. 1929, č. j.
míst. školní 35 829 ai 1929 byly v ředitelně měšť. školy v pátek dne 18./10. 1929 o 12. hod.
rady
volby zástupců školy. Voleno bylo lístky a to odděleně dle pohlaví a pak
v Hostivaři. s měšťanskou školou vespolek. Za lit. učitele byl zvolen Antonín Bušta, učitel II.a
tř. pěti hlasy ze sedmi. Dva hlasy dostal J. Bachna. Za lit. učitelky byla po
dvojnásobné volbě a pak v užší volbě zvolena Bachnova-Kolenatá, učitelka II.b tř.
Za obč. školy pak ze 17 hlasů byla zvolena Mar. Vonášková, spr. pokusné
dif. školy a to 15 hlasy a Jan Bachna, učitel V.a tř. též 15 hlasy.
Má tedy učitelský sbor obou škol 6 členů volených zástupců školy a ředitele
Fr. Jandu a Ar. Hnatowicze, říd. učitele, jako zástupců školy s poradným hlasem.
Celkem 8 učitelů.

Volby do -

a)Národ. shrom.,
b)Senátu.

Volby do poslanecké sněmovny a senátu dály se dne 27. října 1929 v neděli
v šesti volebních místnostech 279a-b, 280 školní budovy č.p. 129. (4 voleb. míst.
byly v obec. škole, ostatní v měšťanské škole.) Celkem volilo a bylo 19 kandidátek.
Platných odvedených hlas. lístků bylo celkem:
,
v Hostivaři 2 228, do senátu : 2 124.
Celkový výsledek v republice československé:
Číslo
Hlasů
kand. Cekem
*)

455+362
0+9
8+11
8+5
1+0
3+1
.
915+774
.
213+176
.
70+61
144+158
152+153

Pořadí
Zvoleno
Celk. *) poslanců senátorů
4. 2.
30 15
12. 11.
9
6
8. 9.
16
9
6. 10. 21 11
15. 15.
4
14. 14.
7
17. 16.-19. 3. 1.
32 16
18. 16.-19. 2. 4.
39 20
19. 16.-19. 16. 8.
3
1
9. 6.
15
8
5. 5.
25 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

725.737
257.438
393.229
506.204
102.694
188.866
6.893
767.503
6.669
970.011
5.406
71.656
359.739
623.555

15.
16.
17.
18.
19.

1,104.956 316+285 1.
290.757 135+164 11.
347.929 3+5 10.
425.097
.
7.
204.590 5+3 13.
a) 2228, poslan.
b) 2124 sen.

3.
7.
12.-13.
16.-19.
12.-13.
Celkem:

46
12
14
19
8
300 ;

24
6
8
9
4
150

Jméno strany

Komunistická str. čsl.
Maďarští křesť. sociálové
Bund der Landwirte
Deutsche sozial-demokr.
Volné sdružení pol. a žid. stran
Deutsche National - Partei
Maďarští malorolníci
Českosloven. str. národ. sociálů
Všenčmoi
Českoslov. social. demokrat. str. děl.
Jurigova strana
Liga proti vázaným listinám Šejdrem
Českoslov. národ. demokrat.
Českoslov. strana lidová

Republikánská str. zeměděl. a malorolnického lidu,
Domovina, atd.

Českoslov. živnost. str. středostav.
Deutsche christl. sozial. - Volkspartei
Hlinkova strana
Deutsche national-sozialistische Arbiter - Partei

Při volbě na kandidátku č. 15 byl zvolen Dr. Ant. Švehla, rolník z čís.pop. 45.
v Hostivaři, býv. min. předseda, v I. voleb. kraji A pražském.

Oslava čsl.
Českoslov. obec legionářská a Svaz národ. osvobození v Hostivaři pořádal
samostatnosti. v den 11. výročí státní samostatnosti akademii se žákovskou besídkou, při níž bylo

12 recitací a div. představení ve 2 jed. „V předvečer republiky“ od Jar. Hlouška
s hudeb. Vložkami, proved. „Míst. hudebním združením“, zpěv. Čísly za doprovodu
klavír. pí. S. Keckové, br. A. Koláře, člena legion. sboru „Slavia“. Recitace a
div. před. nacvičil a provedl Ar. Hnatowicz, říd. uč. Program vzadu.
Změna
Antonín Bušta, učitel II.a tř. onemocněl rheumatismem a fysikát hl. m. Prahy
v učitelském dal jemu čtyřnedělní zdravotní dovolenou. Za něho ustanoven Jan Joska, výp. učisboru.
tel. Životopis:
Jan Joska., výp. učitel, narozen 25. února 1909 v Žižkově, dom. přísl.
v Praze, náb. řím. katol., svobodný. Absolvoval ob. školu v letech 1914 - 1919
v Žižkově, poté studoval českou státní reálku v Praze XI. v letech 1919 - 1926,
kdež v červnu 1926 maturoval „všemi hlasy“. Ve šk. roce 1927-28 navštěvoval ab.
kurs při čes. stát. ústavě uč. v Praze II. Maturoval 14. června 1928. Od 20. září
28 ustanoven výp. uč. na V.ti tř. ob. škole v Praze - Smíchově, kde působil až do
31.1. 29. Od 1.2. 29 ustanoven vyp. uč. na ob. šk. v Praze - Jinonicích, kde působil do konce škol. roku. 4. září 29 nastoupil službu v Praze - Podolí, odkud byl
přeložen dne 16. listopadu téhož roku na ob. školu do Hostivaře. Dne 15./12. 1929
zproštěn a ustanoven dnem 16./12. t. r. v Troji.

75. narozeniny
Bodrý a vždy při humoru vld. p. Josef Cháb, děkan zdejší farnosti, oslavil
vld. p. Jos. své 75ny na přátelském večírku, pořádaném čsl. stranou lidovou v Hostivaři u
Chába, děkana. „Červených“ v neděli dne 17. listopadu 1929 o 7. hod. večerní za účasti přeplněného

sálu. Pro svou milou povahou, která jen snášenlivostí a dobrotou získala mu úctu i
všech stran jak náboženských, politických i sociálních, tak i pokrokových, přeje mu
i učitelský sbor, jehož své doby byl členem, další řadu let vždy v pevném zdraví.
Program večírku vzadu.

Mikulášská
Ženská pracovní komise čsl. str. národně socialistické v Hostivaři pořádala
besídka v sále u „Červených“ dne 24. listopadu 1929, o 2. hod. odpol. žákovskou besídku ve
s nadílkou. smyslu Mikulášské nadílky.

Přednášeny byly básně a říkánky, provedeny 3 výstupy, pak div. hra ve 2
jednáních od Sl. J. Sousedíka „Vánoce, vánoce veselé“ se zpěvy a tanci. (Zelinkův divad. ochotník, svaz 23.)

Nejkrásnější část vyplnil univ. prof. Dr. Čeňka Zíbrta „Dětský Mikuláš
v rodině“ se zpěvy. Nato byly všechny školní dítky bez rozdílu poděleny nadílkou.
Vše nacvičil Arnošt Hnatowicz, říd. učitel. Meziaktí vyplnili hrou na pianino žáci: Marie Stárková, V.b tř. a Jarosl. Skručený, žák IV. roč. měšť. školy
v Hostivaři. Průběh vzadu.
Požární
prohlídka.

Frant. Tumoč, stav. visit
Stavební úř. č. 14 (požární) vykonal prohlídku obou škol a navrhl aby dřev.
materiál, staré škol. lavice, byly z půd odstraněny.

Do místní školní rady v Hostivaři byli pro příští čtyřleté období, t. j. do r.
Místní školní
rada 7./12.1929 1933 zvoleni následující pp. členové: Chudomel Josef, Horáček Josef, Kořínek
o 4.hod. v kresl. Jan, Slabihoud Václav, Řehák Antonín, Bašus František, Novotný Václav,
měšť. školy. Marát Josef, Mareš Rudolf, Vencl Alois, Durlin Zdeněk, Plánička Antonín,
Dlabal Jaroslav, Bušta Antonín, Bachna Jan, Bachnova-Kolenatá Božena,
Vonášková Marie.

Schůze m.š.r. V prvé schůzi dne 7. prosince 1929 v 16. hod. novopečení složili slib do rukou

pana Aug. Šindeláře, okres. škol. inspektora

byl předsedou pan Josef Chudomel, poklad st. čsl. drah,

Mléčná akce.

místopředsedou: pan Václav Slabihoud, truhlář.
se činnosti místní školní rady a Aug. Šindelář, okr.
škol. inspektor III. dohléd.obvodu XII.-XIV.
návrhy s doslovem a ukončením. místní školní rady:
hod. več. v mag. úřadovně v Hostivaři,
... zdravotní a sociální v XIII. okrese Velké Prahy
... 2. prosince 1929 podávání mléka
... a potřebným žákům:

V I.a 7 žáků, v I.b 4 žákyně, v II.a 6 žáků, v II.b 1 žákyně

v III.b 4 žákyně, ve IV.a 10 žáků, ve IV.b 7 žákyň, v V.a

tř. 4 žáci, v V.b 5 žákyň.
Podávání mléka obstarává Arn. Hnatowicz, říd. uč., dodávání pí. Marie
Křepelková, obchodnice v Hostivaři. Přestalo se podávati dne 31. května 1930.
Celkem se prodalo 6 656 porcí a žemlí.

Besídka IV.a tř.

Změny
školníků.
Změny míst
vedoucích
v útulku.

Změny osob.
v dět. útulku.

Změny
učitelstva
nábož. čsl.
Změna v učit.
sboru.

Dne 15. prosince v neděli 1929 pořádala IV.a třída ve své místnosti dětskou
besídku žákovskou za četného účastenství rodičů.
Pí. Anežka Kačabová, školnice pro měšť. školu a z části pro obecnou školu
byla přeložena do Mateřské školy dnem 1./1. 1930 a týmž dnem nahrazena Miloslavem Jindřiškem, který zůstává v jejím bytě č. p. 179.
Pí. Anna Hlaváčková, správkyně útulku vzdala se svého místa dnem 15./1.
1930. Byla nahrazena sl. Věrou Tesařovou.
Tohoto roku byl útulek ve II.b třídě. Východní trakt v přízemí k západu.
Pí. Anna Hlaváčková, správkyně dětského útulku byla ku své vlastní žádosti
této funkce zproštěna a za ní náhradou ustanovena slečna Věra Tesařová dnem 28.
ledna 1930.
Věra Tesařová narozena 17. května 1907 na Vinohradech, tamtéž studovala na
reform. reál. gymnasiu kde vykonala zkoušku dospělosti 17. června 1925. Ve šk.
r. 1925-26 a 1926-27 navštěvovala Školu vysokých studií pedagogic. v Praze.
Dne 10. září 1926 vykonala na žen. stát. učitel. ústavě v Praze doplňovací
zkoušku dospělosti pro školy obecné. Vyučovala na menšinových školách libereckého okresu v Šumburce - Jistebsku a Šumburce n./Desnou.
Od 9. ledna 1930 do 26. ledna působila na útulku šk. mládeže na Hradčanech.
V listopadu 1929 podnikla zkoušku učitelské způsobilosti pro šk. obecné. Radou
hl. města Prahy byla jmenována správkyní útulku školní mládeže v Hostivaři dne
. ledna 1930 čís.
Břetislav Plíva, výp. učitel, vzdal se svého místa učitele nábož. čsl. a ustanovena byla učitelkou tojoto náboženství sl. Milada Nosková od 1./2. 1930 č. j.
3296 - VI ai 1930. Do té doby působila jako liter. Učitelka na menšinových školách stát. s vyučiv. Jazykem českým od 16./9. 1923 - 31./1. 1930.
Slečna Ludmila Mandlíková dostala dovolenou a za ni byla výpomocně
ustanovena Anna Steklá, narodila se dne 28. dubna 1907 ve Vídni z českých rodičů. Chodila do školy německé a to do obecné a prvního roč. školy měšťanské. Mimo tuto školu povinnou, navštěvovala „Jazykovou školu Komenského“. Po převratu nastala stávka českých dětí ve Vídni, takže vynechala celý rok školního vyučování. Roku 1920 přestěhovala se s rodiči do Prahy. Zde vykonala zkoušku do II.
roč. měšť. školy v Nuslích. Vyšla pak školu ve 14. letech. Touha, státi se učitelkou
ji však neopouštěla, proto po roce vstoupila opět do školy. Vychodila III. roč. měšť.

Dotace.

Dary.

školy v Podolí. Odtud vykonala zkoušku na čes. stát. žen. ústav učit. v Praze I.
Dne 9. června 1927 složila zkoušku maturitní a na první uč. místo nastoupila 15.
ledna 1928 na okrese Praha - Venkov. Od února t. r. působí na okrese pražském.
Posledním jejím působištěm byla Michle, odkud byla dne 24./II.1930 přeložena do
Hostivaře.
Řádné dotace
hlav. města Prahy pro I. pololetí r. 1930:
481.50 Kč,
1. Tol. 6. pol. 6. C I.a) výměrek pro řed. a třídy
100.- Kč,
2. „ 7. „ 4. C I.b) „ men. opr. a pot.
„ inkoust
168.- Kč,
3. „ 8. „ 5. C I.c) „
„ vyuč. pomůc.
500.- Kč,
4. „ 9. „ 5. C II.a) „
„ učit. knih.
100.- Kč,
5. „ 10. „ 6. C V.a) „
„ žák. „
215.- Kč,
6. „ 11. „ 6. C V.b) „
„ škol. výlety
240.- Kč,
7. „ 12. „ 3. C V.e) „
„ lékárničky
100.- Kč,
8. „ 13. „ 4. C V.f) „
27./3. 1930
9. „ - „ potřeby „ nemaj. školní děti. 2 821.- Kč, vyplac.
1/3 dotace
10.
žen. ruč. práce „ „ „ 855.- Kč,
11.
ruč. práce chlap.
580.- Kč,
12.
- 19./3. 1930, č.j. 49961 ai 29/ab VI. žák. knihovna, řádná dotace 100.- Kč
13.
- 3./4. 1930 č.j. 49 999 ai 29 - VI vyuč. pomůcky, „ „ 500.- Kč
Dary:
Různé druhy káblů. Praž. Tov. Na káble Praha II. Václavské nám. 49.
Zeměpisný nástin Slovanstva, díl I. Dar Osvět. odb. VI. hl. města Prahy.
Pěvecké združení praž. učitelů.
„
„
„
„
Školní prospěch a sociál. poměry dítěte. „ „
„
„
Kulihráškův výlet 2x
„ „
„
„
Školská reforma.
„
„
„
„
Jednotná škola.
„
„
„
„
Zvláštní vydání věst. Mšano k 80. naroz. p. presidenta.
O presidentu Masarykovi pražským dětem.
„
„
(2).
Co psaly děti o lásce k zvířatům. Dary Jana Vavříka, odb. uč. v Praze.
Divadelní odbor. čsl. str. komun. V Hostivaři daroval 25 Kč ve prospěch chudé
škol. mládeže.
Kulihráškova abeceda.
Dar čsl. odb. VI. hl. m. Prahy.

T. G. Masaryk.
„ „ „ „
„ .
„ „ „ „
„ .
Encyklopedie čsl. mládeže. Roč. I. - III.
„ „ „
„
„ .
2 křídlá skříň do II.a tř. Ant. Bušta, tř. uč.
(Osv. odb. VI. - Praha 1 brožura „Dobré knihy dětem a I/II. doplněk k tomuto
vydání.
10 výt. T. G. Masaryk dětem.
1 mapa orient. Velké Prahy. Dar stan. úř. čsl. st. drah v Hostivaři.

Zemská
19 14/3 30. dostalo se zdejší obecné škole návštěvy pan zem. inspektora
inspekce 14./3.
Th.Dr. Em. Vebra, jenž je pro národ. školy Velké Prahy I., II., III., IV. ustanoven..
1930.

Školní
besídka.

Po návštěvě pokusné diferencované školy, obcoval vyučování V.b) třídy od
11.-12. hod. a s výsledky jeho samotného zkoušením, byl nejvýše spokojen. Zkoušel: počty, mluvnici a pravopis, nauku o domově. Třídní učitelka pí. Jaroslava
Dlabalova-Metlická.
Celý národ ba všechny veškerý lid a vlády všech států zápolily o důstojnou
oslavu osmdesátých narozenin prvního občana republiky československé pana

Ph.Dr. T. G. Masaryka.

Naše mládež vykonala společnou besídku v tělocvičně škol. budovy č. p. 179.
za vedení Jana Bachny, učitele V.a) třídy. K tomu cíli vyzdobil průčelí obrazem
Osvoboditele v nádherných státních barvách a za naprosté pozornosti promluvil
k žactvu Josef Flanderka, učitel IV.b tř., o životě a významu Tatíčka presidenta dne
7. března 1930 o 8. hod. ranní. Na to zazpívána píseň „Tatíčku starý náš“. (2
hlas.) Deklamaci obstarala Miluš. Jandová, žákyně V.b tř. a na ni navázala se
jmenovaná píseň. Pak následovala deklamace 6 básní. Jako páté číslo stanoveného
pořadu byl solový výstup 4 dětí V.a - V.b třídy „Blahopřejeme panu presidentovi“.
VI. pak číslo pořadu bylo přednášení 12 básní dětmi všech věků a stupňů. - Zdařilá besídka zakončena byla státními hymnami.
Učitelstvo obcovalo po té slavnostní schůzi ve Smetanově síni Obecního domu
v Praze Prašné brány, kdež o 12. hod. vyslechlo přednášku Ph. Dr.Dérera, ministra
školství a národ. osvěty za přispění pěveckého združení pražských učitelů i učitelek.
Odpoledne uspořádaly kult. politické i nepolitické frakce velkolepý průvod na
Hrad, jemuž Oslavenec až do konce přihlížel.
Ozdobení státních i veřejných budov vlajkami stát. barev trvalo od 12. hod.
šestého března do 12. hod. osmého března t. r.

Úmrtí
Mistra Aloise
Jiráska.

Den 12. března t. r. skonal revolucionář ve svém bytě v Praze Resolově ulici
„Mistr Alois Jirásek.“
Pořad prokázaných poct velezasloužilého spisovatele - učitele, jehož spisy četl
národ jako Svatou bibli kdysi - přiložen vzadu.
Inspekce útulku.
Milada Kellerová, ped. insp. škol. útulků vykonala dne 8./4. 1930 odpol.
přehlídku dětského škol. útulku a mateřské školy s výsledkem velmi uspokojujícím.
Pomlázková
Za řízení správce školy uspořádal Čs. Červený kříž v Hostivaři s Dorostem
besídka. čsl. Červ. kříže dne 13. dubna 1930 o 2. hod. odp. v sále restaurace na „Budíně“

- pomlázkovou besídku. Dorost měl tu své prvé veřejné vystoupení a za své výkony
hojně byl odměňován potleskem i uznáním. O prodej kraslic, zhotovených: pí. M.
Zdrůbeckou-Dvořákovou, učit. ž. . pr. a sl. Věrou Tesařovou, spr. dět. útulku, byl
slušný zájem. Dorost se i v tomto ohledu činil, aby výtěžek besídky byl zdařiý.
Příjem činil
358 Kč - h,
Výdaj
183 „ 20 „
174 Kč 80 h.
Odvedeno ústř. čsl. Červeného kříže v Praze: 174.80 Kč.
Program a účet. rozvaha vzadu.

Změna v uč.
Pan učitel Jos. Flanderka byl ustanoven na měšť. školu ve Strašnicích a na
sboru.
jeho místo přišel výpomocně Vojtěch Přívozník, narozený 5. března 1909

v Chotčinách polit. okres táborský.
Ve šk. letech 1916-17 - 1920-21 navštěvoval dvoutřídní obecnou školu
v Chotčinách, v letech 1921/22 - 1923/24 měšť. školu v Chýnově (3 roč.).
V červnu 1924 udělal zkoušku do muž. učitel. ústavu ve Sv. Janě pod Skalou u
Berouna, kde studoval v letech 1924/25 - 1927/28 a udělal maturitu s vyzn. 21.
června 1928.
Od 1. září 1928 byl ustanoven výpom. učitelem v Sušici na Šumavě při dív.
škole, kde byl až do konce škol. roku - od 1. ledna jako zatímní učitel.
Od 1. září 1929 byl ustanoven výpom. učit. ve Velké Praze a to od 1.IX. 1929
- 1.IV. 1930 při II. dív. obec. škole na Vinohradech, od 1.IV. - 8.IV. při smíš. škole
ve Strašnicích, od 8.IV. - 16.IV. při smíš. obec. šk. v Braníku a od 16.IV.
v Hostivaři. Zproštěn dnem 30./6. 1930; vyn. Mšv. v Praze ze dne 20./6. 1930,
č.j. 24 027 - VI ai 1930.

Zřízení 3 pobočky.

Svátek matek.

Městský školní výbor hlav. města Prahy dal správě obecné školy věděti, že se
zpáteční působností byla povolena třetí zatímní pobočka při zdejší
obecné škole a to od 1./9. 1929. (Vyn. Mšv. v Praze ze dne 24./4.
1930, č.j. 13712/30 - VI).
Vyn. z. š. r. ze dne 14./4. 1930, č. I. 614/1 ai 1929, č. z. š. r.
39 832 ai 1930. Správa obecné školy dala dne 19./4. 1930 příkaz,
aby poštovní šekový úřad Praha - Smíchov, Holečkova 106 obstaral výměnu malých kusů IV. stát. půjčky, č. 2364, za větší kusy
s doplatkem 292.05 Kč. Peníze byly z vkladní knížky Dr. Ant.
Švehla, min. předs. vyzvednuty a nedoplatek šekem vyrovnán a uložen k archivu tohoto fondu.
Ženská prac. komise čsl. strany socialistické v Hostivaři pořádala slavnost
„Hold matkám“ dne 11. května 1930 v zahradě restaurace na „Radnici“ ve prospěch „Ochrany matek a dětí“. Program vzadu.

Výlet žactva
Žactvo III.a, V.a a V.b vykonalo dne 5. června 1930 celodenní výlet, za vedení
III.a), V.a), V.b
tříd. učitelů do Senohrab.
Okresní porada
Vyn. Městského škol. výboru v Praze z 22./5. 1930, č.j. 17 542 - VI ai 40
učit. nár. škol bylo pozváno učitelstvo k účasti ku spol. poradě ve 3. hod. odpol. na den 27./5.
Velké Prahy.

1930 a 28./5. 1930 o 9. hod. dopol. Program v úřed. archivu č. 148/30 s. šk.

Krádež
Ve středu de 29. května 1930 vloupali se 3 výrostkové: Karel Brychta, Josef
s vloupáním. Chaloupecký a Josef Řebíček z Hostivaře po 9. hod. več. do školní budovy č. p.

129 na přízemní chodbu a zde z uzavřené skříně pro „Dětský útulek“ odnesli zábav.
knihy v ceně 348.- Kč. Pachatelé byli třetí den dopadeni a věc udána četnictvu.

Prohlídka
V pátek dne 13. června 1930 obcovali pp. J. Ullman, místní starosta Prahy
mládeže do XIII. a M.U.Dr Mílek, lékař prohlídce dětí, které letos o prázdninách mají býti
prázdninových vyslány „Péčí o mládež v Praze XIII. - Vršovice, po lékařské prohlídce do prázdosad.
ninových osad. Dne 28./6. 1930 stalo se tak podruhé.

Závěr škol.
Konec školního roku 1929/30 stal se dne 26. června t. r. Žactvo po poučení a
roku.
rozdání školních zpráv bylo propuštěno na prázdniny.

Zápis žactva konal se výjimečně ve dnech 26., 27. a 28. června 1930, místo
obvyklého na počátku škol. roku. - Celkem bylo přijato 448 žáků, z nichž bylo
nově zapsáno 86 dětí a to 39 chlapců a 47 dívek do I. třídy. - Všech půldnů bylo
91 751, nezameškaných 88 143 = 96.07 %, zameškaných omluv. 3 545 = 3.86 % a
zameškaných neomluv. 63 = 0.07 %.
Zápis žactva.
Zápis žactva byl vykonán ve dnech 26., 27. a 28. června, vždy odpoledne t. r.
Zapsáno bylo 86 dítek, roz. do 1./9. 1924 a to 39 chlapců a 47 dívek. Dle náboženství jsou: 59 římkat., 2 čsbr. - math., 1 čsbratr. - evangel., 11 českoslov. a 13
bez vyznání. 19 žákům bylo odřeknuto, neboť byli rozeni v době mezi 1./9. a 21./12.
1924. Neměli tudíž potřebných 6 let a třídy by byly přeplněny.
Zápisová sbírka ve prospěch Zem. kom. pro péči o mládež vynesla 290.- Kč
a byla svému účelu zaslána. Šeky přiloženy v jedn. protokole, č. j. 420 s. š.
Ustanovení Mar.
Pí. Marie Wolanská-Auerová byla ustanovena z. š. r. vyn. ze dne 26.IV.
Wolanské-Auerové
def. učitelkou. 1930, č.II.-S 5218/7 ai 1929, č. z. š. r. 37 059 ai 1930 defin. učitelkou při obecné
škole smíšené v Hostivaři od 1./7. 1930.

Dodatek k zápisu ze škol. r.

1929 - 1930.

(Zapsáno po prázdninách, kdy místo obecné školy dosavadní
zřízena byla pokusná reformní škola obecná.)
Před prázdninami navštívil obecnou školu okres. škol. insp. p. Augustýn Šindelář
a ptal se každého jednotlivého člena učitelského sboru, chce-li po prázdninách vyučovati na nově se tvořivší pokusné reformní škole.
Poukázal na zvýšenou práci na školách reformních a zdůvodnil, že tato práce
vyžaduje nejen velké lásky k učitelskému povolání, ale i nesmírné obětavosti v práci.
Řídící učitel a celý sbor (mimo L. Mandlíkovou, která již reformní pokusy
konala) prohlásili, že na nové reformní škole zdejší nepřejí si působiti a byli
ochotni přijmouti místa na kterékoliv pražské škole.
V Praze, dne 1. září 1930.
Marie Vonášková,
nastupující správkyně školy.

