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Třetí třída měšťanské školy ve školním roce 1923/1924 před vchodem do školy v ul. Komenského, 

s ředitelem Františkem Klapkou (vpravo) a třídním učitelem Robertem Hoňkem (vlevo) 
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Úvod 
 

Na jaře 2006 jsem se ujal úkolu zpracovat historii hostivické základní školy k oslavám 
výročí sta let od postavení „staré“ školní budovy čp. 141 v Komenského ulici. Při té 
příležitosti jsem si poprvé zapůjčil školní kroniky a zjistil jsem, že zapisovatelé většinou 
uváděli podrobné údaje o nově nastupujících učitelích a jejich předchozí kariéře. Obsáhlost 
těchto údajů mě inspirovala k sestavení slovníku hostivických učitelů, který by připomínal 
nejen všechny významné hostivické učitelské osobnosti, ale i ty učitele, kteří hostivickým 
školstvím prošli jen krátce.  

 
Úvodní obecná část slovníku obsahuje přehled základních milníků v dějinách 

hostivického základního školství a jmenný seznam řídících učitelů a ředitelů hostivické 
školy. Navazující kapitoly vysvětlují dobové reálie včetně významných používaných pojmů 
jako například výpomocný podučitel či definitivní učitel I. třídy. Uvedeny jsou obecně 
platné skutečnosti i některé místní zajímavosti. 

 
Hlavní část slovníku tvoří přehled učitelů základní školy a všech jejích předchůdců, ať 

už se jmenovaly jakkoliv; v průběhu doby se používaly názvy farní, obecná, měšťanská, 
hlavní, národní, střední, osmiletá střední a základní devítiletá škola. Faráři, katecheti 
a další učitelé vyučující pouze náboženství, vychovatelky školní družiny a rovněž učitelé, 
kteří sice byli přikázáni na hostivickou školu, ale nikdy na ní neučili, jsou uvedeni 
v doplňkových seznamech na konci díla. Tato verze zahrnuje pouze učitele, kteří 
v hostivické škole nastoupili nejpozději v roce 1950. 

Přehled učitelů neobsahuje učitele dalších hostivických škol. Nejstarší další školou 
byla v letech 1912 až 1942 živnostenská pokračovací škola, která byla určena pro další 
vzdělávání učňů. Vyučovali na ní především učitelé obecné a od roku 1920 i měšťanské 
školy. Mateřská škola vznikla v Hostivici v roce 1946 a zvláštní škola v roce 1950. Kolem 
roku 1949 zde působila hudební škola, jejíž úlohu dnes plní hostivická pobočka základní 
umělecké školy Libčice nad Vltavou.  

Jednotlivá hesla mají jednotné členění. Pod jménem následuje údaj o době, kdy 
učitel působil v Hostivici. Fotografie jsou většinou málo kvalitním výřezem ze snímku 
učitelského sboru. Podpisy byly získány z různých úředních i jiných dokumentů a jsou 
digitálně upraveny (vyčištěny). Vlastní text obsahuje zpravidla popis předchozí kariéry 
učitele, jeho působení v hostivické škole a případně zapojení do hostivického veřejného 
života a další působení po odchodu z Hostivice. Vždy je uveden přehled základních 
pramenů, v případě školních kronik jde pouze o odkaz na nejdůležitější údaje, ne o soupis 
všech zmínek v textu. 

Jistá nevyváženost v rozsahu informací zejména mezi učiteli, kteří v Hostivici působili 
jen krátce, vyplývá především z rozdílné úrovně vedení kroniky v různých dobách. Seznam 
navíc nemusí být úplný, protože v některých obdobích školní kroniky nebyly vedeny vůbec. 
Zejména chybí kronika měšťanské školy v letech 1920–1925 a v době spojeného vedení 
obecné a měšťanské školy (1925–1934) se kronika věnuje pouze obecné škole. Před 
rokem 1967 zase byly údaje dopsány za několik let dodatečně. Někteří pisatelé se také 
omezovali pouze na zapsání změn učitelského sboru, takže jména některých učitelů 
působících ve škole se třeba několik let po sobě ve školní kronice vůbec neobjevují. 
K přehledu učitelů je tedy třeba přistupovat s vědomím těchto omezení. 
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Dílo doplňuje samostatná příloha Fotografie učitelského sboru, která obsahuje 

dostupné fotografie učitelského sboru základní školy a jejích předchůdců pořizované 
zpravidla na konci školního roku. V některých letech máme k dispozici dokonce dvě různé 
fotografie, ale z jiných let se nepodařilo získat žádný snímek. Zcela nepokrytá zůstávají 
především 60. léta 20. století. 

 
Za spolupráci při přípravě Slovníku hostivických učitelů děkuji především svému otci 

Josefovi a sestře Aleně, kteří zpracovali tabelární přehledy a přepsali základní údaje 
o působení jednotlivých učitelů ze školních kronik. Bez těchto podkladů by sestavení 
slovníku nebylo možné. Dále děkuji paní Ladislavě Chomiakové z knihovny základní školy 
za zapůjčení školních kronik a rovněž všem, kdo poskytli ke zpracování fotografie či jiné 
dokumenty nebo přispěli cennou radou a doplněním. 
 
Hostivice, leden 2008 

Jiří Kučera 
 
 

– – – 
 
 

Po dokončení první verze Slovníku hostivických učitelů v lednu 2008 se mi podařilo 
získat další údaje o některých učitelích a také jejich další podpisy a fotografie. Po několika 
letech jsem se tedy ke slovníku vrátil a částečně ho rozšířil. Ani do budoucna nelze vyloučit 
získání dalších materiálů a tím další aktualizaci tohoto díla.  

K původnímu úvodu doplňuji, že v roce 2010 ukončila svoji činnost pobočka 
ZUŠ Libčice nad Vltavou a nahradila ji pobočka Základní umělecké školy Kladno. 
 
Hostivice, březen 2011 

Jiří Kučera 
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Historie hostivické školy v datech 
 
před 1631 na neznámém místě stála v Hostivici škola zničená za třicetileté války 

1734 postavena první známá školní budova na Husově náměstí čp. 7 pro 
jednotřídní školu 

1791 postavena přízemní škola Husovo nám. čp. 59 a předchozí budova 
prodána 

1824 škola se stává dvojtřídní 

1838 školní budova Husovo nám. čp. 59 zcela přestavěna a zvýšena o patro 

1871 škola se stává trojtřídní 

1877 škola se stává čtyřtřídní 

1879 školní budova Husovo nám. čp. 59 zvýšena o druhé patro 

1886 škola se stává pětitřídní 

1906 postavena jednopatrová školní budova Komenského čp. 141 

1920 zřízena měšťanská škola, která užívala některé prostory obecné školy 

1925 obecná a měšťanská škola spojeny pod jednu správu 

1931 školní budova Komenského čp. 141 rozšířena a zvýšena o druhé patro 
a budova na Husově nám. čp. 59 prodána obci Hostivice, která zde zřídila 
radnici 

1934 oddělena správa obecné a měšťanské školy 

1941–1945 měšťanská škola se nazývá hlavní škola 

1948 z obecné školy se stala národní škola a z měšťanské školy střední škola 

1953 obecná a střední škola se sloučily do osmileté střední školy 

1959–1961 postavena tzv. školička Komenského čp. 454 se dvěma učebnami 

1960 škola se přejmenovává na základní devítiletou 

1973–1976 k budově Komenského čp. 141 přistavěna školní jídelna a šatny 

1980 název se mění na základní školu 

1993 dokončeno rozšíření školičky Komenského čp. 454 na sedm učeben 

2003 zprovozněna první etapa školního areálu U Zámecké zdi čp. 1704 

2003 školička Komenského čp. 454 pronajata Fondu ohrožených dětí pro 
středisko Klokánek  

2010 zprovozněna školní jídelna ve školním areálu U Zámecké zdi čp. 1704 

2010 Středočeský kraj zřídil Gymnázium Hostivice, které bude sídlit ve staré 
školní budově Komenského čp. 141 

2011 březen probíhá stavba zbývajících budov školního areálu U Zámecké zdi čp. 1704 
 
V průběhu doby se opakovaně pro nedostatek místa učilo v dalších pronajatých 
prostorech, často nevyhovujících. 
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Přehled řídících učitelů a ředitelů 
 

Farní škola (do 1870) 

od 1796 František Veselý (jediný učitel) 

asi 1827–1834  Josef Horáček 

1834–1845 Václav Frantz 

1845–1870 Jan Tůma 

 
Obecná škola (1870–1925) 

1870–1874 Jan Tůma 

1874–1877 František Šimek 

1877–1898 František Mejtský 

1898–1902 František Krotil 

1902–1903 František Pelz (zatímní řídící učitel) 

1903–1915 Jan Suchoradský 

1915–1916 František Pechlát (zatímní řídící učitel) 

1916–1917 Alois Saifrt st. (dočasný správce) 

1917–1925 Alois Geltner 

 
Měšťanská škola (1920–1925) 

1920–1925 František Klapka 

 
Spojená obecná a měšťanská škola (1925–1934) 

1925–1933 Augustin Urban 

1933–1934 Růžena Kožušníková (zastupující ředitelka) 

 
Obecná škola (1934–1948) a národní škola (1948–1953) 

1934–1935 František Bočinský (zatímní ředitel) 

1935–1938 Josef Bohuslav 

1938 Václav Zahradníček (zastupující ředitel) 

1938–1947 František Bočinský 

1947–1951 Jaroslav Javůrek 

1951–1953 Karel Šmejkal 
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Měšťanská škola (1934–1941 a 1945–1948), hlavní škola (1941–1945) 

a střední škola (1948–1953) 

1934–1941 Josef Mansfeld 

1941–1945 František Pěkný 

1945–1950 Josef Mansfeld 

1950–1953 Miloš Šrámek 

 
Osmiletá střední škola (1953–1960), základní devítiletá škola (1960–1980) 

a základní škola (od 1980) 

1953–1975 Miloš Šrámek 

1975–1978 Alois Saifrt ml. 

1978–1980 Miroslav Horák 

1980–1985 Ludmila Filipová 

1985–1988 Jaromír Sulkovský 

1988–1991 Renata Trhlínová 

1991–2005 Vít Šolle 

od 2005 Josef Mareš 
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Učitelé a škola v proměnách času 

Školství a učitelé farní školy do roku 1870 
 

V nejstarších dobách, v období pozdního feudalismu a až do poloviny 19. století, se 
o vesnické školy starala vrchnost, tedy majitel panství. Učitele, který podléhal církevnímu 
dozoru, platili obyvatelé přiškolených vsí. Příjem to byl nestálý a povolání učitele rozhodně 
neznamenalo vysoké společenské postavení. 

Kdy byla v Hostivici založena první škola, již asi nikdy bezpečně nezjistíme. 
Ve ztracené hostivické zádušní knize z roku 1662, ze které opsal farář Jan Grim mezi roky 
1773 a 1779 záznamy do druhé farní pamětní knihy, se psalo:1 „Fara Hostivická jest 
všecka zbořená, toliko kde stála, nějaký díl zdi se spatřuje. Škola též zbořena, jen místo, 
kde stála, zůstává.“ Obecně se předpokládá, že škola byla zničena ve třicetileté válce, 
nejspíše za saského vpádu roku 1631,2 důkazy však chybějí. Zánik školní budovy přitom 
neznamenal konec vyučování v Hostivici, což dokládají dávky odváděné hostivickému 
učiteli na počátku 18. století.3

 

V roce 1734 se Hostivice dočkala nové školy, první, o které víme bezpečně, kde 
stávala. Anna Marie, velkovévodkyně Toskánská, která koupila Hostivici jako součást 
tachlovického panství dva roky předtím od hraběte Jáchyma Bredy, se pustila do rozsáhlé 
stavební činnosti. Přestavěla kostel a zámek a postavila faru, mariánský sloup a také školu, 
dům na Husově náměstí s nynějším číslem popisným 7. Ve srovnání se zámkem a farou 
byla škola velmi prosté stavení s pouhými dvěma místnostmi – učebnou a bytem pro 
učitele, ve kterém s učitelem dva roky, než se podařilo dostavět faru, bydlel i farář Norbert 
Kříž. (Na rozdíl od faráře jméno učitele neznáme.) Tato první škola byla farní a chodily do 
ní děti ze všech přifařených obcí – z Hostivice, Litovic, Břvů, Jenečka (tehdy zvaného Malý 
Jenč), Jenče a Sobína. 

Právě z této doby známe i příjmy hostivického kantora uvedené v tachlovické farní 
pamětní knize: 
z Hostivice  24 snopů pšenice, 24 snopů žita, 14 bochníků chleba, 
ze Sobína 24 24 12 
z Mal. Jenče 12 12   6 
ze Břvů   6   6   3 
z Vel. Jenče 34 34 17 

Celkem tedy učitel dostával pro sebe a svou rodinu ročně 6 mandelů a 10 snopů 
pšenice, zrovna tolik žita a 52 bochníků chleba. K roku 1742 je zaznamenán ještě drobný 
příjem pro učitele za pašije o Květnou neděli a Velký pátek 1 zlatý a 10 krejcarů a za 
procesí o Božím těle a o křížových dnech celých 35 krejcarů.4

 
1  SOkA Praha-západ, fond Římskokatolická farnost Hostivice, kniha inv. č. 2, str. 28. Podobný zápis je 

v urbáři panství Kladenského a Červenoújezdeckého z roku 1662 (NKP, ORST, kniha sign. XXIII D 203, 
fol. 13) 

2  Usuzuje tak například Miloš Šrámek v publikaci 250 let školy v Hostivici 1734–1984 z roku 1984 
3  Dávky kantorovi jsou uvedeny např. v purkrechtních knihách z roku 1701 pro Hostivici a 1707 pro 

Litovice, Jeneček a Břve (SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, knihy inv. č. 155 a 149) 
4  Nejstarší historii hostivické školy včetně učitelových příjmů uvádí poprvé František Melichar v Pamětech 

okresu Unhošťského z roku 1890 
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V roce 1791 nechal postavit tehdejší majitel Hostivice, zweibrückenský vévoda Karel 
August novou přízemní školu opět na Husově náměstí, která dostala číslo popisné 59 (stálé 
číslování domů zavedla rakouská císařovna Marie Terezie v roce 1770). Původně tato 
budova zřejmě stávala více do náměstí, blíže k nynějšímu mostu přes Jenečský potok na 
silnici do Sobína. 

Do této nové školy, stále jednotřídní, nastoupil v lednu 1796 nový učitel František 
Veselý, první učitel, kterého známe jménem. Při svém nástupu 25. ledna 1796 složil tento 
slib:5  

Punc ta  de  ob l iga t ion ibus  Lud i  mag is t r i .  

Kdo ouřad učitele na sebe bere, musí dobře povážiti, co takový v sobě obsahuje. 
Učitel tehdy má sobě svěřenou mládež jak v literním umění, tak v zákonu Božím 
a v mravopočestnosti křesťanské cvičiti. Má všechnu bedlivost vynaložiti, by pro obecné 
dobré a rozšíření víry katolické pracoval, by bez unavení a mrzutostí všechny sobě od 
rodičů svěřené dítky bez ohledu a rozdílu, jak bohaté, tak chudé jednostejně vyučoval, by 
všem představeným jak světským, tak duchovním, příslušnou poníženost a poslušnost 
proukazoval, a poněvadž dítky ve víře cvičiti musí, zapotřebí jest, by sám horlivě věřící byl. 
Poněvadž mravopočestnost přednáší, on sám nemá pohoršlivý, svárný, toulavý a zlolající 
býti. Poněvadž liternímu umění vyučuje, musí sám dobře zkušený, vycvičený a schopný 
býti. Poněvadž k ctnostem mládež vésti má, on sám na sobě takové dříve vyobrazí. 
Poněvadž jemu mládež má poslušná a podrobená býti, on sám musí tu poslušnost 
a podrobenost k svým představeným na sobě poukázati. On musí dokázati, že ouřad hledá 
a s ním spojené vyživení, protož má pozorovati, že vyživení jemu se přeje z ohledu bedlivě 
a dokonale konaných povinností; kdyby takové zanedbal, chléb jemu se odejme a jinému 
schopnějšímu a bedlivějšímu se dá. 

Z té tehdy příčiny následující punkta se ustanovují, které nevyhnutelně učitel 
zachovati musí. 
I. Bohabojný a ctnostný život povede, čest a slávu Boží a prospěch církve svaté 

katolické vyhledávati bude. 
II. Bedlivost všechnu vynaloží, by dítky dobře vycvičeny jak v literním umění, tak ve víře 

a mravopočestnosti byly, protož  
III. Pohoršlivého jednání, nepořádku, karbanu, nočního všeho toulání a muzik v hospo-

dách a přílišného pití se vystříhá. 
IV. Rodiče v platu jak za cvičení dítek, tak také osadníky v taxe školy přetahovati 

nebude, nýbrž co od nejvyšší vrchnosti vyměřeno jest, s tím spokojen bude, chudé 
dítky osadní, které platit nemohou, dle uznání pana faráře darmo cvičiti bude. 

V. By škola prázdná nikdy nezůstala bez učitele, nýbrž by se prospěch vždy víc a více 
rozmáhal, v čas školy nikam nevyjde, kdyby pak ale nevyhnutelná potřeba byla, 
o povolení pana faráře žádati bude, jemu příčinu přednese a k rozsouzení podá. Přes 
noc zůstati se nedovoluje, leč by podobným dovolením od pana faráře zaopatřen byl. 

 
5  Dokument tehdy uložený v archivu vrchnostenského úřadu v Jenči je ocitován v díle Jana Černého, 

Bedřicha Javůrka, Františka Melichara a Františka Škorpila Dějiny školství okresu Kladenského z roku 
1898. Později tento text uvedl Miloš Šrámek zkráceně v publikaci 250 let školy v Hostivici 1734–1984 
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VI. Trestání dítek jenom takové užívati bude, která c. k. normální nařízení vyměřuje, od 
jiných neslušných a dítkám nepřináležejících přestane. 

VII. Do žádných pohoršlivých schůzek nepůjde, aniž bez povolení a uznání pana faráře 
jakékoliv spisy vyhotoviti se opováží. Od pomlouvání a přetřásání svých předsta-
vených se zdrží, a kdyby taková slyšel, je hájiti a zastávati bude. Kdyby pak s tím nic 
vyzískati nemohl, takové pomlouvače a utrhače k představeným zanese. 

VIII. Představeným všechnem, jak nynějším, tak budoucím, jak duchovním, tak světským 
příslušnou poníženost a poslušnost proukáže. 

IX. Poněvadž při povinnosti školní též kostelnický úřad zastává, v kostele pořádek, 
čistotu a řízení pana faráře nanejvýš zachová; kostelní věci ve vší věrnosti opatří 
a takové pozorně, čistotně a bedlivě opatrovati bude.  

 

By pak učitel se nedomníval, že když předepsaná punkta uslyší, že již dosti učinil, 
takové svou vlastní rukou podepíše a se zaváže, pokud by je nezachoval, že se sám 
vyživení svého odříká a chleba zbavuje. 

Formu la  ju rament i .  

Já Franc Veselý přísahám Pánu Bohu všemohoucímu, že ouřad učitelský se vší 
bedlivostí a pilností konati, dle článků víry sv. katolické a kázně dítky cvičiti, všem 
představeným, jak duchovním, tak světským příslušně ponížený a poslušný býti, věci 
kostelní věrně opatrovati, zachovati a čistě držeti chci a se podrobuji, též dle mně 
přednesených punktů živ býti, takové věrně zachovávati se podvoluji a se zavazuji, že 
kdybych dle předpisu mně daného a předloženého se nezachoval, sám obživení a chleba 
mně přaného se odlučuji. K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. 
Amen. 

Juramentum hoc depositum fuit die 25. Jan. 1796. 
(Tato přísaha učiněna byla dne 25. ledna 1796.) 

 
V roce 1805 byli učitelé novým politickým zřízením školským zahrnuti mezi stavy 

vzdělané, tzv. „honoraci“. Stali se státními úředníky a byli například zproštěni vojenské 
povinnosti. Pedagogický kurz pro učitele farních škol byl v roce 1822 prodloužen ze tří na 
šest měsíců. Na základě zkoušky a získaného vysvědčení mohl být zájemce o místo učitele 
ustanoven učitelským pomocníkem. Zvláštním druhem učitelů tehdy byli vysloužilí vojíni, 
kteří se zpravidla naučili číst, psát a počítat na plukovních školách zřízených již za Marie 
Terezie.6

 

Počet žáků postupně natolik narostl, že přestala stačit jediná třída pro všechny děti 
z přiškolených obcí, proto byla v roce 1824 hostivická škola rozšířena na dvoutřídku. Ve 
škole tedy působili jeden učitel a jeden učitelský pomocník. První z pomocníků, Josef 
Veselý, byl propuštěn již 31. července 1824 pro nadměrné holdování alkoholu. Místo něj 
nastoupil od 1. listopadu 1824 František Sládek. 

   

 
6  Pokud není uvedeno jinak, všechny obecné údaje o postavení učitelů do konce 19. století pocházejí 

z obsáhlé kapitoly Školství, jeho rozvoj historický a stav přítomný od K. Taubeneka v knize Smíchovsko 
a Zbraslavsko vydané na Smíchově v roce 1898 
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Učitelé farních škol měli dostávat roční plat 250 zlatých. Školné (sobotales) činilo 
podle místních poměrů 1, 1½ nebo 2 krejcary týdně za dítě; za každého žáka z Jenče se 
před rokem 1826 platily 2 krejcary konvenční měny týdně.7 Chudé děti byly od školného 
osvobozeny. Učitel školné vybíral od rodičů sám až do roku 1817, kdy byla povinnost 
vybírat školné i naturální dávky pro učitele uložena rychtářům. V roce 1826 pak rakovnický 
krajský úřad, pod který patřilo i tachlovické panství včetně Hostivice, uložil rychtářům 
vybírat za učitele i novoročné a koledy. Učitel si mohl přivydělat kostelnickou službou, 
koledami a dalšími pomocnými pracemi. Všechny učitelovy příjmy se zaznamenávaly do 
přehledu zvaného fasse, žádnou fassi hostivického učitele však neznáme. 

 

 
Zápis hostivického faráře Pavla Haase v Knize příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859  
z roku 1826, že zanedbávajícím připomněl povinnost docházet do školy a platit školné 

                                                 
7  Tento údaj uvádí Kniha příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859 na str. 2, poplatek z dalších 

přiškolených obcí neznáme. Přepis Knihy příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859 je zveřejněn na 
internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz 
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Ve vícetřídní škole si učitelského pomocníka opatřoval sám učitel, nesměl ho však 
přijmout bez souhlasu vikáře (kněze pověřeného správou vikariátu, plnícího rovněž úlohu 
školního dozorce), který vystavoval dekret. Učitel se svým pomocníkem domlouval jeho 
plat a také ho vyplácel z vybraného školného a dalších získaných dávek. 

Hostivická škola ročně spotřebovala na vytápění 13 sáhů neboli 26 fůr dřeva. Za 
obstarání dřeva pro vytápění školy zodpovídaly obce takto: Hostivice a Velký Jenč (Jeneč) 
dodávaly po 6 fůrách, Litovice a Sobín po 5 fůrách, Jeneček (Malý Jenč) 3 fůry a Břve 
1 fůru ročně. Toto rozdělení se změnilo v roce 1844, dodávka z Jenče po vzniku 
samostatné školy poklesla na ½ sáhu (1 fůru) ročně a zbývající potřebné množství si 
rozdělily jako novou povinnost ostatní zbývající obce.8

 

Již od roku 1826 se Jeneč snažil o zřízení vlastní školy. Po mnoha sporech dosáhla 
obec v roce 1833 zřízení pobočky, ve které vyučoval učitelský pomocník z Hostivice, a od 
roku 1838 zde vznikla samostatná jednotřídní škola. 

Ani odškolení Jenče nevyřešilo nedostatek místa způsobený narůstajícím počtem 
žáků. V roce 1838, když Hostivice patřila Ferdinandovi, velkovévodovi Toskánskému 
a bratrovi rakouského císaře, proto byla školní budova přestavěna (či snad postavena zcela 
znovu) a zvýšena o první patro. Stavbu provázel spor mezi hostivickým farářem Pavlem 
Haasem a vrchním radou Václavem Wünschem o umístění školních záchodů, ve kterém 
nakonec uspěl farář. 

 

Snad od roku 1827 učil v hostivické škole Josef Horáček, který si v říjnu 1834 se 
souhlasem vrchnosti vyměnil své místo s Václavem Frantzem z Hořelice (nyní součást 
Rudné). Učitelskými pomocníky těchto učitelů byli již zmíněný František Sládek do 31. října 
1832, Jan Rada od 1. listopadu 1832, Jan Malý do 31. října 1837 a Jan Tůma od 
1. listopadu 1837.9 Když Václav Frantz 25. ledna 1845 zemřel, převzal zatímně vedení 
školy dosavadní pomocník Jan Tůma. V prosinci 1845 svěřila pražská konzistoř Tůmovi 
svým dekretem vedení školy definitivně a Tůma na tomto místě setrval až do své smrti 
14. června 1874.  

Guberniálním nařízením z 19. října 1848 byl zrušen ponižující název „učitelský 
pomocník“, ale byl nahrazen podobně nedůstojným překladem německého názvu 
„podučitel“. Podučitele hostivické školy za celých 12 let 1845 až 1857 neznáme, poté ve 
škole učili Václav Morávek od 1. března 1857 do 12. října 1865, František Mašín od 7. října 
1865 do 1. září 1868 a od 1. září 1868 František Šimek. 

 
8  Rozpis je uveden v Knize příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859 
9  Přehled učitelů a pomocníků uvádí Melichar v Pamětech okresu Unhošťského a většina jmen je 

zmíněna rovněž v nejstarší školní pamětní knize. Tento seznam však není úplný 
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Školství a učitelé v letech 1870 až 1918 
 

Změnu v uspořádání rakouského školství přinesly tzv. Hasnerovy školské zákony z let 
1867–1869, které zavedly státní dozor nad školami. Říšský zákon č. 48 z 25. května 1868 
zrušil dohled církve nad výukou kromě vyučování náboženství a říšský zákon č. 62 ze 
14. května 1869 stanovil pravidla vyučování v obecných školách. Podle § 1 druhého 
uvedeného zákona „školy obecné zřízeny jsou k tomu, aby dítky v mravnosti a nábožnosti 
vychovávaly, ducha jejich vyvíjely, známostí a zběhlostí, jichž mají k dalšímu vzdělání 
v životě zapotřebí, jim poskytovaly a byly základem, by se z nich stali hodní lidé a občané.“ 

Na jednotřídních školách se podle nového zákona ustanovoval učitel, na dvou- až 
trojtřídních mohlo být jedno místo podučitelské, na čtyř- a pětitřídních školách se mohli 
ustanovit dva podučitelé a na větších školách směli tvořit podučitelé nejvýše třetinu 
učitelského sboru. Rozdíl mezi učitelem a podučitelem spočíval především ve výši 
služného. Později, podle zemského zákona z roku 1903 se začal podučitel označovat jako 
učitel II. třídy a z učitele se stal učitel I. třídy. Vrchním správcem školy byl vrchní učitel čili 
nadučitel, v praxi však zvaný řídící učitel. Náboženství vyučoval farář, kaplan nebo některý 
náležitě způsobilý učitel. Zvláštní kategorii tvořily učitelky ženských ručních prací, zvané 
též industriální učitelky, jedině ony směly v letech 1875 až 1919 vyučovat i vdané. Nově 
bylo zavedeno pravidlo, že vždy po pěti letech služby se má služné zvyšovat o 10 %. 

Učitelé a učitelky se vzdělávali zdarma v učitelských ústavech, výuka trvala čtyři roky 
a byla na úrovni středoškolského studia. Do učitelského ústavu mohl nastoupit tělesně 
zdatný, mravně zachovalý a náležitě, tj. v rozsahu učiva měšťanské školy, vzdělaný 
nejméně 15-letý uchazeč. Kandidáti učitelství se vzdělávali v náboženství, pedagogice, 
vyučovacím jazyku, zeměpisu, dějepisu a nauce o ústavě vlasti, matematice a geo-
metrickém kreslení, přírodopisu, přírodozpytu, polním hospodářství, krasopisu, kreslení od 
ruky, hudbě (zvláště chrámové), tělocviku a nepovinně v dalších jazycích. Studentky měly 
předepsány tyto předměty: náboženství, pedagogika, vyučovací jazyk, zeměpis, dějepis, 
aritmetika a kreslení geometrických tvarů, přírodopis, přírodozpyt, krasopis, kreslení od 
ruky, hudba, ženské ruční práce, tělocvik a nepovinně další jazyk. Kdo dosáhl vysvědčení 
dospělosti, byl způsobilý k prozatímnímu ustanovení za učitele nebo podučitele. 
K definitivnímu ustanovení na obecné školy bylo zapotřebí složit nejdříve po dvou letech 
školské služby zkoušku způsobilosti. Vysvědčení způsobilosti pro vyučování na měšťanské 
škole pak bylo podmíněno nejméně třemi roky vyučování na obecné škole a složením 
příslušné zkoušky. Kdo nevystudoval učitelský ústav, ale některou střední školu, mohl 
nejdříve v 19 letech složit zkoušku způsobilosti. Definitivně však mohl být ustaven na 
některou školu až po jednom roce školní služby. 

 

Definitivní ustanovení přinášelo učitelům i občanská práva. Získali v obci domovské 
právo a rovněž volební právo. Pokud učitelé a podučitelé platili daně, patřili podle jejich 
výše do 1. nebo 2. voličského sboru, a pokud žádné daně neplatili, do 3. sboru. Uplatnění 
práva být volen lze v Hostivici doložit působením učitele Antonína Uhlíka v obecním 
zastupitelstvu v letech 1913 až 1919.10

 
10  Volebním záležitostem a působení obecního zastupitelstva se podrobněji věnuje dílo Obecní 

samospráva na území města Hostivice 
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Dozor nad školami připadl místním, okresním a zemským školním radám. Toto řešení 
posilovalo ve školství roli státu na úkor obcí, proto přijetí školských zákonů způsobilo 
rozsáhlé protesty, které se projevovaly mj. bojkotem voleb do školních rad. Zastupitelstvo 
spojených obcí Litovice, Malý Jenč a Břve odepřelo 14. prosince 1870 volbu do okresní 
školní rady a 6. října 1871 do místní školní rady. 1. ledna 1871 se měla v Litovicích 
v Hampejsově hostinci konat schůze lidu, na které se mělo jednat o otázce: „Co jest toho 
příčinou, že všechen národ český brání se proti zavedení nejnovějšího zákona školního?“ 
Schůzi zakázal c. k. okresní hejtman na Smíchově a místo občanů se v hostinci sešli 
četníci, kteří měli schůzi zabránit. Dne 6. října 1871 zahájily c. k. okresní soud v Unhošti 
a c. k. trestní soud v Praze vyšetřování pro pobuřování proti školním zákonům proti Josefu 
Vlčkovi, rolníkovi z Litovic a suspendovanému chýňskému učiteli Simonovi. Vlčka odsoudili 
do žaláře na 15 měsíců, tento trest mu vrchní soud o třetinu zkrátil. Vlček se dostavil 
k soudu sám 29. dubna 1873, když na něj byl vydán zatykač.11

Místní školní rada zodpovídala za materiální zajištění školy a dohlížela na její chod, 
například řešila problémy s docházkou některých žáků. O vzniku hostivické místní školní 
rady nevíme nic určitého, jako předseda rady je až v roce 1879 zmíněn tehdejší hostivický 
starosta František Trýb a úplné složení rady známe teprve pro školní rok 1890/91, kdy jí 
předsedal hostivický starosta Josef Chlupatý a členy byli hostivický katolický farář Josef 
Sirůček, hostivický c. k. hospodářský správce Matěj Benda, hostivický stavitel Pavel 
Šafařík, hostivický rolník František Kubr, Matěj Čermák, truhlář v Hostivici, Antonín Burgr 
jako zástupce Litovic, Jenečka a Břvů, Antonín Vlček jako zástupce Sobína a za školu řídící 
učitel František Mejtský. 

Okresní školní rada, v jejímž čele stál okresní hejtman, obsazovala provizorně na čas 
uvolněná místa zatímními učiteli nebo podučiteli a působil při ní také okresní školní 
inspektor. Hostivice spadala pod smíchovský politický okres a od roku 1894 pod nově 
zřízený kladenský okres. 

Definitivní ustanovení řídícího učitele, učitele nebo podučitele bylo v pravomoci 
zemské školní rady, která při jmenování přihlížela k názoru zřizovatele (nejčastěji obce) 
a okresní školní rady. Na obsazení definitivních míst se vyhlašovaly konkurzy, které byly 
otištěny v Pražských novinách a v příslušných úředních listech. Například v XI. části Přílohy 
k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém z roku 1899 najdeme 
oznámení o konkurzu na definitivní místo podučitele při obecné škole v Hostivici s ročním 
služným 400 zlatých, které následně získal tehdy začínající Alois Saifrt starší. V úředních 
listech se zároveň oficiálně oznamovala všechna definitivní ustanovení. 

Výše služného závisela zpočátku na velikosti obce, ve které sídlila škola. Učitel tedy 
mohl přeložením do větší obce zvýšit své příjmy, naopak „provinilí“ učitelé byli potrestáni 
přeložením do menší školy. Po roce 1895 byli učitelé nově rozděleni do tří platových tříd 
bez ohledu na velikost obce. 

 

 
11  Údaje jsou převzaty z knihy J. Arbese Persekuce lidu českého v letech 1869–1873 vydané v Praze roku 

1896. V místních podkladech ani v regionální literatuře jsem žádné jiné záznamy o tomto bouřlivém 
dění nezaznamenal 
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O náklady na provoz školy se dělily přiškolené obce podle počtu dětí, které do školy 
docházely. V roce 1875 platily Litovice za 84 dětí 170 zlatých 56 krejcarů, Břve za 60 dětí 
124 zl. 80 kr. a Jeneček za 52 dětí 108 zl. 10 kr. a v roce 1879 Litovice za 62 dětí 128 zl. 
96 kr., Břve za 41 dětí 85 zl. 28 kr. a Jeneček za 45 dětí 93 zl. 60 kr. Od rodičů žáků se 
vybíralo 17,5 krejcaru měsíčně nebo 2 zlaté 10 krejcarů ročně, za chudé platila školné 
obec.12 Údaje z Hostivice a ze Sobína neznáme. 

 

Jednopatrová školní budova měla od roku 1838 do roku 1871 dvě učebny v patře, 
přičemž jižní místnost byla mnohem prostornější. V přízemí bydlel učitel a nacházel se zde 
i pokoj pro podučitele. V roce 1871 byla škola proměněna na trojtřídku a třetí učebna 
vznikla přestavbou pokoje pro podučitele, ke kterému byla odstraněním příčky připojena 
sousední komůrka. O pouhých šest let později, v únoru 1877, přibyla čtvrtá třída. Školní 
budova již neumožňovala vytvoření nové učebny, takže pro novou třídu byla pronajata 
místnost v domě Františka Trýby (tehdejšího hostivického starosty a předsedy místní školní 
rady, ve statku čp. 20 na severní straně Husova náměstí). Současně s narůstajícím počtem 
tříd se postupně zvětšoval i učitelský sbor. 

Situaci (aspoň na chvíli) vyřešila přístavba školní budovy na Husově nám. čp. 59 
o druhé patro v roce 1879. Plány zhotovil místní stavitel Pavel Šafařík a vlastní přestavbu 
provedl stavitelský mistr Jan Roztočil z Holešovic. Stavbu nepochybně zajišťovala místní 
školní rada a financovaly ji jednotlivé přiškolené obce, jediná zmínka o přístavbě se však 
objevuje v nejstarší školní kronice; o nákladech nevíme vůbec nic. Po přístavbě měla školní 
budova čtyři učebny, dvě v prvním a dvě ve druhém patře. Z učebny v přízemí 
vybudované v roce 1871 zřejmě znovu vznikl byt pro učitele.  

 

Přibývající počet žáků vedl k tomu, že v únoru 1886 povolila zemská školní rada 
rozšíření školy o pátou třídu od 1. ledna 1887; k rozšíření došlo již od 1. září 1886.13 Do 
současnosti se dochoval „Předběžný výpočet stavebních výloh při zřízení V. třídy při škole 
v Hostivici 1886“ od neznámého autora, podle kterého měly stát stavební úpravy 
a nezbytné opravy 1 219 zlatých 1 krejcar a zřízení spíže 170 zl. 86 kr. Přestavbou, o které 
se nezmiňuje žádná kronika, vznikla pátá učebna v přízemí školní budovy. 

Dne 21. června 1895 prohlédla zvláštní komise místnost najatou pro dívčí pobočku 
5. třídy a od školního roku 1895/1896 zahájeného 2. září 1895 se nejvyšší ročník rozdělil 
na dvě třídy, 5.A a 5.B. Pisatel školní kroniky si vynechal místo pro číslo popisné domu, ve 
kterém vznikla nová učebna, ale nikdy tento údaj nedoplnil. Z pozdějšího zápisu víme, že 
ve školním roce 1898/1899 byla škola pětitřídní s pobočkou dívčí 5.B v pronajaté nevhodné 
místnosti v domě Václava Procházky u nádraží (Žižkova čp. 121). Není však jisté, zda se 
sem mezi roky 1895 a 1898 třída nepřestěhovala odjinud. 

 

 
12  Tyto údaje uvádí dřívější litovický kronikář Ludvík Pergl v litovické kronice psané za 1. republiky 
13  Většina údajů o dělení tříd a umístění jednotlivých učeben i níže o organizaci školního roku a dalších 

povinnostech učitelů pochází z nejstarší dochované pamětní knihy obecné školy vedené do roku 1917 
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Školní budova Husovo nám. čp. 59 na pohlednici vydané J. Blažkem z Prahy a odeslané roku 1913 

 
Místní školní rada chtěla řešit situaci přístavbou školy. Podle nerealizovaného projektu 

hostouňského mistra zednického Josefa Holoubka z roku 1898, který se dochoval 
v archivu, měla být budova rozšířena směrem k nynější Pelzově ulici a v každém podlaží 
měla vzniknout nová učebna; škola tedy měla mít celkem sedm tříd. Proč z tohoto plánu 
sešlo, není jasné. 

Ve školním roce 1899/1900 byla umístěna dívčí třída v bývalé laboratoři c. k. 
velkostatku v bývalé zámecké zahradě v jednom nevhodném pokoji. Nedokáži určit, který 
z domů čp. 194 až 196 na začátku Litovické ulice (očíslovaných až v roce 1920) byl takto 
označován, snad to byl největší dům čp. 195. Od 29. ledna 1901 musela správa školy na 
příkaz zemské školní rady zastavit vyučování v přízemí školní budovy (pro připomenutí: 
Husovo nám čp. 59) a v pronajaté „laboratoři“. V první až čtvrté třídě proto bylo zavedeno 
půldenní střídavé vyučování. V příštím školním roce 1901/02 se vyučovalo ve čtyřech 
učebnách ve školní budově a ve dvou učebnách v najaté „laboratoři“. Pro narůstající počet 
dětí bylo od tohoto roku zaváděno půldenní vyučování ve čtvrtém ročníku. V září 1902 bylo 
místní školní radě oznámeno úředním výměrem, že vlastní školní budova je zdravotně 
nevhodná (a to se již nevyučovalo v nejhorší místnosti v přízemí!) a byt řídícího učitele 
vlhký a nezdravý. O případných výhradách k najaté „laboratoři“ se školní kronika 
nezmiňuje, přestože rok předtím byla učebna v této budově zavřena jako nevyhovující. 
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V březnu 1903 vedl narůstající počet žáků ke zřízení jedné zatímní pobočky do konce 
školního roku a definitivní pobočka se stala pohyblivou, měla být zřízena v nejvíce 
přeplněném ročníku. Dvě třídy byly zřízeny ve čtvrtém a pátém ročníku. Dívčí třída 
4. ročníku byla umístěna do těsné místnosti v „laboratoři“, kde do té doby bydlel učitel 
Antonín Uhlík, a v této budově se učili rovněž žáci 2. a 3. třídy. Učebna v bývalém bytu 
nevyhovovala, takže od příštího školního roku byla zatímní pobočka zrušena a definitivní 
pobočka byla otevřena u nejvíce přeplněného čtvrtého ročníku. Ve školním roce 1904/1905 
byla pobočka zřízena v 5. třídě a ve 4. třídě se vyučovalo polodenně – dopoledne hoši, 
odpoledne dívky. Když pak v dubnu 1905 úlevy pro žáky 5. tříd umožnily sloučení tohoto 
ročníku, rozdělila se 4. třída na dvě pobočky. I v následujícím školním roce vznikly pobočky 
ve 4. ročníku, takže v 5. třídě učil Alois Saifrt dnes neuvěřitelných 111 žáků. 

 

Zásadní změnu v prostorovém zázemí školy přinesla výstavba nové školní budovy 
Komenského čp. 141 v roce 1906.14 Nová škola obsahovala pět učeben a byt pro řídícího 
učitele. Počet žáků si však vynutil zřízení dvou poboček a škola tedy měla sedm tříd. Druhá 
a třetí třída byla ve školním roce 1906/1907 umístěna v učebnách ve druhém patře staré 
školy na Husově náměstí čp. 59 a tyto prostory pak škola používala už trvale. V roce 
1913/1914 byly zřízeny zatímní pobočky při 2. a 3. třídě, takže škola měla celkem 9 tříd. 
Pro nové třídy se našly učebny v prvním patře staré školy a od této doby byly obě školní 
budovy trvale plně obsazeny. 

 

Až do roku 1914 probíhal školní život svým stálým způsobem, který se odráží i ve 
velmi podobných zápisech o jednotlivých letech ve školní kronice. Pravidelně zde čteme 
o rozdělení učitelů do jednotlivých tříd a změnách v učitelském sboru, o počtech žáků 
a úlevách v docházce, o návštěvách okresního školního inspektora, o zahájení školního 
roku „slavnými službami božími a vzýváním ducha svatého“, o oslavách všech jubileí císaře 
a jeho rodiny a jiných slavnostech (například od roku 1908 se pravidelně sázely stromy na 
Husově náměstí), o darech, které škole předala místní školní rada i jiní dobrodinci, 
o nemocech žáků či o vaření polévky pro chudé žáky. V některých letech zmiňuje řídící 
učitel Jan Suchoradský v zápisech průběh okresní školní konference a od roku 1907 
pravidelné požární zkoušky (cvičné vyklizení školy) dvakrát až čtyřikrát ročně. 

 

Výrazně do chodu školy zasáhla 1. světová válka v letech 1914 až 1918. Řada učitelů 
byla aspoň po část války odvedena do armády, třídy musely být slučovány (ve školním 
roce 1915/1916 bylo ve 4. třídě 133 dětí!) a zbývajícím učitelům byly přidělovány stále 
nové povinnosti, například zajišťovat rozdělování potravinových lístků či organizovat různé 
sbírky. 

 
14  Okolnosti výstavby nové školní budovy v roce 1906 podrobněji popisuji v publikaci Základní škola 

Hostivice 1906–2006: Sto let staré školní budovy, kterou vydala ZŠ Hostivice a která je zveřejněna i na 
internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz 
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Školní budova Komenského čp. 141 na pohlednici vydané J. Blažkem z Prahy a odeslané roku 1914 

 

Školství a učitelé v letech 1918 až 1945  
 

Rakouský systém školství nedoznal po vzniku Československa dramatických změn, 
spíše šlo o pozvolný vývoj. Již v roce 1919 zaniklo rozlišování učitelů I. a II. třídy a byl 
zrušen celibát pro učitelky. Významnou změnu znamenala možnost přeložit učitele i do jiné 
země, tedy zejména na Slovensko či Podkarpatskou Rus. Také někteří hostivičtí učitelé, 
např. Alois Saifrt st. či Antonín Uhlík, odešli po vzniku Československa na Slovensko. 

V roce 1926 vyšel nový učitelský zákon č. 104 Sb. z. a n., který rozlišoval učitelské 
čekatele, výpomocné učitele, vedlejší učitele a definitivní učitele. Učitelským čekatelem byl 
začínající učitel s kvalifikací předepsanou pro zatímní ustanovení, tedy s vykonanou 
zkouškou učitelské dospělosti (maturitou), který zastával uprázdněné místo, ze kterého 
byly příjmy volné. Ostatní učitelé v počáteční službě s kvalifikací předepsanou pro zatímní 
ustanovení nebo i bez ní byli považováni za výpomocné učitele. Vedlejší učitelé 
s vysvědčením způsobilosti k vyučování nepovinných předmětů se ustanovovali na dobu 
potřeby bez nároku na definitivní ustanovení. Čekatel byl ustanoven definitivním učitelem 
po uplynutí čekatelské doby, která činila pro literní učitele a učitele náboženství 3 roky 
a pro učitelky ručních prací 4 roky. Při ustanovování na školy se muselo dbát na 
rovnoměrné zastoupení obou pohlaví. 
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Odborná způsobilost učitelů měšťanských škol se rozlišovala do čtyř odborů. Zkouška 
z I. odboru se skládala z češtiny, dějepisu a zeměpisu, II. odbor zahrnoval přírodopis, 
fyziku a chemii a učitelé III. odboru byli způsobilí vyučovat matematiku, výtvarnou 
výchovu a rýsování. Ve 30. letech 20. století byl zaveden ještě IV. odbor pro češtinu, 
němčinu a tělesnou výchovu. 

Služební plat se skládal ze služného, činovného a výchovného. Služné bylo stanoveno 
v ročních částkách pro literní učitele a učitele náboženství v 11 stupních a pro učitelky 
ručních prací a vedlejší učitele v 10 stupních. Plat literního učitele v 1. stupni činil 
9 000 Kč, v 11. stupni pak 27 600 Kč. Postup do vyššího stupně služného nastával vždy po 
třech letech služby. Činovné se vyplácelo ve čtyřech skupinách podle místa působení 
a výchovné záviselo na počtu nezaopatřených dětí. 

 

Správa školství zůstala v pravomoci školních rad, pouze okresní školní rada se 
přejmenovala na okresní školní výbor. Plánovaná správní reforma, která předpokládala 
vznik žup a odpovídajících župních školních rad, nebyla uvedena do života. 

 

V Hostivici přineslo zásadní změnu zřízení měšťanské školy od 1. října 1920.15 
Měšťanská škola odpovídala v zásadě nynějšímu 2. stupni základní školy a studium, které 
navazovalo na pět tříd obecné školy, trvalo po většinu doby tři roky. Jistou nástavbu 
představoval v určitých obdobích jednoroční učební kurz. Žáci tedy mohli absolvovat 
povinnou školní docházku osm let na obecné škole, nebo pět let na obecné a tři roky na 
měšťanské škole. 

Pro hostivickou měšťanskou školu byl zřízen újezd tvořený obcemi Hostivice, Litovice, 
Sobín, Jeneč a Chýně, které se dělily o náklady. Dohled nad školou zajišťovala samostatně 
ustavená újezdní školní rada. Podle litovické obecní kroniky vznikly takovéto újezdní 
měšťanské školy pouze dvě v celé republice. Měšťanská škola od počátku sdílela stejné 
prostory s obecnou školou. V roce 1920 otevřela měšťanka 1. a 2. ročník a přešli na ní 
někteří žáci obecné školy, takže na obecné škole mohly být sloučeny třídy ve 
4. a 5. ročníku. 

Vznik měšťanské školy způsobil opět problém s nedostatkem učeben. Místní školní 
rada proto nechala v létě 1921 postavit domek pro řídícího učitele v rohu školní zahrady 
(Školská čp. 199) a z jeho bytu v nové škole (Komenského čp. 141) zřídila dvě učebny. 
Další učebna vznikla spojením kabinetu a sborovny, které byly přes protest učitelů 
přesunuty na půdu. Měšťanská škola pak měla pronajaté celé první patro se čtyřmi 
učebnami a obecná škola užívala ostatní prostory v nové škole a celou starou školní 
budovu (Husovo nám. čp. 59). 

Ani tato úprava situaci nevyřešila, protože již ve školním roce 1921/1922 bylo nutné 
znovu rozdělit 5. třídu obecné školy. Tentokrát bylo zvoleno střídavé vyučování tak, že 
dívky se učily v pondělí, ve středu a v pátek a hoši v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. O rok 
později naštěstí počet žáků dočasně poněkud poklesl, takže toto opatření nebylo nutné. 

V roce 1924 bylo v obou školních budovách zřízeno elektrické osvětlení. 

 
15  O počátečním období fungování měšťanské školy je dosud k dispozici velmi málo údajů, protože škola 

nevedla kroniku nebo se nezachovala. Nahodilé zmínky se nacházejí v hostivické pamětní knize a 
v kronice obecné školy. Znalosti by snad mohly v budoucnu doplnit písemnosti z archivního fondu 
kladenského okresního školního výboru 
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Počet žáků se stal kritickým opět ve školním roce 1929/1930. Zatímco v předchozím 
roce byly zřízeny dvě třídy v 1. až 3. ročníku a obecná škola s osmi třídami obsadila 
všechny dostupné místnosti ve staré i nové škole, nyní byla zřízena ještě pobočka ve 
4. třídě. Čtvrté třídy se po měsíci střídaly ve využívání tmavé a vlhké přízemní místnosti ve 
staré škole, která byla uznána za nezpůsobilou. Ve školním roce 1930/1931 již byly zřízeny 
pobočky ve všech ročnících a obecná škola tedy měla 10 tříd. V nevyhovující místnosti 
v přízemí staré školy, kde bylo původně povoleno vyučování jen na jeden rok, se střídaly 
čtvrté a páté třídy a pro jednu třídu se používal sál v hostinci Miroslava Nerada (dnes hotel 
Chmelový keř, Čsl. armády čp. 22), k výuce nevhodný. Opět vyvstala potřeba situaci řešit 
zásadnějším způsobem, kterým se stala přístavba nové školy v roce 1931.16 Po této 
přestavbě místní školní rada prodala starou školu hostivické obci a obě školy, obecná 
i měšťanská, sídlily v jediné budově. 

 

 
Masarykova obecná a měšťanská škola po přístavbě v roce 1931.  

Vpravo dole je vidět reklamní tabule stavitele Šťastného 
 
Hostivické obecní zastupitelstvo se usneslo již v březnu 1930, aby se měšťanská 

škola, pokud se v budoucnu postaví, jmenovala po prezidentu Tomáši G. Masarykovi. 
Přestavěná škola tedy s Masarykovým souhlasem, který došel 14. prosince 1931, nesla 
pojmenování Masarykova obecná a měšťanská škola. Tento název byl proveden velkým 
písmem v hlavním průčelí školy nad okny druhého patra. 

                                                 
16  Podrobnější údaje o přístavbě školy v roce 1931 uvádím opět v publikaci Základní škola Hostivice 

1906–2006: Sto let staré školní budovy 
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V letech 1920 až 1925 měly obě školy samostatnou správu. Řídícím učitelem obecné 
školy zůstal Alois Geltner, ředitelem měšťanské školy byl František Klapka. Oba byli 
penzionováni v roce 1925 a poté byla správa školy spojena. Novým ředitelem se stal 
v letech 1925 až 1933 Augustin Urban a po jeho odchodu do důchodu dočasně zastupující 
ředitelka Růžena Kožušníková. 

 

V roce 1934 žila škola oslavami výročí 200 let školství v Hostivici, které byly vyvolány 
záznamem o stavbě školní budovy v roce 1734. V sobotu 9. června večer se konalo 
slavnostní divadelní představení, v neděli 10. června byla zahájena výstavka žákovských 
prací, školních pomůcek a obecních kronik a odpoledne se přátelsky utkaly fotbalisté 
sportovních klubů Hostivice, Litovic, Jenče a vojenské jedenáctky. V sobotu 16. června se 
uskutečnil večírek učitelů, bývalých žáků a přátel školy a v neděli 17. června oslavy 
vyvrcholily slavnostní zahajovací schůzí školních rad, vzpomínkou na zemřelé, koncertem 
na Husově náměstí, průvodem a především slavnostní akademií školních dětí v Sokolovně. 

 

V únoru 1934 se správa školy opět rozdělila. 
Obecnou školu, která měla od roku 1936 celkem 10 tříd, pět postupných a pět 

pobočných, řídil v letech 1935 až 1938 Josef Bohuslav a po něm František Bočinský. 
Ředitelem měšťanské školy se stal Josef Mansfeld. Ve školním roce 1934/1935 měla 

tato škola celkem 7 tříd, tři postupné a čtyři pobočné, a využívala celé druhé patro školní 
budovy i jednu učebnu v prvním patře místo kabinetu, který se přestěhoval na půdu. 
V roce 1936/1937 byl zřízen jednoroční učební kurz, který se o rok později označoval jako 
4. ročník. K vyučování jedné třídy bylo nutné v letech 1937 až 1940 využít zasedací 
místnost hostivické radnice (Husovo nám. čp. 59, bývalá školní budova). 

 

Do života školy zásadním způsobem zasáhla německá okupace a 2. světová válka. Již 
po mnichovské dohodě v září 1938 se výrazně obměnil učitelský sbor. Nová místa 
dostávali čeští učitelé, kteří museli odejít z obsazeného pohraničí. Protože počet volných 
míst byl menší než počet učitelů hledajících práci, byly v říjnu 1939 propuštěny 
s odstupným vdané učitelky, toto opatření postihlo i hostivickou školu. 

Měšťanská škola byla od školního roku 1941/1942 přejmenována podle německých 
zvyklostí na hlavní školu a stala se výběrovou, omezil se přestup dětí z obecné školy. 
V březnu 1941 byl penzionován ředitel měšťanské školy Josef Mansfeld, protože za 
1. světové války působil jako legionář. 

V září 1942 museli všichni učitelé složit zkoušku z němčiny. Na obecné škole dva 
učitelé neuspěli a dostali lhůtu půl roku na úspěšné opakování. Od roku 1944 vyučování 
poznamenalo totální nasazování učitelů obou škol do výroby, i když řada učitelů byla 
uznána za nezpůsobilé k těžké fyzické práci. Vzniklý nedostatek učitelů se řešil slučováním 
tříd.  

Provoz školy omezovaly i jiné problémy, například v zimě se často nevyučovalo pro 
nedostatek uhlí. V listopadu 1944 obsadila německá armáda dvě učebny a 17. dubna 1945 
zabrala prakticky celou školu. Pád německého letadla 25. dubna 1945 zničil část střechy 
školní budovy, ubytovaným vojákům se naštěstí podařilo včas uhasit začínající požár. 
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Školství a učitelé v letech 1945 až 1953  
 

Vyučování v uklizené škole bylo obnoveno 17. května 1945. Měšťanská škola se 
vrátila ke svému dřívějšímu názvu a byli na ni převedeni i žáci, kteří museli za války zůstat 
na obecné škole. Měšťanka však byla nadále čtyřletá, navíc s jednoročním učebním 
kurzem. Ředitelem se stal opět Josef Mansfeld. 

Řada učitelů, zejména těch, kteří přišli do školy během války, se nechala přeložit do 
pohraničí. Nedobrovolně byl přeložen Leonard Mlčoch, kterému učitelský sbor zabránil 
v přístupu do školy kvůli jeho náklonnosti k Němcům za války. 

 

V roce 1948, těsně po „Vítězném únoru“, byla přijata školská reforma,17 která 
významně změnila dosavadní zvyklosti. Z dosavadní obecné školy se stala národní škola 
s pěti postupnými ročníky a měšťanská škola se změnila na střední školu se čtyřmi 
postupnými ročníky. Všechny školy byly postátněny (obec byla do té doby stejně jako 
v současnosti považována za veřejnoprávní korporaci, nikoliv za součást státu) a pravomoc 
zřizovat školy přešla na zemský školní úřad. 

Na národní škole se povinně vyučoval vyučovací (český) jazyk, ruský jazyk, prvouka, 
vlastivěda, počty a měřictví, psaní, kreslení, ruční práce, hudební výchova a tělesná 
výchova. Pro střední školu byly předepsány tyto předměty: vyučovací jazyk, ruský jazyk, 
občanská nauka, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, matematika, kreslení, 
rýsování, nauka o domácnosti, hudební výchova a tělesná výchova. Nepovinně se mohl 
vyučovat od třetího ročníku střední školy další živý jazyk, psaní na stroji a těsnopis. Pro 
děti, které rodiče neodhlásili, byla na obou školách povinná rovněž výuka náboženství.18

 

Ve školních kronikách se, stejně jako již několikrát v předchozích dobách po změně 
politické situace, významně proměnil duch zápisů. Postupně vymizely zprávy o oslavách 
narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a místo toho se slavily 
Gottwaldovy a Stalinovy narozeniny či výročí Velké říjnové socialistické revoluce 
a osvobození Československa. 

Národní školu vedl Jaroslav Javůrek, kterého v září 1951 vystřídal Karel Šmejkal. Na 
střední škole nadále působil Josef Mansfeld a po jeho odchodu do důchodu byl na 
ředitelské místo jmenován Miloš Šrámek, dosavadní odborný učitel této školy a také 
školský referent místního národního výboru. 

 

V zimě 1945/1946 byla ve sklepě školy upravena kuchyně, kde se pro žáky vařily tzv. 
přesnídávky, často jednoduché polévky. Suroviny většinou pocházely z potravinové 
výpomoci USA v akci UNRRA. V roce 1951 bylo ve škole zřízeno ústřední topení a od února 
1951 fungovala v suterénu nově zřízená kuchyně. Budova opět kapacitně nepostačovala, 
takže od 1. září 1952 byly nově otevřeny dvě náhradní třídy vybudované z dílny Antonína 
Findejse ve Školské ulici čp. 447 (toto číslo bylo později přiděleno jinému domu v ulici 
U Vodárny a stavba stále existuje pod novým čp. 1709).  

 
17  Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon), byl schválen 21. dubna 

1948 s účinností od 1. září 1948 
18  Předměty jsou uvedeny ve vládním nařízení č. 196/1948 Sb., kterým se provádějí ustanovení školského 

zákona o školách národních a středních 
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Školství a učitelé v letech 1953 až 1989 
 

Již po pěti letech od předchozí školské reformy proběhla další v roce 1953.19  
Národní a střední školy byly sloučeny a nově se nazývaly osmileté střední školy. 

V některých místech vznikly i jedenáctileté střední školy, které plnily roli nynější základní 
i střední školy. V malých obcích se školy jen s prvními pěti ročníky nadále nazývaly národní 
škola. Školy byly nadále považovány za státní učiliště a náklady na ně hradil stát. 

Pro vzdělávání učitelů byly zřízeny pedagogické školy. Do pedagogických škol pro 
vzdělávání učitelů národních škol chodili budoucí učitelé národních škol a prvních pěti 
ročníků středních škol. Ke studiu se přijímali absolventi osmileté střední školy nebo 
8. ročníku jedenáctileté střední školy a výuka trvala čtyři roky. Toto studium tedy 
odpovídalo současné střední škole. Pro vzdělávání učitelů 6. až 8. postupného ročníku 
střední školy se zřizovaly dvouleté vyšší pedagogické školy, do kterých byli přijímáni 
absolventi jedenáctiletých středních škol, pedagogických škol nebo výběrových odborných 
škol. Toto vzdělání bylo zhruba na úrovni současných vyšších odborných škol. 

 

Po sloučení škol vykonával funkci ředitele dosavadní ředitel střední školy Miloš 
Šrámek a jeho zástupce Alois Saifrt mladší. Ředitel národní školy Karel Šmejkal se stal 
učitelem na 1. stupni. 

Toto období bylo poznamenáno zpolitizováním školního života. Školní kronika uvádí 
přehledy mimoškolní i politické aktivity učitelů, například ve školním roce 1953/1954 byl 
Václav Jupa předsedou KSČ, Jaroslav Krátký předsedou Revolučního odborového hnutí, 
Miroslav Horák působil ve zkušební komisi, Františka Cílková vedla mičurinský kroužek 
a Miloslav Nedvěd technický kroužek.20 Ve školním roce 1956/1957 byli ke Dni učitelů 
vyznamenáni Františka Cílková, Miloš Šrámek, Alois Saifrt a Jaroslav Krátký, Františka 
Cílková získala čestný odznak Československého svazu mládeže, Miloš Šrámek složil 
častušku, Alois Saifrt, Jaroslav Krátký a Ludmila Pokorná uspořádali přednášky pro dělníky, 
Libuše Zpěváčková byla poslankyní národního výboru za Sobín a Josef Hrubeš za 
Noutonice, Ivana Tejkalová, Ludmila Pokorná, Miloslav Kverka a Jiří Bartoníček  byli 
vedoucími tělovýchovy mládeže, Miroslav Horák a Miloslav Nedvěd zastávali funkci 
knihovníka a Karel Šmejkal a Růžena Kožušníková působili v Československém červeném 
kříži.21

 

V roce 1956 byly upraveny třídy v bývalé dílně pana Findejse na školní dílny. Pro 
velký počet žáků se muselo šest tříd učit ve střídavém vyučování a tento stav přetrval 
i v dalších letech. V roce 1959 proto byla zahájena výstavba typového pavilonu školy se 
dvěma třídami, která se protáhla do 7. listopadu 1961. Tato tzv. školička stojí na poli proti 
hlavní budově a má adresu Komenského čp. 454. 

 

 
19  Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon), byl schválen 24. dubna 

1953 s tím, že školská soustava se mění od školního roku 1953/1954 
20  Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední školy v Hostivici 1947–1957, str. 99 až 114 
21  Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední školy v Hostivici 1947–1957, str. 164 až 171 
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Tzv. školička na snímku z publikace Hostivice – 700 let života a práce vydané v roce 1977 

 
Další školní reforma změnila školství v roce 1960.22 Škole byl přidán devátý ročník 

a nadále se jmenovala základní devítiletá škola. Běžný život ve škole se však nijak výrazně 
nezměnil, snad jen poněkud poklesla stranická horlivost některých učitelů. 

 

V roce 1962 technický stav školní budovy vcelku nevyhovoval a přes otevření nové 
budovy v předchozím roce se muselo opět vyučovat střídavě. Roku 1964 byl zřízen 
vodovod, ale docházelo k častým poruchám ústředního topení. I když v roce 1968 byly 
vyměněny podlahy v 1. patře, nutná generální rekonstrukce budovy se neustále odkládala. 
Došlo k ní až v roce 1971, kdy byly vyměněny elektrorozvody, zavedena voda do učeben, 
obnoveny záchodky, opravena dlažba na chodbách a schodišti, vyměněna některá okna, 
opravena fasáda a celá škola vymalována. 

                                                 
22  Reforma byla provedena zákonem č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), 

s účinností od 28. prosince 1960 
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V březnu 1973 začala výstavba školní jídelny a šaten vykácením bříz v prostoru 
stavby a bouráním školního plotu. Jak bylo tehdy běžné, stavělo se v akci Z, tedy 
brigádnickou svépomocí občanů. Není proto divu, že v roce 1975 si kronikář a zároveň 
ředitel školy Miloš Šrámek postěžoval, že stavba vázne. Provoz ve školní jídelně byl 
zahájen 19. října 1976, i když práce ještě nebyly zcela hotové. Během podzimu se aspoň 
částečně zprovoznily šatny pro žáky nižšího stupně a celá stavba byla dokončena až v roce 
1977. 

 

 
Školní třída v budově Komenského čp. 141 v roce 1977 

 

Přehled osobních a majetkových poměrů učitelů na konci školního roku 1975/1976 
ukazuje tehdejší situaci učitelů.23 Ve škole působilo 28 učitelů včetně ředitele (4 muži 
a 24 žen), 3 vychovatelky v družině mládeže, školník, topič, 2 uklízečky a administrativní 
pracovnice. Z učitelů 13 bydlelo v Hostivici, 11 v Praze a po jednom v Jenči, v Kněževsi 
a v Noutonicích. Jeden z učitelů měl trvalé bydliště v Havlíčkově Brodě a v Hostivici žil 
přechodně. Tři z učitelů byli svobodní, ostatní ženatí nebo vdaní. Šest učitelů bylo 
bezdětných, 11 mělo po jednom dítěti, 10 po dvou dětech a jedna učitelka byla matkou tří 
dětí. Osm učitelů žilo u rodičů nebo s rodiči, jedna učitelka v ženských domovech a ostatní 
v rodinném domě nebo v družstevním či rodinném bytě. Auto vlastnilo 14 učitelů. 

                                                 
23  Školní kronika z let 1967–1976 uvádí na stranách 174 až 177 údaje o jednotlivých učitelích. Celkový 

přehled o společenské situaci učitelů však lze získat spíše ze souhrnných údajů 
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V přehledu nacházíme i výčet zastávaných funkcí. Najdeme mezi nimi funkce 
zastávané v závodní organizaci KSČ a závodním výboru ROH a jeho komisích i v místním 
výboru Národní fronty, lektory marxismu-leninismu, členy Svazu československo-
sovětského přátelství, Českého svazu žen, sboru pro občanské záležitosti, předsedkyni 
metodického sdružení, vedoucí předmětových komisí, důvěrníka Klubu mladých čtenářů, 
členy redakčních rad hostivického rozhlasu a Hostivického měsíčníku a cvičitele Sokola. 
Sedm učitelů nezastávalo žádnou funkci, což je uvedeno zpravidla se zdůvodněním. 

 

Po 25 letech ve funkci ředitele odešel v roce 1975 Miloš Šrámek do důchodu a jeho 
nástupcem se stal Alois Saifrt mladší. V letech 1978 až 1980 vedl školu Miroslav Horák, 
kterého 1. července 1980 vystřídala Ludmila Filipová. 

 

V roce 1980 se při další školní reformě opět změnil název školy, tentokrát na základní 
školu. Výuka byla od školního roku 1983/1984 znovu osmiletá. Nový název přetrval do 
dnešních dnů, délka školní docházky nikoliv. 

V této době se škola potýkala s nedostatkem aprobovaných učitelů. Ve školní kronice 
najdeme každoroční vyhodnocování, jak se měnila situace. Chyběli zejména učitelé 
matematiky a fyziky. 

 

V roce 1984 byla školní budova zase těsná, jedna třetí třída se musela učit 
v klubovně Dělnického domu (Čsl. armády čp. 702; dům v roce 1994 vyhořel a zůstává 
v ruinách). O rok později bylo opět zavedeno střídavé vyučování. 

 

V roce 1985 odešla na vlastní žádost ředitelka Ludmila Filipová a funkci převzal 
Jaromír Sulkovský, kterého ve školním roce 1988/1989 vystřídala Renata Trhlínová. 

 

Školství a učitelé v současnosti 
 

Na konci 80. let začala přestavba školičky na větší školní pavilon. I v důsledku 
převratných změn ve společnosti byly práce mnohokrát přerušeny. Škola převzala tuto 
stavbu do užívání 8. února 1993, i když ještě několik let probíhaly dokončovací práce. 
Přestavěná školička byla věnována prvnímu stupni a školní družině, druhému stupni 
připadly prostory hlavní budovy. Konečně tak skončilo střídavé vyučování, které muselo 
být zavedeno ještě v roce 1991. Dílčí rekonstrukcí prošla i hlavní budova, například v roce 
1997 byly z částí některých učeben zřízeny kabinety a vyklizení půdy umožnilo opravu 
střechy. 

Postupně se začalo uvažovat o výstavbě zcela nové budovy pro základní školu (nyní 
U Zámecké zdi čp. 1704). V roce 1998 byl vybrán dodavatel, VCES, a. s. Stavba první 
etapy, která obsahuje učebny pro druhý stupeň a tělocvičny (poprvé v historii vlastní!), 
začala v roce 2000 a skončila o dva roky později. O jarních prázdninách v roce 2003 se 
páté až deváté třídy přestěhovaly do nové školy, vyučovat se zde začalo 3. března 2003. 
V létě 2003 se pak přesunuly zbývající třídy ze školičky do staré školy a uvolněnou školičku 
město Hostivice pronajalo Fondu ohrožených dětí pro zřízení domova pro opuštěné děti 
Klokánek. Školička tak nadále slouží dětem, i když jinak než dříve. 
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V roce 2010 vybudoval Středočeský kraj jídelnu jako zařízení pro základní uměleckou 
školu i pro základní školu. Na přelomu let 2010 a 2011 byla zahájena výstavba zbývajících 
dvou pavilonů tohoto školského areálu, které budou sloužit pro první stupeň a školní 
družinu. Zahájení provozu se předpokládá od září 2011, dosud se vyučuje v dokončené 
části nové školy a ve staré budově v Komenského ulici. Po přestěhování celé školy do 
nového areálu se budovy v Komenského ulici ujme Středočeský kraj pro jím zřízené 
gymnázium. 

 

 
Areál školy U Zámecké zdi čp. 1704 zprovozněný v roce 2003 

 
Po roce 1989 se vyvíjelo i postavení školy a učitelů. Úloha zřizovatele základních škol 

přešla na obce, které jsou povinny zajistit školu po materiální stránce. Metodicky 
a z pedagogického hlediska školy vedly školské úřady, které byly součástí okresních úřadů. 
Školské úřady zároveň určovaly počet učitelských míst a množství peněz poskytovaných na 
platy. Přijímání učitelů a stanovení výše platu v mezích daných platovými tabulkami již 
spadalo do pravomoci ředitele školy. V roce 2002 přešla pravomoc jmenovat ředitele na 
obce, jmenování však musí proběhnout na základě výběrového řízení a ve výběrové komisi 
zasedá i zástupce odboru školství z krajského úřadu. 

V Hostivici proběhl první konkurz organizovaný školským úřadem v roce 1991 a na 
místo ředitele školy byl vybrán Vít Šolle, který vedl školu 14 let. V květnu 2005 ho Rada 
města Hostivice odvolala z funkce. Do doby ukončení výběrového řízení školu vedla dřívější 
zástupkyně ředitele Vlasta Lišková a od 1. září 2005 nastoupil v konkurzu vybraný 
současný ředitel Josef Mareš. 
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Vizualizace celého areálu školy U Zámecké zdi 
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Slovník učitelů 
 

A

Václav Adam 
(1947–1949) 

 
Václav Adam se narodil 18. července 1913 

v Kročehlavech, okres Kladno. V letech 1919 až 
1924 navštěvoval obecnou školu v Kročehlavech a 
poté do roku 1934 státní československou reálku 
s maturitou v Kladně. Doplňovací maturitu vykonal 
30. listopadu 1937 na učitelském ústavu v Kladně 
a zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy 
tamtéž 30. listopadu 1940 (antedatována na 
listopad 1939). V době přijetí do Hostivice skládal 
zkoušky učitelské způsobilosti pro měšťanské 
školy z II. odboru. Absolvoval tělovýchovný kurz 
v Novém Strašecí v roce 1941 a studoval dva roky 
na vysoké škole zemědělského inženýrství v Praze. 

Působil jako výpomocný učitel na školách 
v Kralupech, v Kladně (měšťanka) a ve Mšeckých 
Žehrovicích a jako definitivní učitel ve Mšeckých 
Žehrovicích, ve Velkých Popovicích, v Dušníkách 
na obecné i měšťanské škole a opět v Kladně na 
měšťance. Od 1. září 1947 nastoupil na 
měšťanskou školu v Hostivici, na které setrval dva 
roky. Od školního roku 1949/1950 byl přeložen na 
zvláštní školu v Kladně. 

Prameny: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 1–2 a 25 

Podpis: 
• Výroční vysvědčení Vlastimila Šprunka ze třídy 3.A 

střední školy, školní rok 1948/1949 

Jaroslav Anderle 
(?–1934) 

 
Jaroslav Anderle byl před začátkem 

školního roku 1934/1935 přeložen z hostivické 
měšťanské školy do Unhoště. Kronika měšťanské 
školy byla založena právě v tomto roce, takže o 
jeho působení v Hostivici více nevíme. Později byl 
Jaroslav Andrle dlouholetým ředitelem základní 
školy v Unhošti. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 5 
• Ústní sdělení Věry Stejskalové z Unhoště 

Podpis: 
• Propouštěcí vysvědčení z měšťanské školy Stanisla-

va Náprstka, školní rok 1933/1934 

Alois Andrle 
(1939–1940) 

 

Alois Andrle se narodil 25. dubna 1912 
v Černém Kostelci. V letech 1918–1923 chodil do 
obecné školy na Kladně, poté do státní reálky také 
na Kladně a v letech 1927–1931 navštěvoval 
kladenský státní koedukační ústav učitelský, kde 
v roce 1931 maturoval. V září 1931 byl ustanoven 
jako výpomocný učitel na II. měšťanské škole 
chlapecké na Kladně, v roce 1932/1933 působil na 
obecné škole ve Dříni a v letech 1933–1935 na 
obecné škole „U Floriana“ v Kladně, kde byl 
jmenován učitelským čekatelem a posléze 
definitivním učitelem. V září roku 1935 působil na 
měšťanské škole v Kročehlavech a 1. října 1935 
odtud nastoupil dvouletou vojenskou službu. Po 
návratu roku 1937 učil dva roky na dívčí 
měšťanské škole v Unhošti a v té době byl jmeno-
ván zatímním odborným učitelem. 

V letech 1931–1933 absolvoval Školu vyso-
kých studií pedagogických v Praze, kterou zakončil 
v roce 1933 složením zkoušky učitelské způsobi-
losti pro obecné školy a roku 1934 zkouškou 
učitelské způsobilosti pro měšťanské školy z I. od-
boru. 

Od 1. září 1939 byl ustanoven na hostivické 
měšťanské škole, což je jediná zmínka o něm ve 
školní kronice. Dále je ještě zachycen na společ-
ných fotografiích učitelského sboru z června 1940. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 78 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru měšťanské 

školy v roce 1939/1940, snímek zapůjčil Jan Jupa 
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B

Marie Bajerová 
(1936–1938) 

 
Marie Bajerová se narodila 28. března 1914 

na Královských Vinohradech. V letech 1920–1925 
vychodila pětitřídní obecnou školu dívčí v Praze 
XVI. – Smíchově. V roce 1925 vstoupila na Drtino-
vo městské dívčí reálné gymnázium v Praze XVI., 
z něhož přestoupila v roce 1932 na dívčí reálné 
gymnázium hlavního města Prahy ve Vodičkově 
ulici, kde 4. června 1934 udělala maturitu. Ve 
školním roce 1934/1935 hospitovala na 1. obecné 
škole chlapecké v Praze XVI. – Smíchově. Dne 
15. června 1935 se podrobila zkoušce učitelské 
dospělosti na učitelském ústavu v Kladně. 

Od 1. září 1935 do 31. ledna 1936 
hospitovala na 5. obecné škole dívčí v Praze XVI. 
– Smíchově. V Hostivici působila jako učitelská 
praktikantka od 1. února 1936 na měšťanské 
škole a od 20. listopadu 1937 na obecné škole. 
V březnu 1938 ji okresní školský výbor v Kladně 
ustanovil výpomocnou učitelkou na obecné škole 
v Hořelici (dnes součást Rudné). 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 136–137 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 30–31, 59 a 60 

Podpis: 
• Kronika Spolku chovatelů králíků a drobného 

hospodářského zvířectva v Hostivici 1932–1988, 
podpisy účastníků přehlídky králíků 27. září 1937 

Václav Baloun 
(1911) 

Václav Baloun přišel do hostivické obecné 
školy 1. března 1911 jako zatímní učitel II. třídy a 
již 23. července téhož roku ho kladenská c. k. 
okresní školní rada přeložila jako zatímního učitele 
do Rapic (dnes Kladno-Vrapice). 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 153 a 157 
 
 
 
 
 

Taťána Bartošková 
(1949–1951?) 

 

Taťána Bartošková, rozená Klágová, se 
narodila 13. října 1924 v Hradci Králové. Obecnou 
školu vychodila v Bratislavě, reálku v Bratislavě a 
v Praze XII., kde maturovala s vyznamenáním 
v roce 1942. Od maturity do konce září 1945 byla 
zaměstnána v továrně ČKD jako technická 
kreslířka. V letech 1945 až 1948 vystudovala pro-
fesuru výtvarné výchovy na pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy s deskriptivní geometrií a 
modelováním. V roce 1948/1949 vyučovala až do 
konce února 1949 na gymnáziu v Sedlčanech. Od 
1. března 1949 byla převedena na vlastní žádost 
do výroby jako technická úřednice do ČKD. 

Do školství se vrátila 16. září 1949, kdy byla 
jmenována na střední školu v Hostivici. Mezi členy 
učitelského sboru je naposledy zmíněna v červnu 
1951 jako členka zkušební komise pro dívčí třídu. 

Prameny: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 26–27 a 49 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru střední školy ve 

školním roce 1950/1951, snímek zapůjčil Jan Jupa 
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Josef Bartůněk 
(1937–1939) 

Josef Bartůněk se narodil 3. dubna 1908 
v Humnech v tehdejším slánském politickém 
okresu. Po obecné škole ve Pcherách studoval 
v letech 1919–1923 měšťanskou školu ve Slaném 
a pak jeden ročník obchodní školy též v Slaném. 
Roky 1925–29 strávil na státním československém 
koedukačním ústavě učitelském v Kladně, kde 
vykonal 17. června 1929 zkoušku učitelské 
dospělosti. Zkoušku učitelské způsobilosti složil 
před zkušebními komisemi při učitelském ústavu 
v Kladně 22. dubna 1932 pro obecné školy a 
30. dubna 1934 pro měšťanské školy z matema-
ticko-technického odboru. 

Po studiu působil na obecných školách 
v Jinočanech, Unhošti, Dříni, Družci a v Doksech 
a na měšťanské škole v Kladně a v Unhošti.  

Od 1. září 1937 nastoupil na hostivické 
měšťanské škole, ale již 1. prosince 1939 byl 
přeložen na měšťanskou školu chlapeckou do 
Unhoště. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 45–46 a 81 

Blažena Bastlová 
(1929) 

Blažena Bastlová se stala členem učitel-
ského sboru obecné školy ve školním roce 
1929/1930, ale učila jen do listopadu 1929, kdy 
těžce onemocněla, a do školy se již nevrátila. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 89 

Vladimír Bauer 
(1942–1943) 

Vladimír Bauer se narodil 11. května 1919 
v Kladně. Chodil do III. obecné školy chlapecké 
v Kladně, v letech 1930–1934 do reálky a do roku 
1938 do učitelského ústavu v Kladně. Po škole 
nastoupil jako zatímní řídící učitel do jednotřídní 
menšinové školy v Číhané u Města Touškova 
zřízené Ústřední maticí školskou. Od roku 1939 byl 
výpomocným učitelem na hlavní škole ve Zbiroze. 
V roce 1942 složil zkoušku způsobilosti a zkoušku 
z jazyka německého pro obecné školy. Od 1. října 
1942 působil jako učitelský čekatel na hlavní škole 
v Hostivici a po skončení školního roku byl přelo-
žen na obecnou školu do Stehelčevsi. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 22 

a 34 

Marta Běhounková 
(1941–1943 a 1948–1953?) 

 

Marta Běhounková, rozená Velková, se 
narodila 19. září 1914 ve Dříni. Navštěvovala první 
třídu obecné školy Mikovicích u Kralup nad 
Vltavou, ostatní třídy v Kročehlavech. Potom 
studovala reálku v Kladně a ve školním roce 
1933/1934 vykonala maturitu. V roce 1934 se 
připravovala k doplňovací učitelské zkoušce a 
vykonala ji na učitelském ústavě v Kladně. Potom 
působila jako učitelská hospitantka a praktikantka 
v Kročehlavech a výpomocná učitelka v Tachlo-
vicích. V roce 1936 složila zkoušku z němčiny a 
francouzštiny pro měšťanské školy, zkoušku 
způsobilosti vykonala v roce 1937 nebo 1938 
(záznamy v kronikách se rozcházejí). Dále půso-
bila jako výpomocná učitelka v Unhošti, v Hořelici 
(nyní Rudná), v Horním Bezděkově, ve Vrapicích a 
v Družci. Od 1. října 1941 nastoupila ještě pod 
rodným jménem jako výpomocná odborná 
učitelka na hlavní škole v Hostivici. Od školního 
roku 1943/1944 byla přeložena na obecnou školu 
v Kročehlavech, poté učila v Buštěhradě, v Dok-
sech a v Chýni. Do Hostivice se vrátila 1. prosince 
1948, tentokrát na národní školu, kde se stala 
třídní učitelkou ve 3.B. Ve školním roce 1952/1953 
učila ve třídě 1.A. Po sloučení národní a střední 
v září 1953 již není uvedena mezi učiteli, pravdě-
podobně v tom roce ze školy odešla. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 10 

a 34 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 99, 100 a 137 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 1.A národní školy ve školním 

roce 1951/1952, snímek zapůjčil Jan Jupa 
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Augustin Benda 
(1936) 

 

 
Augustin Benda se narodil 23. března 1912 

v Dubí u Kladna. V letech 1918–1923 navštěvoval 
obecnou školu smíšenou ve Vrapicích. V roce 1923 
přestoupil na státní reálku v Kladně, kde vychodil 
celkem 4 třídy a v roce 1927/1928 absolvoval 5. 
třídu reformovaného reálného gymnázia v České 
Lípě. Poté studoval učitelský ústav na Kladně, kde 
v roce 1932 odmaturoval. Působil od 2. října 1932 
do 15. ledna 1933 ve Vilémově u Kadaně a od 
1. dubna 1933 na obecných školách kladenského 
okresu – v Chyňavě, v Lidicích, v Jenči a v Želez-
né. Dnem 1. února 1936 byl přikázán k dočas-
nému vyučování na hostivickou měšťanskou školu 
a po skončení školního roku přešel do obecné 
školy na Kladně. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 29–30 a 34 

Foto: 
• Výřez z fotografie 3. třídy měšťanské školy ve 

školním roce 1935/1936, snímek zapůjčil Bernard 
Polívka 

Podpis: 
• Propouštěcí vysvědčení Bernarda Polívky ze školy 

měšťanské, školní rok 1935/1936 

Marie Beníšková 
(1937) 

Marie Beníšková se narodila 16. března 
1916 v Plzni. Do obecné i měšťanské školy a uči-
telského ústavu chodila na Kladně. Zkoušku 
učitelské dospělosti složila 13. června 1935 a poté 
vystřídala řadu míst jako učitelská praktikantka a 
výpomocná učitelka: obecnou školu dívčí v Mni-
chově Hradišti, obecnou školu v Milostné a v Čivi-
cích a druhou měšťanskou školu chlapeckou 
v Kladně. Výpomocnou učitelkou na obecné škole 
v Hostivici za nemocnou Annu Panochovou se 
stala rozhodnutím okresního školního výboru 

v Kladně ze 13. listopadu 1937. Dobu trvání výpo-
moci nelze ze školní kroniky vyčíst. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 136 

Marie Bieglová 
(1950–1962) 

 

Marie Bieglová se narodila 4. září 1907 
v Jezevčí na Moravě. Navštěvovala obecnou školu 
v Blížkovicích, reálné gymnázium v Moravských 
Budějovicích, rodinnou školu pro ženská povolání 
a učitelský ústav ve Znojmě. V roce 1932 byla 
ustanovena učitelkou domácích nauk v jindřicho-
hradeckém okrese a ještě v témže roce v okrese 
trutnovském, znojemském a v Ústí nad Labem. 
V roce 1933 působila na jindřichohradeckém a 
trutnovském okrese, v dalších letech vyučovala u 
České Lípy, v Horních Počernicích, v Kněževsi u 
Prahy, kde byla 31. ledna 1939 zproštěna školní 
služby. Do školství se vrátila 20. února 1947 na 
okrese Praha-západ a od školního roku 1950/1951 
učila na národní škole v Hostivici. Své působení 
zahájila jako třídní učitelka 2.B a tuto třídu 
dovedla až do konce prvního stupně. Další třídu 
provedla celým 1. stupněm v letech 1954–1959. 
Ze školy odešla na konci roku 1962, od 1. ledna 
1963 za ni nastoupila Hedvika Kubincová. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 122–123, 128 a 137 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 26 a 49 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru ve školním roce 

1956/1957, snímek zapůjčil Jan Jupa 
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Hedvika Bláhová 
(1935 a 1939) 

Hedvika Bláhová se narodila 12. června 
1914 v Kladně, kde chodila do obecné školy a do 
reálky. Po maturitě 6. června 1932 na reálce 
složila zkoušku z francouzského jazyka a 3. dubna 
1936 v Praze zkoušku z německého jazyka. Od 
15. května do 28. června 1935 působila jako 
výpomocná učitelka na 2. obecné škole dívčí 
v Kladně. Výpomocnou učitelkou na obecné škole 
v Hostivici byla ustavena 28. listopadu 1935, 
zřejmě na krátkou dobu. Podobně krátce působila 
na obecné škole znovu na začátku školního roku 
1939/1940, opět jako výpomocná učitelka. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 122 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 1 

František Bočinský 
(1930–1947) 

 

 
František Bočinský se narodil 14. července 

1889 v Chrašticích na Písecku. Po obecné škole 
v Chrašicích studoval jeden rok na reálném 
gymnáziu v Příbrami a sedm let na českém gym-
náziu v Českých Budějovicích. Doplňovací zkoušku 
učitelské způsobilosti vykonal jako externista 
v Praze roku 1912 a roku 1916 si doplnil ještě 
zkoušku z němčiny pro obecné školy. V letech 
1922–1923 navštěvoval Školu vysokých studií 
pedagogických v Praze a v roce 1923 se zúčastnil 
kurzu pro vedení tělocvičných her na Kladně a 
kurzu pro výchovné ruční práce v Unhošti. 

Učitelskou kariéru začal jako výpomocný 
učitel v Kročehlavech a na Kladně. Potom působil 
jako zatímní a později definitivní učitel ve Svárově 
s přestávkou čtyř měsíců, kdy učil v Unhošti. Od 
1. ledna 1930 se stal definitivním učitelem v Hos-

tivici. V roce 1934 se rozdělila správa obecné a 
měšťanské školy a v obecné škole byl krátce, od 
15. srpna do nástupu definitivního ředitele Josefa 
Bohuslava, pověřen řízením školy. Správcem školy 
se stal znovu od 1. července 1938, když ředitel 
Bohuslav přijal jinou funkci, a poté byl jmenován 
1. května 1939 zatímním ředitelem a od školního 
roku 1941/1942 definitivním ředitelem. Ve školním 
roce 1939/1940 působil jako člen místní školní 
rady, jednatel Vyvařovací akce, člen výboru 
tělocvičné jednoty Sokol, předseda knihovní rady 
obce a dozorčí důvěrník Okresní péče o mládež. 
Od září 1945 nastoupil zdravotní dovolenou, v září 
1946 si zažádal o přeložení na trvalý odpočinek 
a k 1. únoru 1947 byl penzionován. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 90, 113, 141 a 148 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 7, 67, 82 a 84–85 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Podpis: 
• Školní zpráva Jaroslava Kučery ze 3. třídy obecné 

školy, školní rok 1941/1942 

Josef Bohuslav 
(1935–1938) 

 

Josef Bohuslav se narodil 13. ledna 1881 
v Braníku, kde chodil i do obecné školy. Ve studiu 
pokračoval v Praze na měšťanské škole u sv. 
Jindřicha a na učitelském ústavu. Zkoušky učitel-
ské dospělosti i učitelské způsobilosti složil v roce 
1900, obě s vyznamenáním. Jako zatímní pod-
učitel působil při obecné škole v Jinočanech od 
1. září 1900 do 31. srpna 1901, ve Stehelčevsi od 
1. září 1901 do 31. srpna 1903, jako učitel 2. třídy 
při obecné škole v Hostouni od 1. září do 31. pro-
since 1903, při obecné škole ve Velkém Přítočně 
od 1. ledna 1904 do 31. prosince 1905, jako učitel 
2. třídy, pak 1. třídy, potom zatímní řídící učitel na 
obecné škole v Jinočanech od 1. ledna 1906 do 
31. července 1924, jako definitivní řídící učitel na 
obecné škole v Horním Bezděkově od 1. srpna 
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1924 do 31. července 1927 a na obecné škole 
v Úhonicích od 1. srpna 1927 do 31. srpna 1935.  

Definitivním řídícím učitelem obecné školy 
v Hostivici se stal od 1. září 1935. V březnu 1938 
ho ministerstvo školství a národní osvěty pověřilo 
funkcí referenta státní osvětové služby pro osvě-
tový obvod Praha-západ a zprostilo vyučovací 
povinnosti i vedení školy. Jako řídící učitel a 
referent státní osvětové služby byl penzionován 
od 1. května 1939. 

Josef Bohuslav se zabýval regionální 
historií, psal do několika obecních kronik včetně 
hostivické. Přispíval rovněž do vlastivědného 
časopisu Listy z Unhošťska, pochází od něj jediný 
článek z Hostivicka ze všech předválečných roč-
níků, věnovaný litovické kapličce. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 118–119, 138 a 148 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1935/1936, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 126 

František Bouška 
(1921–1922) 

 

František Bouška se narodil 27. března 
1902 v Nučicích, kde navštěvoval v letech 1908 až 
1913 čtyřtřídní obecnou školu. Střední školu 
absolvoval v Příbrami (1 rok) a v Praze (6 let) a 
po speciálním kurzu na učitelském ústavu v Praze 
ve školním roce 1920/1921 složil 13. června 1921 
zkoušku učitelské dospělosti. Začínal jako zastu-
pující učitel na měšťanské škole v Nučicích a od 
1. listopadu 1921 do 31. ledna 1922 zastupoval na 
hostivické obecné škole za učitelku Miladu 
Kramlovou, která se vzdala služby. O jeho dalším 
učitelském působení není nic známo. 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 5. A obecné školy ve školním 

roce 1921/1922, snímek zapůjčil Karel Nedbal 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 48 

Marie Brázdová 
(1940–1946) 

 

 

Marie Brázdová se narodila 28. listopadu 
1913 v Trhové Zahrádce, okres Ledeč. Obecnou 
školu navštěvovala v Kožlí, měšťanskou v Kladně. 
V letech 1929–1933 studovala na učitelském ústa-
vu v Kladně a zkoušku učitelské způsobilosti vyko-
nala v Kladně 30. listopadu 1936. Od března 1934 
konala nepřetržitě službu jako výpomocná učitelka 
v Kladně, v Kročehlavech, v Železné a v Chyňavě. 

Na hostivickou obecnou školu přišla 1. září 
1940. S platností od 1. června 1944 byla jmeno-
vána definitivní učitelkou a koncem června 1944 
se zúčastnila kurzu her a plavání pro učitelstvo 
v Kladně. Od 26. září 1944 byla totálně nasazena, 
do školy se vrátila 23. října 1944. Ve školním roce 
1945/1946 byla třídní učitelkou ve 4.B a s učiteli 
Jindrovou a Šrámkem zastupovala učitele ve 
výboru rodičovského sdružení. V dalším školním 
roce již ve škole nepůsobila, její odchod však není 
zaznamenán. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 14, 44, 48, 49, 67 a 69 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1941/1942, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1939–1953, str. 29 

Podpis: 
• Školní zpráva Vladimíra Broula z 1. třídy obecné 

školy, školní rok 1942/1943 
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Miroslav Bubeník 
(1934) 

 

Miroslav Bubeník se narodil 12. dubna 1914 
v Chrzíně v tehdejším kralupském okrese. Obecní 
školu vychodil tamtéž a v Hostouni. Do měšťanské 
školy docházel do Unhoště a v letech 1929 až 
1933 studoval na kladenském učitelském ústavu, 
kde maturoval. Od 1. března 1934 byl ustanoven 
výpomocným učitelem na obecné škole v Hostivi-
ci, ale od školního roku 1934/1935 byl propuštěn. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 109 a 113 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Zdeněk Businský 
(1932?–1935) 

 

 
Zdeněk Businský se narodil v roce 1907, 

maturoval v roce 1927, v roce 1929 získal 
učitelskou způsobilost pro obecné školy a v roce 
1934 pro měšťanské školy pro II. odbor a ruční 
práce. Na měšťanskou školu byl ustanoven 
poprvé v roce 1932, snad do Hostivice. Nejméně 
ve školním roce 1933/1934 byl členem újezdní 
školní rady pro měšťanskou školu. Od 1. prosince 
1935 byl přikázán na veřejnou pomocnou školu 
smíšenou na Kladně. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 7 a 20 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

• Písemnosti újezdní školní rady pro měšťanskou 
školu v Hostivici ze školního roku 1933/1934 (SOkA 
Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 110, sign. 
3-H/584) 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Podpis: 
• Rozpočet újezdní školní rady pro školu měšťanskou 

v Hostivici na kalendářní rok 1934 

Anna Bystřická 
(někdy před 1877) 

Anna Bystřická učila v neznámé době před 
rokem 1877 v hostivické škole ženské ruční práce. 

Prameny: 
• Černý Jan, Javůrek Bedřich, Melichar František 

a Škorpil František (1898): Dějiny školství okresu 
Kladenského, str. 144 
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C

Františka Cílková 
(1929–1965) 

  

 

Františka Cílková se narodila 15. května 
1907 v Praze. Po obecné a občanské škole se 4. 
ročníkem ve Veselí nad Lužnicí navštěvovala 
obchodní akademii v Českých Budějovicích a od 
roku 1924 učitelský ústav v Soběslavi, kde obdrže-
la 20. června 1928 vysvědčení dospělosti s vyzna-
menáním. Začínala jako výpomocná učitelka 
v Uhříněvsi. 

Od 1. září 1929 nastoupila do obecné školy 
v Hostivici. Na začátku školního roku 1933/1934 
byla přeložena na hostivickou měšťanskou školu a 
v roce 1935 získala učitelskou způsobilost pro 
měšťanské školy pro II. odbor. Na hostivické měš-
ťanské, později hlavní, střední, osmileté střední a 
základní devítileté škole setrvala až do důchodu. 

Za německé okupace během 2. světové 
války musela v září 1942 složit zkoušky z němčiny. 
19. září 1944 byla povolána úřadem práce v Klad-
ně k totálnímu nasazení ve vojenském sanitárním 
oddělení v Hostivici, odkud byla uvolněna zpět do 
školy 21. října 1944 podle nařízení o ženách 
učitelkách. 

Ve školním roce 1950/1951 vedla žákov-
skou organizaci a spolu s Jaroslavem Krátkým 
redigovala a vydávala školní časopis Naše noviny. 
Od roku 1952/1953 vedla mičurinský kroužek, 
který se zabýval přírodou a jejím využitím. V roce 
1954/1955 tento kroužek dosáhl úspěchů v kraj-
ské i celostátní soutěži v Bratislavě. Její zásluhou 
byla na škole vybudována pracovna biologie, 
zřízen školní pozemek a zvelebena školní zahrada. 
Velmi aktivně pracovala také v Okresním pedago-
gickém sboru. 

O prázdninách 1959 se provdala za Fran-
tiška Řeháka. Do důchodu odešla 30. června 
1965, na její místo nastoupila Ludmila Filipová. 

Za svoji školní činnost byla opakovaně 
oceněna. U příležitosti dne učitelů 28. března 
1957 byla vyznamenána čestným diplomem a 
uznáním rady ONV za svědomitou práci ve škole. 
Další ocenění dostala od rady ONV v březnu 1959 
a ke dni učitelů v roce 1962 obdržela od 
ministerstva školství čestný titul Vzorný učitel za 
vynikající práci s mičurinským kroužkem a ve 
veřejném životě v obci, především v tělovýchově. 

Mimo školu dlouhodobě působila v Sokole. 
Kromě činnosti v hostivické jednotě byla i okresní 
náčelnicí a členkou okresního výboru. 

 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 89–90 a 104 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 7, 80, 96, 106 a další 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 21 

a 43–44 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 53–54, 74, 127, 
133 a 170 

• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 
školy v Hostivici 1957–1967, str. 37, 45, 46, 49, 53, 
54 a 65 

• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-
ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 
• Výřez z fotografie učitelského sboru ve školním roce 

1956/1957, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpisy: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 26 
• Podpisy na fotografii třídy JUK hostivické osmileté 

střední školy 1953/1954, zapůjčil Josef Kučera 
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Františka Cinková 
(1934–1935) 

JUDr. Františka Cinková se narodila 
18. března 1902 v Rakovníku, navštěvovala obec-
nou a měšťanskou školu v Rakovníku a učitelský 
ústav v Plzni. Zkoušku způsobilosti pro obecné 
školy vykonala 24. listopadu 1924 a odbornou 
zkoušku z I. odboru 30. dubna 1927. Působila 
nepřetržitě na školách kralovického, rakovnického 
a kladenského okresu. Při svém učitelském půso-
bení se připravovala ke zkoušce dospělosti na 
střední škole, kterou složila na státním reálném 
gymnáziu v Plzni, a vystudovala na právnické 
fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde promovala 
v lednu 1933. Do hostivické měšťanské školy 
přišla z Unhoště na místo zatímní odborné učitelky 
v září 1934 a v následujícím školním roce byla 
ustavena definitivní učitelkou na obecné škole 
v Holubicích. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 6 a 14 
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Č

Růžena Častová 
(1922–1923) 

 

Růžena Častová se narodila 8. prosince 
1900 v Kročehlavech a po pětitřídní obecné škole 
v Kročehlavech a trojtřídní měšťanské škole na 
Kladně se v letech 1915–1919 vzdělávala na 
ústavu v Praze II. Zkoušku dospělosti vykonala 
v Praze 25. června 1919 a zkoušku učitelské způ-
sobilosti v Příbrami v listopadu 1921. Od 16. září 
1919 do 30. srpna 1922 byla zastupující učitelkou 
na obecné škole v Kročehlavech. V hostivické 
obecné škole působila jako zastupující učitelka ve 
školním roce 1922/1923 a učila ve třídě 2.B. Od 
školního roku 1923/1924 byla přikázána na 
obecnou školu chlapeckou v Unhošti a její další 
osudy nejsou v hostivických školních kronikách 
zaznamenány. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 56 a 60 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy 

v roce 1922/1923, pamětní kniha Obecné školy 
v Hostivici 1917–1939, str. 58 

Zdeňka Čechová 
(1948) 

Zdeňka Čechová nastoupila na hostivickou 
národní školu 15. května 1948 jako zástup za 
Miladu Nedvědovou a učila zde do konce školního 
roku. Od září 1948 byla přeložena na národní 
školu v Buštěhradě. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 93 a 100 
 
 
 

Anna Černá 
(1928) 

 

Jméno Anny Černé se ve školních kronikách 
vůbec neobjevuje. Učila však ve čtvrtém čtvrtletí 
školního roku 1927/1928 ve 4. třídě obecné školy, 
zřejmě jako zástup za Pavlu Hornerovou. 

Prameny a podpis: 
• Školní zpráva Aloise Saifrta ze 4. třídy, školní rok 

1927/1928 

Marie Černá 
(1949–1951) 

Marie Černá se narodila 10. června 1909 
v Uherském Brodě, kde navštěvovala obecnou, 
měšťanskou a střední školu. Po jednoroční 
návštěvě učitelského ústavu v Olomouci vykonala 
zkoušku dospělosti 13. června 1930 a 30. dubna 
1942 v Kroměříži zkoušku způsobilosti. Působila 
do 18. října 1945 na obecných školách uhersko-
brodského okresu, poté v Nebušicích a od 1. listo-
padu 1947 byla zaměstnána u osidlovacího úřadu 
a fondu národní obnovy v Praze. Od 1. listopadu 
1949 nastoupila na národní škole v Hostivici, kde 
do té doby nebyla obsazena všechna učitelská 
místa. Na svou žádost byla od 9. února 1951 
přeložena do školy v Pardubicích. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 113 a 125 

B. Červená 
(1931?–1933) 

 

B. Červená byla ve školním roce 1932/1933 
třídní učitelkou třídy 3.B v obecné škole a před 
začátkem následujícího školního roku odešla ze 
sboru. Další informace školní kronika neuvádí. 
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Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 100 a 104 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy 

v roce 1931/1932, snímek poskytl pan Bočinský 

Antonie Čtrnáctá 
(1927–1929) 

 

Antonie Čtrnáctá nastoupila do obecné 
školy v Hostivici 15. září 1927 jako industriální 
učitelka (učitelka ručních prací) místo Jaroslavy 
Pelzové. V této funkci setrvala ještě ve školním 
roce 1928/1929. Informace o jejím dalším půso-
bení na jiném místě školní kronika neobsahuje. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 84 a 87 

Podpis: 
• Dopis učitelského sboru hostivickému starostovi 

Matěji Kalinovi k úmrtí manželky, 31. října 1928 
(zapůjčila S. Beránková) 
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D

Růžena Dejmalová 
(1939–1942) 

 

Růžena Dejmalová se narodila 11. ledna 
1915 v Kunemilu u Čáslavi. Navštěvovala obecnou 
školu ve Světlé nad Sázavou v letech 1921–1926, 
měšťanskou v Německém Brodu do roku 1929 a 
ve Žďáru na Moravě v letech 1929–1930. I. a II. 
ročník odborné školy pro ženská povolání navště-
vovala v Kutné Hoře, III. ročník v Praze I., kde 
také absolvovala dvouroční učitelský ústav domá-
cích nauk. Roku 1937 byla praktikantkou na II. 
měšťanské škole dívčí v Kladně, v roce 1938 
výpomocnou učitelkou v Úhonicích, Svárově a 
Nenačovicích, od 1. září 1938 na školách v Tur-
kovicích, v Podbořanech a v Hoštalovicích, od 
15. února 1939 v Míčově, v Kraskově a ve 
Vyžicích. Od 1. září 1939 vyučovala jako výpo-
mocná učitelka domácích nauk (ženských ručních 
prací) na obecných školách v Hostivici a Chýni a 
na měšťanské (hlavní) škole v Hostivici, od 1. září 
1941 i na obecné škole v Jenči. V lednu 1942 se 
provdala za zaměstnance hospodářských družstev 
v Praze Dr. Dlouhého a k 31. březnu 1942 byla 
propuštěna. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 2 a 22 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 2, 9 

a 10–11 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru hlavní školy ve 

školním roce 1940/1941, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Deylová 
(1929?) 

V zápise ve školní kronice obecné školy pro 
rok 1928/1929 je v odstavci Zdravotní stav učitelů 
uvedeno: „V červnu onemocněla sl. Deylová.“ 
Nikde jinde není tato učitelka zmíněna, možná 

učila na měšťanské škole, se kterou měla obecná 
škola tehdy společnou správu. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 87 

Jarmila Divišová 
(1929–1931) 

 

 
Jarmila Divišová se narodila 19. července 

1906 na Smíchově. Obecnou školu vychodila 
v Kročehlavech. Studovala na státní reálce 
v Kladně a na učitelském ústavu tamtéž 8. června 
1925 obdržela vysvědčení dospělosti. Zkoušku 
učitelské způsobilosti vykonala 26. listopadu 1928 
a v roce 1929 složila zkoušku z německého jazyka 
pro obecné školy. Působila na obecných školách 
v Buštěhradě, v Kročehlavech a krátký čas také 
v Olšanech v tehdejším slánském okrese. Od 
1. září 1929 nastoupila jako čekatelka na hosti-
vickou obecnou školu. Ve školním roce 1929/1930 
vyučovala ve třídě 2.A a němčinu ve 4. třídě. 
V následujícím roce s žáky postoupila do třídy 3.A 
a nadále vyučovala také němčinu. V dalších letech 
už o ní ve školní kronice není žádná zmínka. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 89, 91 a 93 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 3.A obecné školy ve školním 

roce 1930/1931, snímek zapůjčil Bernard Polívka 

Podpis: 
• Školní zpráva Bernarda Polívky ze třídy 2.A obecné 

školy, školní rok 1929/1930 
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Stanislav Drvota 
(1946–1947) 

 

Stanislav Drvota se narodil 29. dubna 1911 
v Libušíně, kde chodil do obecné školy. Čtyři třídy 
reálky vychodil v Kladně a veřejnou dvouletou 
obchodní školu absolvoval ve Slaném. V roce 1934 
začal studovat na státním koedukačním učitelském 
ústavu v Kladně, kde maturoval v roce 1938. 
Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy 
vykonal 2. dubna 1943, antidatováním vysvědčení 
bylo toto datum posunuto na listopad 1940. 
Působil na školách v kladenském okresu, později 
v Kladně. Od 1. září 1946 byl ustanoven jako 
definitivní učitel na měšťanské škole v Hostivici, 
ale již o rok později, od školního roku 1947/1948 
byl přeložen do Smečna. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 103–104 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 1 

Podpis: 
• Pololetní vysvědčení Jaroslava Kučery ze třídy 4.A 

měšťanské školy, školní rok 1946/1947 

Antonín Dubský 
(1924–1925) 

 

Antonín Dubský se narodil 27. března 1877 
ve Lhotce na Rakovnicku. Vychodil obecnou školu 
v Družci a v Žilině a měšťanskou na Kladně a vy-
studoval učitelský ústav v Praze, kde složil 9. čer-
vence 1896 zkoušku učitelské dospělosti. Zkoušku 
učitelské způsobilosti pro obecné školy vykonal 
26. listopadu 1898 s vyznamenáním a 20. května 
1901 přidal zkoušku způsobilosti pro měšťanské 
školy pro II. odbor. 

Působil přes tři roky ve Vřetovicích, asi 1,5 
roku na obecné škole v Kročehlavech a 19 let jako 
odborný učitel na měšťanské škole v Kročehla-
vech. Na vlastní žádost byl 31. srpna 1920 
zproštěn služby, ale po 2,5 roce se k ní znovu 

přihlásil a střídal různé školy jako zastupující 
učitel. Do hostivické obecné školy byl ustaven od 
září 1924 a strávil zde celý školní rok. Naposledy 
ho školní kronika zmiňuje v červnu 1925, kdy se 
zúčastnil zájezdu na Slovensko. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 71–72 a 75 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1924/1925, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 78 

Marie Ducháčková 
(1935–1936) 

Marie Ducháčková se narodila 5. srpna 
1908 ve Zbirohu. Chodila do obecné školy 
v Božkově, do měšťanské školy v Semilech a do 
reálky v Hradci Králové. Doplňovací maturitu 
složila na učitelském ústavu v Kladně 9. června 
1932. Působila jako výpomocná učitelka na 
obecné škole v Doksích od 1. září do 15. října 
1933 a po svém uzdravení od 1. října 1934 do 
30. června 1935 na obecné škole dívčí v Kroče-
hlavech. Výpomocnou učitelkou obecné školy 
v Hostivici za nemocnou Jiřinu Šlikovou byla 
ustanovena vynesením okresního školního výboru 
v Kladně ze 14. září 1935. Protože zastupovaná 
Jiřina Šliková odešla následující rok na dočasný 
odpočinek ze zdravotních důvodů, je pravdě-
podobné, že Marie Ducháčková setrvala v hosti-
vické škole celý školní rok. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 121 
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L. Durasová 
(1930–1933) 

 

 

L. Durasová se narodila 15. listopadu 1910 
v Buštěhradě, kde chodila do obecné i měšťanské 
školy. Rok studovala na reálce v Kladně a pak na 
učitelském ústavu tamtéž. Roku 1930 vykonala 
zkoušku učitelské dospělosti a ve školním roce 
1932/1933 zkoušku způsobilosti pro obecné školy. 

Do hostivické obecné školy do třídy 5.B 
nastoupila v říjnu 1930 jako zástup za Václava 
Jecha povolaného k vojenské službě a setrvala 
zde do konce školního roku 1932/1933. Přestože 
ve škole učila tři roky, ani jednou není v kronice 
uvedeno její křestní jméno. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 93, 102 a 104 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 1.B obecné školy ve školním 

roce 1931/1932, snímek zapůjčila Jiřina Polívková 

Podpis: 
• Školní zpráva Jiřiny Neradové z 2. třídy obecné 

školy, školní rok 1932/1933 



SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ 
Učitelé do roku 1950 
 

 

45

F

Františka Famlerová 
(1882) 

Františka Famlerová zastupovala v hosti-
vické škole od 1. března do 31. července 1882 ne-
mocného podučitele Viktora Tůmu. Přestože zde 
neučila dlouho, jedno prvenství je třeba zmínit: 
byla vůbec první literní učitelkou, která kdy 
působila v hostivické škole. 

Později působila na Kladně, v roce 1895 
byla z definitivní podučitelky jmenována definitivní 
učitelkou na 1. obecné dívčí škole na Kladně. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 11 
• Melichar František (1890): Paměti okresu 

Unhošťského, str. 197 
• Úřadní list pro obvod c. k. okresního hejtman-

ství a c. k. okresní školní rady na Kladně, 
ročník 1895, číslo 10, str. 55 

Jindřiška Fialová 
Viz Jindřiška Hošková 

Libuše Fořtová 
(1950–1952) 

 

Libuše Fořtová se narodila 12. července 
1926 v Praze XVI. Navštěvovala obecnou školu a 
měšťanskou školu v Praze a odbornou školu pro 
ženská povolání a učitelský ústav rovněž v Praze. 
Po studiu byla ustanovena učitelkou domácích 
nauk na okrese Rakovník a v roce 1950 se stala 
učitelkou mateřské školy v Tachlovicích. Od 
července 1950 nastoupila jako učitelka národní 
školy v Hostivici. Od 1. dubna 1952 odešla na 
mateřskou dovolenou a poté se její jméno již ve 
školní kronice neobjevuje. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 122 a 129 

Podpis: 
• Vysvědčení Stanislavy Náprstkové ze třídy 3.B 

národní školy, školní rok 1950/1951 
 
 
 
 

Václav Frantz 
(1834–1845) 

Václav Frantz se narodil 9. října 1788 
v Buckově. Učitelské způsobilosti nabyl na c. k. 
normální škole v Praze. Do hostivické školy 
nastoupil 1. listopadu 1834, když si vyměnil své 
místo v Hořelicích s dosavadním hostivickým 
učitelem Josefem Horáčkem. Kronika s odkazem 
na pamětníky tvrdí, že Franz vynikal v hudebním 
umění a psaní frakturou, slavnostním historickým 
písmem. Zemřel 25. ledna 1845. 

Ve školní kronice je chybně uváděn jako 
František Frantz, možná ho pisatel zaměnil s jeho 
synem narozeným roku 1838 v Hostivici, který se 
stal zahradníkem na zámku Kozel a především 
významným amatérským archeologem. 

Prameny: 
• Kniha příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859, 

str. 17 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
• Sklenář Karel (2000): Archeologie a pohanský věk 

(ISBN 80-200-0638-9), str. 279–287 
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G

Alois Geltner 
(1917–1925) 

 

 

Alois Geltner se narodil 30. července 1863 
na Okoři. Navštěvoval obecnou školu v Noutoni-
cích, měšťanskou školu v Praze u sv. Jakuba 
v letech 1874–1878 a do roku 1882 český učitel-
ský ústav v Praze. Zde také získal 19. června 1882 
vysvědčení dospělosti. Učitelskou službu zahájil 
1. září 1882 jako zatímní podučitel ve Středoklu-
kách, kde strávil 4,5 roku. Během tohoto působení 
složil v Praze 19. listopadu 1885 zkoušky učitelské 
způsobilosti. Poté vyučoval jako definitivní učitel 
skoro 5 let na obecné trojtřídní škole ve Velkém 
Přítočně a přes 12 let na obecné pětitřídní škole 
v Hostouni. Od 1. ledna 1904 byl ustanoven 
zatímním a později definitivním řídícím učitelem na 
trojtřídní škole v Jinočanech. Dvakrát, v roce 1900 
a 1907, se mu dostalo pochvalného uznání c. k. 
okresní školní rady za dosahované výsledky. 

Během svého působení se i nadále vzdě-
lával, ve školní kronice je uvedeno, že v letech 
1879 a 1880 navštěvoval na c. k. českém poly-
technickém ústavu v Praze přednášky o českém 
těsnopise, o prázdninách roku 1883 a 1897 se 
zúčastnil ovocnického a štěpařského kurzu v Břev-
nově a v Troji, v roce 1901 kurzu včelařského 
v Kolči, roku 1909 tělocvičného kurzu v Praze a 
v únoru 1925 absolvoval přednášky z oboru ovoc-
nářství v Praze. 

Dne 20. června 1912 byl zvolen okresní 
učitelskou poradou jako zástupce učitelstva za 
člena c. k. okresní školní rady na Kladně, kde 
působil nejméně do roku 1917. 

Definitivním řídícím učitelem hostivické 
obecné školy se Alois Geltner stal vynesením c. k. 
zemské školní rady z 20. května 1917, do přísahy 

byl vzat 8. července 1917 a službu nastoupil 
1. září 1917. Na trvalý odpočinek byl dán (penzio-
nován) po 43-leté službě na vlastní žádost vyne-
sením zemské školské rady od 31. srpna 1925. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 3–4, 74 a 79 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1922/1923, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 58 

Podpis: 
• Školní zpráva Boženy Čermákové ze třídy 2.B 

obecné školy, školní rok 1919/1920 

Jiří Geltner 
(1919–1920 a 1931?–1941) 

 

 

Jiří Geltner se narodil 24. července 1896 
v Hostouni jako syn pozdějšího hostivického řídí-
cího učitele Aloise Geltnera. Vychodil měšťanskou 
školu na Smíchově a navštěvoval tři ročníky 
učitelského ústavu v Praze. V dubnu 1915 musel 
nastoupit vojenskou službu. Po prvním výcviku se 
vzdělával v důstojnické škole ve Štýru a od 
listopadu 1915 až do listopadu 1918 byl ne-
přetržitě v poli, napřed na ruském bojišti, později 
na italském. Domů se vrátil v prosinci 1918 jako 
poručík. Zkoušku učitelské dospělosti vykonal roku 
1918 v Praze a od 1. ledna do 30. června 1919 byl 
zastupujícím učitelem v Chyňavě.  

Od 15. září 1919 se stal zastupujícím 
učitelem obecné školy v Hostivici a v květnu 1920 
vykonal s vyznamenáním zkoušku učitelské způso-
bilosti. Od 1. září 1920 nastoupil jako zastupující 
učitel v Chýni.  
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Na měšťanské škole, snad v Hostivici, byl 
poprvé ustanoven v roce 1931 jako učitel pro 
I. odbor. Ve školním roce 1934/1935 již působil 
jako stálý člen učitelského sboru hostivické 
měšťanské školy a v roce 1940 byl stále zatímním 
odborným učitelem. Od 1. dubna 1941 byl ustano-
ven zatímním ředitelem místo penzionovaného 
Josefa Mansfelda a od září 1941 byl na vlastní 
žádost přeložen na místo zatímního odborného 
učitele ve Vokovicích. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 19–30, 33 a 35 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 7 a 68 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 2–3 

a 8 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Podpis: 
• Věnování z června 1935 v památníku Boženy Kuče-

rové, archiv autora 
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H

Marie Hájková 
(1933–1946) 

 

 

Marie Hájková se narodila 10. října 1897 
v Humpolci. Vystudovala obecnou školu v Před-
měřicích a měšťanskou školu a lyceum v Hradci 
Králové. Na lyceu vykonala roku 1917 jako exter-
nistka zkoušku učitelské dospělosti a v roce 1919 
se podrobila zkoušce učitelské způsobilosti pro 
obecné školy. Složila i jazykové zkoušky: roku 
1920 z francouzštiny a roku 1930 z němčiny. Po 
studiu působila ve Slatinách, v Předměřicích, 
v Nechanicích, v Tanvaldu, ve Smečně a v Hni-
dousích. 

Od 1. července 1933 byla ustanovena jako 
definitivní učitelka na obecné škole v Hostivici. Ve 
školním roce 1939/1940 byla členkou výboru 
rodičovského sdružení a místní školní rady. V září 
1946 odešla na pomocnou školu do Jablonce nad 
Nisou. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 105 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 7 a 82 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Podpis: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 54 
 
 
 
 
 
 

Milada Hajtmarová 
(1944–1945) 

Milada Hajtmarová byla ustanovena jako 
učitelka německého jazyka na hostivické obecné 
škole, ale pro nedostatek učitelů kvůli totálnímu 
nasazování učitelů do pracovní povinnosti nastou-
pila 26. září 1944 do 3. třídy a v říjnu 1944 
převzala 7. třídu. Její působení v Hostivici skončilo 
nejpozději na konci školního roku 1944/1945. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 48 a 49 

Václav Hampejs 
(1923) 

 

Václav Hampejs se narodil 26. ledna 1903 
v Michli a navštěvoval pětitřídní obecnou školu 
v Nuslích (1909–1914) a reálku na Královských 
Vinohradech (1914–1921), kde rovněž maturoval. 
Od 1. ledna do 30. června 1922 byl výpomocným 
učitelem ve Šlapánově a od 1. dubna 1923 
nastoupil jako výpomocný učitel obecné školy 
v Hostivici za Marii Šlapákovou, která odešla do 
Třemošné u Plzně. V hostivické škole setrval 
pouze do konce školního roku. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 56 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1922/1923, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 58 
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Marie Hašková 
(1916–1917) 

Marie Hašková z Kladna byla jmenována do 
Hostivice k zastupování učitelů mobilizovaných do 
vojska v první světové válce. Jako výpomocná 
učitelka začala vyučovat 1. října 1916 ve třídě 5.A. 
Na konci školního roku, 15. července 1917 byla 
zproštěna služby. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 201 a 205 

Marta Hautová 
(1936–1941) 

 

 

Marta Hautová se narodila 11. ledna 1913 
v Kročehlavech, kde vychodila pětitřídní obecnou 
školu. Měšťanskou školu navštěvovala na Kladně 
a ve školním roce 1927/1928 se vzdělávala 
v jednoročním učebním kurzu při I. měšťanské 
škole chlapecké na Kladně. Poté studovala na 
státním československém koedukačním učitelském 
ústavu na Kladně. Zkoušku učitelské dospělosti 
vykonala 6. června 1932 a zkoušku učitelské 
způsobilosti pro obecné školy na jaře 1935 před 
zkušební komisí na Kladně, obě s vyznamenáním. 
V roce 1936 složila zkoušku učitelské způsobilosti 
pro měšťanské školy z gramaticko-historického 
odboru rovněž před komisí na Kladně. 

Do školní služby byla přijata 16. listopadu 
1932 a působila nepřetržitě na obecných školách 
kladenského okresu: na Kladně, v Buštěhradě, 
v Nučicích, v Hořelici a v Lidicích. Na měšťanskou 
školu byla prvně ustanovena 1. listopadu 1935 
v Kročehlavech, kde působila do 30. června 1936. 
Od 1. září 1936 nastoupila na hostivické měšťan-
ské škole jako výpomocná učitelka. Ve školním 
roce 1940/1941 byla zatímní odbornou učitelkou a 
28. února 1941, po provdání za odborného učitele 
Karla Mráze z Buštěhradu, byla propuštěna. 

 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 34–35 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 2–3 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru měšťanské 

školy ve školním roce 1939/1940, snímek zapůjčil 
Jan Jupa 

Podpis: 
• Kronika Spolku chovatelů králíků a drobného 

hospodářského zvířectva v Hostivici 1932–1988, 
podpisy účastníků přehlídky králíků 27. září 1937 

Jan Hlinka 
(1941–1942) 

Jan Hlinka se narodil 19. října 1914 v Bře-
zových Horách v příbramském okrese. Zde chodil 
do obecné školy a potom navštěvoval čtyři roky 
reálku v Příbrami. V roce 1930 se přestěhoval do 
Kladna, kde vystudoval učitelský ústav a v roce 
1934 maturoval. Po maturitě působil na obecných 
školách v Chustu a v Chyňavě, na II. hlavní škole 
chlapecké v Kladně a na obecných školách ve 
Velké Dobré a v Kročehlavech. Od 1. září 1941 
nastoupil do hostivické hlavní školy jako výpo-
mocný odborný učitel. Od školního roku 
1942/1943 byl na vlastní žádost přeložen do 
Kladna na hlavní školu pod Klášterem. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 9 

a 19 

Hana Hlinková 
(1946–1948 a 1950–1951) 

 

Hana Hlinková, rozená Nejedlá, se narodila 
15. května 1921 v Kročehlavech, okres Kladno. 
Navštěvovala obecnou školu v Kročehlavech, 
střední v Kladně a abiturientský kurz při učitel-
ském ústavu v Kladně, kde podrobila se doplňova-
cí zkoušce dospělosti dne 30. srpna 1945. Od 
1. září 1945 byla ustanovena výpomocnou uči-
telkou v Kladně a později učitelskou čekatelkou. 
K 1. září 1946 nastoupila jako učitelská čekatelka 
do obecné školy v Hostivici, kde setrvala dva roky. 
V září 1948 byla přeložena do Jenče, ale ve 
školním roce 1950/1951 opět učila v Hostivici jako 
třídní učitelka ve třídě 5.B a poté odešla do 
Kladna. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 82–83, 100 a 127 
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Podpis: 
• Školní zpráva Antonína Štětky ze 4. třídy obecné 

školy, školní rok 1946/1947 

Josef Hofman 
(1926) 

 

Josef Hofman se narodil 17. dubna 1904 
v Buštěhradě. Studoval 1.–3. třídu reálky na 
Kladně a zkoušku učitelské dospělosti vykonal na 
učitelském ústavu ve Spišské Nové Vsi roku 1924. 
Do března 1926 konal vojenskou službu u 28. pě-
šího pluku v Praze. 

Do Hostivice nastoupil 1. dubna 1926 jako 
zástup za Aug. Provazníkovou, která zastupovala 
Pavlu Hornerovou. Protože se Pavla Hornerová 
vrátila na začátek dalšího školního roku, byl Josef 
Hofman propuštěn ze sboru. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 81-82 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné a měš-

ťanské školy ve školním roce 1925/1926, snímek 
zapůjčila Eliška Pulchartová 

Robert Honěk 
(přinejmenším 1922–1925) 

 

 

Robert Honěk vyučoval na měšťanské škole 
jako odborný učitel přinejmenším ve školním roce 
1922/1923 a 1923/1924 a působil také jako 
zástupce ředitele Františka Klapky ve školním roce 
1924/1925. Protože nejsou známy záznamy měš-
ťanské školy z této doby, více o Hoňkovi nevíme. 

Prameny: 
• Vysvědčení Václava Čížka z 2. třídy měšťanské školy 

1921/1922 a z 3. třídy měšťanské školy 1922/1923 
• Vysvědčení Boženy Čermákové ze školního roku 

1924/1925, archiv autora 

Foto: 
• Výřez z fotografie 3. třídy měšťanské školy ve 

školním roce 1923/1924, snímek zapůjčil Václav 
Čížek 

Podpis: 
• Věnování z 3. března 1926 v památníku Boženy 

Čermákové, archiv autora 

Josef Horáček 
(1827?–1834) 

Josef Horáček učil v Hostivici asi od roku 
1827. V říjnu 1834 byl přeložen do Hořelice místo 
Václava Frantze, který přišel do Hostivice. Více 
o něm nevíme. 

Prameny: 
• Kniha příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859, 

str. 17 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 2 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Miroslav Horák 
(1939–1940, 1951–1980 a později výpomoc) 

  

 

Miroslav Horák se narodil 5. května 1920 
v Podkozí, okres Beroun. Vystudoval učitelský 
ústav a po maturitě působil ve školním roce 
1939/1940 v hostivické škole jako kandidát uči-
telství – laický učitel náboženství. Válku strávil 
jako úředník Poldiny huti v Praze. Zkoušku učitel-
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ské způsobilosti pro národní i střední školy vyko-
nal po roce 1945, kdy se vrátil k učitelskému 
povolání. Působil v té době v Podbořanech, kde 
zůstal až do roku 1951. 

Od 1. září 1951 byl přeložen na okres 
Praha-západ a ustanoven na hostivické střední 
škole na místo přeložené Aleny Novotné. Na 
dlouhou dobu se stal jednou z významných 
osobností hostivického školství. 

Od svého příchodu do Hostivice zastával 
funkci knihovníka zdejší lidové knihovny a ve škole 
vedl včelařský kroužek a působil jako důvěrník pro 
volbu povolání. Ke dni učitelů byl 28. března 1958 
vyznamenán diplomem a uznáním rady ONV. 
Koncem 60. let byl vedoucím předmětové komise 
učitelů pro dějepis a zeměpis, později zvanou 
komisí společenských věd, a soukromě studoval 
kurz Vybrané kapitoly z dějin. Začátkem 70. let 
pracoval v místním výboru Národní fronty. V té 
době učil český jazyk, dějepis, cvičení z českého 
jazyka a pozemky. 

V září 1975 se stal zástupcem ředitele a 
v roce 1978 ředitelem. V této funkci setrval dva 
školní roky a v roce 1980 po skončení školního 
roku odešel do důchodu. Jako důchodce však ve 
škole pravidelně vypomáhal s výukou dějepisu, 
zeměpisu a pracovního vyučování. Tato výpomoc 
trvala s různou intenzitou až do roku 1988. 

Zemřel po delší nemoci 22. ledna 1998. 

 
Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 80 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 73–74 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 16 a 46 
• Školní kronika Základní devítileté/Základní školy 

v Hostivici 1967–1976, str. 2, 3, 5, 46, 63, 72, 83, 
89, 112, 128, 147, 149, 164 a 174–175 

• Školní kronika Základní školy v Hostivici 1976–1998, 
str. 5, 16, 34, 49, 56, 68, 83, 136, 156 a 176 

• Úmrtní oznámení, školní kronika Základní školy 
v Hostivici 1976–1998, str. 297 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru střední školy ve 

školním roce 1951/1952, snímek zapůjčil Jan Jupa 
• Výřez z fotografie učitelského sboru ve školním roce 

1979/1980 

Podpis: 
• Školní kronika Základní devítileté/Základní školy 

v Hostivici 1967–1976, str. 180 

Marie Horáková 
Viz Marie Šlapáková 

Pavla Hornerová 
(1917–1923 a 1924–1928) 

 

 

Pavla Hornerová se narodila 27. května 
1898 v Praze, kde navštěvovala obecnou a měš-
ťanskou školu a v letech 1913 až 1917 c. k. ústav 
ku vzdělávání učitelek, kde po vykonané zkoušce 
obdržela 30. června 1917 vysvědčení dospělosti 
s vyznamenáním. V listopadu 1919 vykonala 
zkoušku učitelské způsobilosti a obdržela vysvěd-
čení s vyznamenáním. 

Její působení v hostivické škole patří 
k nejkomplikovanějším, jako zastupující učitelka 
musela opakovaně měnit působiště. Poprvé do 
hostivické obecné školy nastoupila 15. listopadu 
1917 jako zástup za Václava Počkaye, který 
obdržel dovolenou na jeden rok. Tento zástup 
trval i v dalších letech, i když v červnu 1920 byla 
zproštěna služby a v září téhož roku znovu 
povolána k zastupování Antonína Uhlíka, který 
působil na Slovensku. Ve školním roce 1920/1921 
byla navíc jmenována správkyní učitelské a 
žákovské knihovny. V následujícím školním roce 
učila na hostivické měšťanské škole a od září 
1922 byla opět jmenována zastupující učitelkou na 
obecné škole, od 1. října 1923 však byla přikázána 
na obecnou školu v Hostouni. Vrátila se 1. března 
1924 z Velkého Přítočna, ale již 16. března byla 
povolána na měšťanskou školu k zastupování 
Václava Koláře zřejmě až do konce školního roku. 
V roce 1924/1925 je její působení nejisté, ve 
školní kronice není zapsáno rozdělení tříd. V září 
1925 začala vyučovat ve druhé třídě a již 16. září 
byla opět přikázána na měšťanskou školu, ze 
které se vrátila až v září 1926, kdy začala na 
obecné škole vyučovat navíc němčinu. Na podzim 
1927 složila v Plzni zkoušku pro měšťanské školy 
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(II. odbor) a na jaře 1928 ještě zkoušku z něm-
činy pro měšťanské školy a po skončení školního 
roku odešla na občanskou (měšťanskou) školu 
v Buštěhradě. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 7, 30, 36, 56, 64, 81–82 a 85–86 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1918/1919, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 28 

Podpis: 
• Věnování z 5. května 1925 v památníku Boženy 

Čermákové, archiv autora 

Josef Hořejší 
(1934–1938) 

 

 

Josef Hořejší se narodil 23. srpna 1887 
v Praze I., vychodil pět tříd obecné školy na 
Smíchově a poté studoval státní reálku v Pra-
ze III., kde roku 1906 maturoval. Pak vykonal 
v roce 1907 jako externista doplňovací zkoušku 
dospělosti na státním učitelském ústavu v Praze. 
Působil od 8. října 1907 na menšinových školách 
zřizovaných Ústřední maticí školskou v Rychvaldě 
v Těšínském Slezsku, ve Znojmu a v Opavě. 
Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy 
složil roku 1910 v Opavě a poté se stal správcem 
matiční školy v Řeřichách u Podbořan. Za 1. svě-
tové války sloužil jako příslušník 28. pěšího pluku 
a po zranění na ruské frontě byl v listopadu 1917 
propuštěn. Od 15. září 1919 do 31. srpna 1924 
působil jako správce (ředitel) státní školy 
v Mariánských Lázních a do 28. února 1929 jako 
zatímní a později definitivní odborný učitel na 
státní měšťanské škole smíšené v Chebu. Od 
1. března 1929 do 31. srpna 1933 byl zástupcem 
ředitele státní obecné a měšťanské školy smíšené 
v Městě Touškově u Plzně a pak se do 30. června 

1934 vrátil na své místo definitivního odborného 
učitele v Chebu.  

Na hostivické měšťanské škole nastoupil od 
1. července 1934 jako definitivní odborný učitel 
pro I. odbor a setrval zde čtyři roky. Od školního 
roku 1938/1939 byl přeložen do Prahy-Břevnova. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 5–6 a 65 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

Foto: 
• Výřez z fotografie 2. třídy měšťanské školy ve 

školním roce 1934/1935, snímek zapůjčil Bernard 
Polívka 

Podpis: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 26 

Jindřiška Hošková 
(1948–1960?) 

 

 
Jindřiška Hošková, rozená Bláhová, se naro-

dila 11. srpna 1925 v Bítouchově, okres Semily. 
Chodila do obecné školy v Semilech a v Unhošti, 
do měšťanské v Unhošti, do odborné školy pro 
ženská povolání v Praze II. a do učitelského 
ústavu domácích nauk v Praze I. Zkoušku učitel-
ské způsobilosti pro obecné školy vykonala v roce 
1944 v Praze. Vyučovala na obecných i měšťan-
ských školách kladenského okresu v Jenči, v Un-
hošti, v Hostouni, ve Svárově, v Hřebči, v Železné, 
v Chyňavě a v Nenačovicích a na školách okresu 
Planá u Mariánských Lázní v České Domaslavi, 
v Sesrkově, v Olbramově a v Pačíně.  

Do Hostivice přešla ze školy v Železné či 
snad z Chyňavy a od září 1948 působila jako 
učitelka ručních prací a domácích nauk na národní 
i střední škole. Od 1. září 1950, kdy byly zrušeny 
učitelky ženských ručních prací, se stala literní 
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učitelkou střední školy a ve školním roce 
1950/1951 absolvovala dálkové učitelské studium 
se zaměřením na češtinu, občanskou nauku a 
zeměpis. 

Před rokem 1958 se znovu provdala a jako 
Jindřiška Fialová byla ve školním roce 1958/1959 
třídní učitelkou v 5.B. Od 1. listopadu 1960 
nastoupila půlroční mateřskou dovolenou a poté 
již ve školní kronice není zmíněna. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 99 a 100 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 52–53 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 24 a 46 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru střední školy ve 

školním roce 1951/1952, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpis: 
• Rub fotografie třídy 3.A střední školy ve školním 

roce 1950/1951, snímek zapůjčil Josef Kučera 

Václav Hron 
(1837–1838) 

Václav Hron byl pomocným učitelem 
v Hostivici od 1. listopadu 1837 do 31. října 1838. 

Prameny: 
• Kniha příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859, 

str. 20 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Josefa Hrušková 
(1914) 

Josefa Hrušková se narodila 11. listopadu 
1886 v Solnici. V Hostivici působila jako výpo-
mocná učitelka od září 1914 do 31. prosince 1914, 
po dobu nemoci řídícího učitele Jana Sucho-
radského. Poté byla jmenována výpomocnou 
učitelkou v Rapicích (nyní Kladno-Vrapice). 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludmila Hübschová 
(1936–1939) 

 

Ludmila Hübschová, rozená Bednářová, se 
narodila 8. června 1911 v Mostě. Chodila do 
obecné školy a reálného gymnázia v Mostě a na 
učitelský ústav v Žatci, kde 11. června 1930 složila 
zkoušku učitelské dospělosti a 28. listopadu 1932 
zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy. 
Působila od 1. září 1930 jako výpomocná učitelka 
a od 1. září 1932 jako učitelská čekatelka na 
obecné škole v Křivoklátě a jako definitivní 
učitelka od 1. září 1933 na obecné škole v Liša-
nech a od 1. února 1936 na obecné škole v Chýni. 

V hostivické obecné škole nastoupila jako 
definitivní učitelka od 1. září 1936. Na začátku 
roku 1939 vydala vláda nařízení, kterým se rozva-
zuje služební poměr vdaných učitelek, jejichž 
manžel má dostatečný plat. Ludmila Hübschová 
s dalšími učitelkami se vzdala služby za odbytné. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 127 a 147 

Foto: 
• Výřez z nedatované fotografie třídy žáků obecné 

školy s ředitelem J. Bohuslavem, snímek zapůjčila 
Anna Burgrová 

Anna Huptychová 
(1941–1942) 

Anna Huptychová se narodila 20. dubna 
1916 v Kladně. Tam vychodila obecnou i měšťan-
skou školu a učitelský ústav, kde maturovala roku 
1936, a v roce 1939 se zde podrobila zkoušce 
učitelské způsobilosti. Od roku 1939 působila na 
obecných školách ve Dříni a v Unhošti. Od 1. září 
1941 nastoupila jako výpomocná učitelka na 
hlavní školu v Hostivici, odkud byla k 1. říjnu 1942 
na vlastní žádost přeložena do Prahy-Nuslí. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 9–

10 a 22 
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Karel Hurt 
(1929–1932) 

 

Karel Hurt byl přidělen na hostivickou 
obecnou školu od školního roku 1929/1930 a od 
září 1932 odešel na jiný okres. Kromě výuky ve 
své třídě učil ještě němčinu. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 89 a 98 

Foto: 
• Výřez z nedatované fotografie třídy 3.A obecné 

školy, snímek zapůjčil Jiří Pelc st. 

Božena Hýblová 
(1923–1924 a 1927?–1936) 

 

 

Božena Hýblová se narodila v roce 1894, 
maturovala v roce 1922 a zkoušku učitelské způ-
sobilosti pro obecné školy složila roku 1928. Jako 
kandidátka učitelství domácích nauk z Rozdělova 
zastupovala od 17. října 1923 do 15. února 1924 
v hostivické obecné škole nemocnou Jaroslavu 
Pelzovou. V roce 1927 byla poprvé ustavena jako 
učitelka ručních prací na měšťanskou školu, 
možná v Hostivici. Každopádně ve školním roce 
1934/1935 působila na obou hostivických školách 
a v dalších roce na měšťanské škole. Od září 1936 
přešla na Kladno. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 63 a 114 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 7, 16 a 34 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Podpis: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 26 
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CH

Vladimír Chalupný 
(1939) 

Vladimír Chalupný se narodil 22. prosince 
1907 v Borovně u Plzně. Obecnou školu navště-
voval v Číčově (1913–1918), měšťanskou ve 
Spáleném Poříčí (1918–1922) a učitelský ústav 
v Plzni (1922–1926). Zkoušku učitelské způsobi-
losti konal v Plzni v roce 1928. Vyučoval v Nýřa-
nech, ve Svojšíně, v Chválenicích, v Plané, v Cho-
tiné, v Kyšicích a v Tachlovicích. Do hostivické 
obecné školy nastoupil jako zatímní učitel od 
1. února 1939, když nahradil Ludmilu Hübscho-
vou, ale již 3. září 1939 byl přeložen do Radlic. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 148 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 1 
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J

Antonín Jakubše 
(1943–1944) 

Antonín Jakubše byl ve školním roce 
1943/1944 učitelem třídy 4.A na obecné škole a 
dále ve druhých odděleních některých tříd obecné 
školy vyučoval němčinu. V následujícím školním 
roce zůstal na měšťanské škole jako učitel 
němčiny. Poslední záznam o něm ve školní kronice 
pochází z 19. září 1944, kdy byl úřadem práce 
v Kladně povolán k totálnímu válečnému nasazení 
v Poldině huti na Kladně jako pomocný dělník. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 39 a 40 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 43 

Zdenka Janečková 
(1940–1951) 

 

 
Zdenka Janečková, rozená Pospíšilová, se 

narodila 28. června 1915 v Bratislavě. Obecnou i 
střední školu navštěvovala v Bratislavě. Po 
maturitě vstoupila na státní pedagogickou akade-
mii v Bratislavě, kterou absolvovala 23. června 
1936 s vyznamenáním. Zkoušku učitelské způsobi-
losti vykonala rovněž v Bratislavě 20. prosince 
1938. Vyučovala jako výpomocná učitelka od 
1. září 1936 na státních lidových školách v Brati-
slavě. 17. ledna 1939 se provdala za úředníka 
berního úřadu Arnošta Janečka. Učitelskou 
čekatelkou byla jmenována 1. dubna 1939 v Brati-
slavě. 25. srpna 1939 dána k dispozici okresnímu 
školnímu výboru v Kladně, který ji ustanovil 
učitelkou v Dušníkách (nyní část Rudné). Defini-
tivní učitelkou se stala 20. srpna 1940 a 1. září 
1940 nastoupila na hostivickou obecnou školu. Ve 
školním roce 1946/1947 obdržela mateřskou 

dovolenou. Naposledy v Hostivici učila ve školním 
roce 1950/1951, ale důvod jejího odchodu není 
zapsán. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 14–15, 82 a 122 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1941/1942, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1939–1953, str. 29 

Podpis: 
• Vysvědčení Stanislavy Náprstkové ze třídy 3.B 

národní školy, školní rok 1950/1951 

Jitka Jankovcová 
(1946–1947) 

Jitka Jankovcová se narodila 24. května 
1923 v Kladně. Ve letech 1929 až 1934 navště-
vovala obecnou školu v Kladně a ve školním roce 
1934/1935 byla přijata do reálného gymnázia 
v Kladně. Ve školním roce 1941/1942 vystoupila 
z oktávy a nastoupila úřednické místo u okresního 
úřadu v Kladně, aby se vyhnula totálnímu nasa-
zení. V červnu téhož roku složila jako privatistka 
maturitu na gymnáziu v Kladně. V květnu 1946 
začala vyučovat ruštinu na I. měšťanské škole 
dívčí v Kladně a 1. září 1946 byla ustanovena na 
hostivické měšťanské škole jako výpomocná 
učitelka ruštiny. Z učitelské služby vystoupila 
15. května 1947. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 105 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 1 

Ferdinand Janoušek 
(1921–1928) 

 

 



SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ 
Učitelé do roku 1950 
 

 

57

Ferdinand Janoušek se narodil 9. března 
1895 v Jenči. Chodil do obecné školy ve Svárově, 
kde byl jeho otec od roku 1899 řídícím učitelem, 
poté do měšťanské školy v Unhošti a navštěvoval 
soukromý učitelský ústav v Bubenči, kde 11. čer-
vence 1913 obdržel vysvědčení dospělosti. 
Zkoušku učitelské způsobilosti vykonal v Praze a 
vysvědčení dostal 3. května 1917. Jako výpo-
mocný učitel sloužil od 15. ledna 1914 v Tachlo-
vicích, od 16. března 1914 ve Svárově, jako 
zatímní učitel od 1. září 1916 v Hořelici (nyní část 
Rudné), od 1. března 1919 v Nučicích a jako 
definitivní učitel od 1. září 1919 v Jenči. 

Za první světové války nastoupil vojenskou 
službu 15. listopadu 1915 v Solnohradě (Salz-
burgu), odkud byl po výcviku poslán na ruské 
bojiště. V roce 1916 odešel do důstojnické školy 
v Cáhlavě, na to byl poslán na italské bojiště, kde 
byl v 11. ofenzivě zajat a vstoupil do legie. 
V roce 1919 se účastnil bojů na Slovensku a 
Těšínsku, do školní služby v Jenči se vrátil 
1. listopadu 1919. 

V lednu 1921 povolila zemská školní rada 
výměnu míst mezi Antonínem Uhlíkem a Ferdi-
nandem Janouškem. Do hostivické obecné školy 
Janoušek nastoupil 1. března 1921. Na začátku 
školního roku 1923/1924 ministerstvo školství a 
národní osvěty poslalo Janouška do Habršpirku u 
Falknova (nyní Sokolov; českou menšinovou školu 
v Habršpirku dlouhodobě podporovala hostivická 
odbočka Národní jednoty severočeské) jako 
správce menšinové české školy, ale tento dekret 
vzápětí zrušilo, takže 19. září 1923 začal Janoušek 
vyučovat opět v Hostivici. Odtud odešel 1. února 
1928 na místo definitivního řídícího učitele na 
obecné škole v Božkově u Plzně. 

Prameny: 
• Věstník vládní u věcech škol obecných v království 

Českém, ročník 1899, část IV., str. 35 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 39, 60, 62 a 84 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1923/1924, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 68 

Podpis: 
• Školní zpráva Václava Čížka z 5. třídy obecné školy, 

školní rok 1920/1921, 4. čtvrtletí 

Marie Jarošová 
(1939–1940?) 

Marie Jarešová, rozená Böhmová, se 
narodila 15. června 1907 v Lomu u Mostu. Obec-
nou a měšťanskou školu navštěvovala v Duchcově 
v letech 1913 až 1919 a české reformované reálné 
gymnázium v Duchcově pak do roku 1927. Jako 
externistka byla zapsána do 4. ročníku učitelského 

ústavu v Žatci. Zkoušku učitelské způsobilosti a 
zkoušku z němčiny pro obecné školy složila v Žatci 
28. listopadu 1932. Od 16. října 1930 učila jako 
výpomocná a později zatímní učitelka v Háji u 
Duchcova a poté působila v Zabrušanech, kde 
byla 16. října 1933 jmenována definitivní 
učitelkou. Provdala se 28. ledna 1933. Po 
obsazení pohraničí Německem byla dána 29. listo-
padu 1938 k dispozici okresnímu školnímu výboru 
v Kladně, který ji od 4. dubna 1939 přikázal jako 
přespočetnou na obecnou školu v Hostivici. Údaje 
ve školní kronice se rozcházejí, zda byla přeložena 
do Dušník (Rudné) 6. listopadu 1939, nebo 
1. února 1940. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 150 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 2 a 3–4 

Bedřich Javůrek 
(1884–1887) 

Bedřich Javůrek byl ustanoven za dočas-
ného podučitele na hostivické škole vynesením 
c. k. okresní školní rady na Smíchově ze 7. ledna 
1884 a působil zde do 31. prosince 1887. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 12 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Jaroslav Javůrek 
(1946–1951) 

 
Jaroslav Javůrek se narodil 31. května 1887 

ve Zbraslavicích, okres Kutná Hora. Navštěvoval 
obecnou školu ve Zbraslavicích, měšťanskou školu 
a učitelský ústav v Kutné Hoře, kde vykonal 
zkoušku učitelské dospělosti roku 1907 a 
způsobilosti roku 1910. Vyučoval na obecných 
školách v chotěbořském okrese v letech 1907 až 
1924 a v pardubickém okrese do roku 1936. Na 
kladenském okrese vyučoval ve Stehelčevsi od 
roku 1936 do 31. května 1942, kdy byl dán do 
výslužby ve věku 55 let. Od 1. ledna 1946 byl 
znovu povolán do služby (reaktivován) a ustano-
ven na obecné škole v Hostivici jako zástupce 
řídícího učitele za nemocného Františka Bočin-
ského. Po Bočinského penzionování 1. února 1947 
se stal řídícím učitelem. S koncem školního roku 
1950/1951 odešel na vlastní žádost do důchodu. 
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Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 73–74, 85 a 126 

Podpis: 
• Školní zpráva Josefa Kučery ze třídy 3.A obecné 

školy, školní rok 1947/1948 

Richard Jedlička 
(1940–1945) 

 

 

Richard Jedlička se narodil 27. dubna 1907 
v Kladně, kde navštěvoval 5 let obecnou školu a 
vystudoval reálku. Zkoušku učitelské dospělosti 
vykonal 27. září 1933 v Mukačevě na Podkar-
patské Rusi, zkoušku učitelské způsobilosti pak 
v Užhorodě 5. dubna 1935. Učitelským čekatelem 
byl jmenován od 1. února 1934 a definitivním 
učitelem od 27. září 1936. Prezenční vojenskou 
službu konal od 1. října 1928 do 28. března 1930 
a činnou vojenskou službu v mobilizaci od 24. září 
1938 do 27. října 1938. 

Od 7. května do 30. června 1928 učil na 
obecné škole v Dušníkách (nyní Rudná). V září 
1932 odešel na Podkarpatskou Rus, kde vyučoval 
v Rachově, ve Zňacovu, v Zábrodi, v Užhorodě, 
v Baťovu, v Koločavě a ve Slatinských Dolech do 
28. července 1939. Pak byl dán k dispozici 
okresnímu školnímu výboru v Kladně a ustanoven 
na obecné škole v Chrášťanech s platností od 
1. dubna 1939.  

Na obecnou školu v Hostivici byl přeložen 
1. září 1940. Od 1. června do 1. října 1943 měl 
dovolenou jako instruktor Kuratoria pro výchovu 
mládeže. Od 23. září 1944 byl totálně nasazen, do 
školy se vrátil 13. října 1944. V prosinci 1944 
vykonal zkoušku způsobilosti pro hlavní školy ze 
IV. odboru. 

V září 1945 obdržel dovolenou k výkonu 
funkce správce léčebny Kalich v Lomnici a do 
školy se již nevrátil. 

 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 15, 39, 48, 49, 55 a 68 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 2.A obecné školy ve školním 

roce 1940/1941, snímek zapůjčil Jaroslav Kučera 

Podpis: 
• Školní zpráva Jaroslava Kučery ze třídy 2.A obecné 

školy, školní rok 1940/1941 

Václav Jech 
(1930–1933) 

 

 
Václav Jech se narodil 19. září 1900 v Bře-

zových Horách u Příbrami, kde chodil i do obecné 
školy. Měšťanskou i střední školu a učitelský ústav 
navštěvoval v Příbrami, kde v roce 1929 maturo-
val. Učil na obecné škole v Dřetovicích a v září 
1930 nastoupil v hostivické obecné škole. Po 
měsíci však byl povolán k vojenské službě a do 
školy se vrátil v roce 1932. Na konci školního roku 
1932–1933 odešel ze sboru. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 99–100, 102 a 104 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 5.A obecné školy ve školním 

roce 1932/1933, snímek zapůjčil Bernard Polívka 

Podpis: 
• Školní zpráva Bernarda Polívky ze třídy 5.A obecné 

školy, školní rok 1932/1933 

Johanka Jelínková 
Viz Johanka Jupová 
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Marie Jelínková 
(1935–1938) 

 
Marie Jelínková se narodila 30. července 

1911 na Kladně. Do obecné školy chodila v Bratro-
nicích na Rakovnicku a později na Kladně. V letech 
1922–1929 absolvovala čsl. státní reálku na 
Kladně a rok navštěvovala čsl. státní koedukační 
ústav učitelský na Kladně, kde se 21. června 1930 
s úspěchem podrobila doplňovací zkoušce učitel-
ské dospělosti. Před zkušební komisí při učitel-
ském ústavu na Kladně vykonala 28. dubna 1933 
zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy a 
30. listopadu 1934 zkoušku učitelské způsobilosti 
pro měšťanské školy z III. odboru. Od 1. září 
1930 působila na obecných školách rakovnického 
a kladenského okresu, naposledy v Nučicích. Na 
hostivické měšťanské škole byla ustanovena jako 
definitivní učitelka od 1. září 1935. Před začátkem 
školního roku 1936/1937 se provdala, jako Marie 
Větrovcová učila v Hostivici do června 1938 a od 
září 1938 přešla na měšťanskou školu v Unhošti. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 14–15, 37 a 65 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

Podpis: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 26 

Ludmila Jindrová 
(1934–1954) 

 

 
Ludmila Jindrová se narodila 14. srpna 

1898 v Hostouni. Po obecné škole v Kročehlavech 
chodila do roku 1912 do občanské (měšťanské) 
školy na Kladně a v letech 1915 až 1918 studovala 
na učitelském ústavu na Kladně, kde vykonala 

zkoušku dospělosti 3. července 1918 a zkoušku 
způsobilosti 29. dubna 1922. Jako výpomocná 
učitelka působila v Rapicích (nyní Kladno-Vrapice), 
v Kročehlavech a v Buštěhradě, kde byla 1. května 
1922 jmenována definitivní učitelkou bez určení 
místa. Od 1. září 1924 vyučovala v Horním Bezdě-
kově, pak v Chyňavě a v Železné. Definitivní 
učitelkou obecné školy v Hostivici se stala 1. čer-
vence 1934. Ve školním roce 1939/1940 byla 
členkou výboru rodičovského sdružení a kolpor-
térkou dětské četby. Po roce 1945 byla opakovaně 
nemocná a zastupovali ji jiní učitelé. Onemocněla 
rovněž po začátku školního roku 1954/1955 a ke 
konci června 1955 požádala o penzionování. Do 
důchodu odešla 19. září 1955. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 113 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 7 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 122 a 147 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1934/1935, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 117 

Podpis: 
• Školní zpráva Antonína Štětky za třídy 5.A obecné 

školy, školní rok 1947/1948 

František Jiránek 
(1886–1897) 

František Jiránek začínal v hostivické škole 
od 1. září 1886 jako zatímní podučitel místo přelo-
ženého Josefa Šafaříka a dekretem c. k. zemské 
školní rady z 19. února 1890 se stal definitivním 
podučitelem. Od 1. září 1897 nastoupil jako defini-
tivní učitel do obecné školy v Unhošti. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 14, 16 a 43 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
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Emanuel Jíša 
(1950–1953?) 

 

Emanuel Jíša se narodil 4. června 1908 ve 
Vinařicích u Kladna. Vystudoval státní reálku 
v Kladně a složil doplňovací maturitu na učitel-
ském ústavě v Kladně. Zkoušku učitelské způsobi-
losti pro měšťanské školy (3. odbor) vykonal 
v roce 1936. Učil na slánském, fryštátském a 
kladenském okrese. Na hostivickou střední školu 
přešel od 1. září 1950 z Nučic a vyučoval zde 
především matematiku, v níž zavedl řadu nových 
vyučovacích prostředků. Byl vedoucím kroužku 
pro matematiku při okresním pedagogickém sbo-
ru. Vedl pěvecký kroužek, s nímž absolvoval řadu 
veřejných vystoupení. Ze školy odešel snad po 
skončení školního roku 1952/1953. 

Prameny: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 42, 51–52, 69, 75 
a 79 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru střední školy ve 

školním roce 1950/1951, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Růžena Jíšová 
(1949–1950) 

Růžena Jíšová se narodila 3. února 1913 
v Libušíně, okres Slaný, kde navštěvovala obec-
nou a měšťanskou školu. Učitelský ústav vystudo-
vala v Kladně, kde se podrobila 14. června 1934 
zkoušce dospělosti. Zkoušku učitelské způsobilosti 
složila v Praze 20. prosince 1948. Vyučovala na 
obecných školách slánského a kladenského okresu 
a od 1. prosince 1949 nastoupila na hostivické 
národní škole, když si se souhlasem krajského 
národního výboru vyměnila místo s hostivickým 
učitelem Václavem Novotným. Ve školním roce 
1950/1951 odešla na nově zřízenou hostivickou 
zvláštní školu. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 113 a 123 

Joklová 
(do 1933) 

O učitelce Joklové víme pouze to, že před 
začátkem školního roku 1933/1934 odešla z učitel-
ského sboru obecné školy. Protože v předchozím 
školním roce není ve školní kronice uvedena mezi 
novými učiteli, zřejmě přišla ve školním roce 
1931/1932, kdy se zápis v kronice věnuje pouze 
přístavbě školy. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 104 

Václav Jupa 
(1942–1969) 

 

 

Václav Jupa se narodil 11. září 1908 
v Libečově, okres Kladno. V letech 1914–1921 
navštěvoval obecnou školu v Železné a poté 
reálné gymnázium v Berouně, kde maturoval 
13. června 1929. Od 1. září do 30. září 1929 
hospitoval na obecné škole v Železné a od 1. října 
1929 narukoval k 47. pěšímu pluku a navštěvoval 
školu pro záložní důstojníky v Litoměřicích. Po 
jejím absolvování byl přeložen k 41. pěšímu pluku 
v Žilině na Slovensku a 24. března 1931 ukončil 
prezenční vojenskou službu. Do 11. května 1931 
hospitoval na obecné škole v Železné a od 
14. května 1931 nastoupil na místo výpomocného 
učitele v Nestuši na Slovensku. Doplňovací zkouš-
ku na učitelském ústavu vykonal 16. září 1932 
v Štubnianských Teplicích na Slovensku a učitel-
ským čekatelem byl jmenován 1. listopadu 1932. 
Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy 
složil 30. dubna 1935 v Příboře na Moravě, defini-
tivním učitelem byl jmenován 16. září 1935. Uči-
telskou službu konal v Nestuši na Slovensku do 
31. ledna 1939, kdy byl dán slovenskou autonom-
ní vládou k dispozici vládě protektorátu Čechy a 
Morava. Od 1. února 1939 nastoupil na obecnou 
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školu v Úhonicích a ve školním roce 1941/1942 
učil na obecné škole v Jenči. Zkoušku učitelské 
způsobilosti pro hlavní školy vykonal 30. dubna 
1942 v Praze a od 1. září 1942 učil na hlavní škole 
v Hostivici. Zatímním odborným učitelem byl jme-
nován 1. října 1942 po zkoušce z němčiny 
vykonané v Kladně 24. září 1942. Úřad práce 
v Kladně ho 19. září 1944 povolal jako pomocného 
dělníka k totálnímu nasazení do Poldiny huti na 
Kladně, odkud byl propuštěn 5. října 1944, 
protože byl pro nemoc uznán za nezpůsobilého 
k těžké práci. 

V učitelské činnosti pokračoval i po válce. 
Počátkem 50. let byl jednatelem spolku chovatelů 
domácího zvířectva a vedoucím chovatelského 
kroužku. Vedl rovněž kovodělný kroužek, který ve 
školním roce 1950/1951 pracoval v patronátním 
závodě, Slovenské armaturce (nyní výroba ra-
diátorů Jaga). V roce 1959 se zúčastnil instruktáže 
pro učitele výtvarné výchovy. Do důchodu odešel 
na konci června 1969. 

Po celou dobu existence Hostivického 
zpravodaje v letech 1959 až 1967 byl členem jeho 
redakční rady a v počátečním období i odpověd-
ným redaktorem. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 20–

21, 43 a 44 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 54, 74–75 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 26 a 36–37 
• Školní kronika Základní devítileté/Základní školy 

v Hostivici 1967–1976, str. 39–40 
• Hostivický zpravodaj, 1959–1967 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy JUK ve školním roce 

1953/1954, snímek zapůjčil Josef Kučera 

Podpis: 
• Podpisy na fotografii třídy JUK ve školním roce 

1953/1954, zapůjčil Josef Kučera 

Johanka Jupová 
(1938–1972) 

  

Johanka Jupová, rozená Jelínková, se naro-
dila 14. ledna 1916 na Kladně, kde vychodila pět 
tříd obecné školy, čtyři třídy měšťanské školy a 
čtyři ročníky učitelského ústavu a 15. června 1936 
dostala vysvědčení učitelské dospělosti. 

 
Školní rok 1936/1937 strávila jako hospi-

tantka na pomocné škole smíšené v Kladně. Od 
1. března 1938 nastoupila Johanka Jelínková jako 
učitelská praktikantka do hostivické obecné školy 
za Marii Bajerovou přeloženou do Hořelice a od 
1. prosince 1939 vyučovala i na měšťanské škole 
za přeloženého Josefa Bartůňka. Od 1. dubna 
1941 byla převedena z obecné školy na měš-
ťanskou stále jako učitelská praktikantka a od 
1. září do 1. listopadu 1942 učila dočasně na 
obecné škole za Annu Polánkovou. V září 1943 
přešla zpět na obecnou školu jako třídní učitelka 
v 6.B. S platností od 1. prosince 1943 byla ustano-
vena výpomocnou učitelkou obecné školy. 
K 1. listopadu 1945 přešla opět na hostivickou 
měšťanskou školu a v tomto měsíci byla jmeno-
vána učitelskou čekatelkou. V září 1946 se vrátila 
na obecnou školu a zde, resp. na nižším stupni 
základní školy setrvala až do důchodu. Naposledy 
učila brigádně třídu 1.B od 14. ledna 1972 do 
prázdnin. Zemřela 16. dubna 1991. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 137 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 60–61 a 96 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 3 

a 35 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 14, 32, 39, 42, 67, 71, 72 a 82 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 54, 74–75 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 26 a 36–37 
• Školní kronika Základní devítileté/Základní školy 

v Hostivici 1967–1976, str. 39–40 
• Hostivický měsíčník, září 1991 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru měšťanské 

školy ve školním roce 1939/1940, snímek zapůjčil 
Jan Jupa 

• Výřez z fotografie třídy 3.B ve školním roce 
1970/1971, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpis: 
• Rub školní fotografie z roku 1958/1959, zapůjčil Jan 

Jupa 
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Marie Justová 
(1890) 

Marie Justová nastoupila do hostivické 
obecné školy 11. března 1890 jako výpomocná 
podučitelka za Emila Píšu, který dočasně zastu-
poval nemocného řídícího učitele v Hostouni. Tato 
výpomoc skončila ještě ve stejném školním roce, 
protože na začátku školního roku 1890/1891 byl 
již Emil Píša zpět v hostivické škole. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 16 
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K

Josefa Kaňková 
(1923–1924 a 1933–1935?) 

   

Josefa Schettinová, později provdaná 
Kaňková, se narodila 19. srpna 1894 v Příbrami 
v Čechách. Navštěvovala obecnou školu ve Šviho-
vě, měšťanskou v Klatovech a v letech 1909–1914 
přípravku a učitelský ústav v Plzni. Zkoušku 
učitelské dospělosti složila s vyznamenáním v Plzni 
14. července 1914 a zkoušku způsobilosti 
v Příbrami 28. listopadu 1916 rovněž s vyzname-
náním. Sloužila jako výpomocná učitelka na 
obecných školách ve Švihově (1. října 1914 až 
25. května 1919) a v Kydlinách, jako zastupující 
učitelka v Týnci, v Klatovech, v Bezděkově, ve 
Strážově a opět ve Švihově do 30. dubna 1921, 
pak na kladenském okrese jako zastupující 
učitelka ve Vrapicích, kde obdržela dekretem 
zemské školní rady ze 14. prosince 1921 definitivu 
bez určení místa s platností od 1. listopadu 1918. 
Od 1. září 1923 nastoupila do hostivické obecné 
školy a učila ve 4. třídě. Následující školní rok byla 
přeložena do Hostouně opět jako definitivní uči-
telka. Později působila ještě v Jenči. 

V roce 1927 se vdala za oficiála ředitelství 
pošt a telegrafů Antonína Kaňku a toto manželství 
rozvedl soud v roce 1932. 

Do hostivické obecné školy se vrátila pod 
jménem Josefa Kaňková jako definitivní učitelka 
od 1. září 1933. V následujícím školním roce byla 
třídní učitelkou 5.B a to je poslední zmínka o ní ve 
školní kronice. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 60–61, 67 a 70 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 104 a 113 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1923/1924, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 68 

• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Květoslava Karbanová 
(1945–1946) 

Květoslava Karbanová se narodila 
31. března 1924 v Kročehlavech, kde navštěvo-
vala obecnou školu. Jeden rok chodila do 
měšťanské školy v Kladně a v letech 1936 až 
1944 studovala na státním československém reál-
ném gymnáziu v Kladně. Před maturitou byla 
totálně nasazena do Poldiny huti, kde pracovala 
až do konce války. Maturitní vysvědčení obdržela 
na základě osvědčení v pracovním nasazení. V létě 
1945 navštěvovala měsíční prázdninový kurz pro 
abiturienty středních škol k přípravě na učitelství. 
Po absolvování kurzu se podrobila 30. srpna 1945 
zkoušce dospělosti na učitelském ústavu v Kladně. 
Od 1. září 1945 byla ustanovena výpomocnou 
učitelkou na měšťanské škole v Hostivici a od 
1. května 1946 ji zemská školní rada přidělila na 
pohraniční okres Loket nad Ohří s ustanovením na 
měšťanskou školu smíšenou v Chodově. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 94, 99–100 a 103 

Karel Kasalický 
(1882–1884) 

Karel Kasalický se narodil 12. června 1860 
v Praze. Do hostivické obecné školy byl ustanoven 
od 1. září 1882 jako zatímní podučitel. Zemřel 
3. ledna 1884, když se utopil pod ledem v Břev-
ském rybníce. Tuto událost připomíná ve 
vzpomínkovém dopise přímý svědek František 
Veselý. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 11–12 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
• Vzpomínkový dopis Františka Veselého Miroslavu 

Neradovi z 2. dubna 1952 

Vlasta Kebrlová 
(1946–1948) 

Vlasta (v prvním záznamu nazvaná Libuše) 
Kebrlová vyučovala na základě výnosu okresního 
školního výboru v Kladně od 15. ledna 1946 
v hostivické obecné i měšťanské škole a na 
obecné škole v Chýni ruční práce. Od září 1948 
byla přeložena do Chyňavy. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 75, 86 a 100 
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Robert Kincl 
(1887–1908) 

Robert Kincl byl ustanoven definitivním 
podučitelem při hostivické obecné škole vyne-
sením c. k. zemské školní rady ze 6. ledna 1887 a 
službu nastoupil 1. března 1887. Definitivním 
učitelem byl jmenován v lednu 1896. Kronika 
zdůrazňuje jeho zásluhy na výrobě učebních 
pomůcek a při vycpávání zvířat. Je možné, že 
někteří vycpaní ptáci z počátku 20. století uchová-
vané dosud ve školních sbírkách jsou jeho dílem. 

Od 16. února 1908 byl nemocný kvůli 
zánětu ledvin a po dlouhé nemoci zemřel 19. čer-
vence 1909 ve věku 52 let v Kozlanech u Kralovic, 
kde pobýval kvůli léčení. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 13, 36 a 142 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

František Klapka 
(1920–1925) 

 

 

František Klapka se stal prvním ředitelem 
hostivické měšťanské školy po jejím zřízení v roce 
1920 a v této funkci setrval do roku 1925. Zdá se 
však, že ve školním roce 1924/1925 fakticky 
převzal řízení školy jeho zástupce Robert Honěk, 
který i podepisoval pololetní a závěrečná vysvěd-
čení. Školní kronika měšťanské školy z této doby 
není k dispozici (ani se neví, zda byla vedena) a 
v obecní kronice je Klapka zmíněn pouze jednou, 
a to jako ředitel a zástupce učitelů v zatímní 
újezdní školní radě měšťanské školy ve školním 
roce 1920/1921. 

Prameny: 
• Pamětní kniha obce Hostivice, str. 106 

 

 

Foto: 
• Výřez z fotografie 3. třídy měšťanské školy ve 

školním roce 1923/1924, snímek zapůjčil Václav 
Čížek 

Podpis: 
• Věnování z 26. února 1925 v památníku Boženy 

Čermákové, archiv autora 

Marie Klímová 
(1932–1939) 

 

Marie Klímová, rozená Možná, se narodila 
13. května 1906 v Byškovicích u Mělníka. Do 
obecné, měšťanské i střední školy a do učitel-
ského ústavu chodila na Kladně, kde roku 1925 
složila zkoušku učitelské dospělosti. Zkoušku 
učitelské způsobilosti složila opět v Kladně v roce 
1929. Učila krátký čas na obecné škole v Hostouni 
a později na obecné škole v Libušíně. 

V hostivické obecné škole učila od školního 
roku 1932/1933. Od začátku školního roku 
1938/1939 měla zdravotní dovolenou a v lednu 
1939, když vláda vydala nařízení, kterým se 
rozvazuje služební poměr vdaných učitelek, jejichž 
manžel má dostatečný plat, se s dalšími učitelkami 
za odbytné vzdala služby. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 98–99, 142 a 147 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy 

v roce 1934/1935, pamětní kniha Obecné školy 
v Hostivici 1917–1939, str. 117 

Klára Knotová 
(1877–1878) 

Klára Knotová učila v hostivické obecné 
škole ženské ruční práce od 1. září 1877 do 
31. srpna 1878. 

Prameny: 
• Černý Jan, Javůrek Bedřich, Melichar František a 

Škorpil František (1898): Dějiny školství okresu 
Kladenského, str. 144 
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Emanuel Kobrle 
(kolem 1928–1930) 

 

Emanuel Kobrle byl odborným učitelem 
měšťanské školy. V roce 1928 podepsal dopis 
učitelů hostivickému starostovi a další zmínku 
o něm nacházíme v popisu oslavy 80. narozenin 
prezidenta T. G. Masaryka konaných 7. března 
1930, na které promluvil k žactvu v úvodu oslav 
v nové škole (Komenského čp. 141) a ve staré 
škole (Komenského čp. 59) přednesl slavnostní 
řeč před dětským představením. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 91 

Podpis: 
• Dopis učitelského sboru hostivickému starostovi 

Matěji Kalinovi k úmrtí manželky, 31. října 1928 
(zapůjčila S. Beránková) 

Karel Kokeš 
(1939) 

Karel Kokeš se narodil 23. ledna 1914 
v Praze. V letech 1921–1926 navštěvoval obecnou 
školu v Praze X., poté reálku v Praze X. a v letech 
1933–1935 pedagogickou akademii v Praze. 
Vojenskou službu konal roku 1936 u 32. 
„Gardského“ pěšího pluku a pak po celý březen 
1939. Učitelským praktikantem byl od 1. února do 
31. prosince 1936 na II. měšťanské škole 
chlapecké v Kladně. Od 1. ledna 1937 do 18. září 
1939 působil jako výpomocný učitel postupně na 
školách v Kladně, ve Velkém Přítočně a v Rozdělo-
vě. Od 1. do 18. září  1939 učil na obecné škole 
v Hostivici a poté byl přeložen do Hloubětína. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 1 a 4 

Václav Kolář 
(kolem 1924) 

O Václavu Kolářovi, učiteli měšťanské školy, 
víme jen to, že ho od 16. března 1924 zastu-
povala Pavla Hornerová. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 64 
 
 
 

Libuše Kolaříková 
(1929) 

Libuše Kolaříková učila v hostivické obecné 
škole od ledna 1929 do konce školního roku za 
Ludmilu Kozlovou, která obdržela zdravotní dovo-
lenou. Více o ní nevíme. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 86 

Ludmila Kosíková 
(snad 1934–1936) 

 

Ludmila Kosíková nastoupila do hostivické 
obecné školy zřejmě ve školním roce 1934/1935, 
protože je na konci tohoto roku zachycena na 
společné fotografii učitelského sboru. Zapisovatel 
do školní kroniky uvedl, že do školy nastoupily 
nové učitelky, ale zřejmě nedopatřením jmenoval 
jen Ludmilu Jindrovou.  

Na základě svolení zemské školní rady 
v Praze ze 7. listopadu 1935 ji ustanovil okresní 
školní výbor v Německém Brodě 25. května 1936 
za definitivní učitelku a přikázal ji na obecnou 
školu chlapeckou v Polné u Německého (Havlíčko-
va) Brodu. Tím skončilo její hostivické působení. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 113 a 125 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 4.B obecné školy ve školním 

roce 1934/1935, snímek zapůjčila Jiřina Polívková 

Josef Kostka 
(1945–1946) 

 
Josef Kostka se narodil 22. února 1925 

v Praze. Obecnou školu vychodil v Praze XI. a od 
září 1936 studoval na reálce v Praze XI. Násled-
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kem restrikce žactva musil po absolvování 6. třídy 
opustit ústav a od 4. září 1942 navštěvoval 
obchodní školu. Po uzavření této školy v pololetí 
byl totálně nasazen u firmy Junkers a Aradu a 
přeškolen na kresliče. Po osvobození Česko-
slovenska byl 25. května 1945 přijat do 8. třídy 
reálného gymnázia v Praze XI., kde 1. října 1945 
maturoval. Od 1. října 1945 byl ustanoven 
výpomocným učitelem na hostivické měšťanské 
škole a od školního roku 1946/1947 byl přeložen 
na obecnou školu v Horní Poustevně ve šluk-
novském okrese. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 94–95 a 103 

Podpis: 
• Pololetní vysvědčení Jaroslava Kučery ze třídy 3.A 

měšťanské školy, školní rok 1945/1946 

Antonie Košťálková 
(1942–1943) 

Antonie Košťálková se narodila 6. června 
1919 v Kročehlavech. Navštěvovala od roku 1925 
do roku 1934 obecnou a hlavní školu v Kroče-
hlavech a v letech 1935–1939 učitelský ústav 
v Kladně, kde vykonala 15. června 1939 zkoušku 
učitelské dospělosti. Od 1. do 31. března 1942 
byla učitelskou praktikantkou na hlavní škole dívčí 
v Kladně a od 1. dubna do 11. července 1942 
působila jako výpomocná učitelka na chlapecké 
škole v Kročehlavech. Od 1. září 1942 byla výpo-
mocnou učitelkou na hostivické obecné škole a 
vyučovala německý jazyk ve zvláštních odděle-
ních. Zkoušku způsobilosti z německého jazyka 
složila v dubnu 1943. Po skončení školního roku 
zřejmě ze sboru odešla. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 31–32, 33 a 38 

Adolf Kott 
(1887) 

Adolf Kott působil v hostivické obecné škole 
jako výpomocný učitel od 1. ledna do 31. srpna 
1887. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 14 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
 
 
 

Rudolf Koula 
(1910–1911) 

Rudolf Koula začal vyučovat v hostivické 
obecné škole 16. září 1910 jako výpomocný učitel 
zastupující nemocného Františka Pelze a 15. břez-
na 1911 ho c. k. okresní školní rada na Kladně 
jmenovala zatímním učitelem. V červenci 1911 byl 
přeložen jako zatímní učitel do Tachlovic. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 152, 154 a 157 

Vladimír Kovář 
(1945–1946) 

Vladimír Kovář se narodil 16. května 1912 
v Kunštátě, okres Boskovice na Moravě. Obecnou 
školu a gymnázium vychodil v Písku, kde roku 
1931 maturoval. Zkoušku učitelské dospělosti 
vykonal na učitelském ústavě v Bratislavě 
v červnu 1932 a zkoušku učitelské způsobilosti pro 
obecné školy na jaře 1935 na učitelském ústavu 
v Soběslavi. Na podzim roku 1937 složil zkoušku 
učitelské způsobilosti pro měšťanské školy ze IV. 
odboru. Působil na obecné škole laz Rohozná u 
Brezna na Slovensku a na školách píseckého a 
strakonického okresu. Začátkem školního roku 
1938/1939 byl jmenován zastupujícím a později 
zatímním odborným učitelem na měšťanské škole 
ve Strakonicích. Roku 1942 byl ustanoven přidě-
leným odborným učitelem při okresním školním 
výboru ve Strakonicích, kde působil s přestávkou, 
vzniklou nasazením do strakonické zbrojovky, až 
do 30. srpna 1945. O prázdninách téhož roku 
požádal ze studijních důvodů o zproštění ze svého 
dosavadního místa a výměnou místa s odborným 
učitelem Leonardem Mlčochem nastoupil 22. září 
1945 na své nové služební místo na měšťanské 
škole v Hostivici. Již po roce, od školního roku 
1946/47 byl přeložen do Ústí nad Labem – 
Střekova. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 95 a 103 
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Anna Kovářová 
(do 1926) 

 

 

Učitelka Anna Kovářová byla propuštěna 
z učitelského sboru obecné školy na začátku 
školního roku 1926/1927. Předtím zřejmě zastu-
povala některého nepřítomného učitele nebo snad 
působila na měšťanské škole, ze které nejsou 
záznamy k dispozici. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 82 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné a měš-

ťanské školy ve školním roce 1925/1926, snímek 
zapůjčila Eliška Pulchartová 

Podpis: 
• Propouštěcí vysvědčení měšťanské školy pro Boženu 

Čermákovou z 26. června 1926, archiv autora 

Marie Kozáková 
(někdy před 1877) 

Marie Kozáková učila v neznámé době před 
rokem 1877 v hostivické škole ženské ruční práce. 

Prameny: 
• Černý Jan, Javůrek Bedřich, Melichar František a 

Škorpil František (1898): Dějiny školství okresu 
Kladenského, str. 144 

Ludmila Kozlová 
(1928) 

 

Ludmila Kozlová učila v hostivické obecné 
škole jen krátce od září do konce prosince 1928 
a 1. ledna 1929 dostala zdravotní dovolenou, poz-
ději prodlouženou do konce roku. Na konci škol-
ního roku byla propuštěna. 

 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 86 a 89 

Podpis: 
• Dopis učitelského sboru hostivickému starostovi 

Matěji Kalinovi k úmrtí manželky, 31. října 1928 
(zapůjčila S. Beránková) 

Růžena Kožušníková 
(1910–1957 s přestávkami) 

  

 

Růžena Kožušníková, rozená Peřinová, se 
narodila v roce 1890 a zkoušku dospělosti složila 
v roce 1909. Na hostivickou obecnou školu přišla 
z předchozího místa výpomocné učitelky v Družci 
a učila zde poprvé po celý školní rok 1910/1911, 
kdy jako výpomocná učitelka zastupovala 
nemocnou Emmy Kubešovou ve třídě 5.B. Po 
skončení školního roku byla propuštěna ze služby 
v kladenském okrese, přesto však v něm zůstala a 
stala se zatímní učitelkou II. třídy na obecné škole 
v Rozdělově. Odtud přešla 1. března 1914 jako 
zatímní učitelka II. třídy opět do hostivické školy, 
kde jí připadla nově zřízená dívčí třída 2.B. 
Definitivní učitelkou se stala 1. ledna 1919 a od 
1. října 1920 přešla na nově zřízenou měšťanskou 
školu. Činnost měšťanské školy v počátečním 
období není podchycena ve školních kronikách, 
takže o již provdané Růženě Kožušníkové se 
dozvídáme až k 1. červenci 1933, kdy byla pově-
řena řízením spojené obecné a měšťanské školy. 
V červnu 1934 byla správa škol rozdělena a 
Kožušníková nadále působila na měšťanské škole 
jako odborná učitelka pro II. odbor až do 
31. ledna 1939, kdy dobrovolně odešla ze školní 
služby, zřejmě v rámci propouštění vdaných 
učitelek. 

Do školy se vrátila v září 1945 a aktivně se 
zapojovala nejen do výuky, přestože byla nejstarší 
členkou sboru. Začátkem 50. let působila 
v Akčním výboru Národní fronty, v místním národ-
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ním výboru, v Československém červeném kříži a 
dalších organizacích. Starala se o sběr odpado-
vých surovin, ve kterém škola získala řadu 
čestných ocenění. 

Svou učitelskou dráhu ukončila v závěru 
školního roku 1956/1957, kdy odešla do důchodu. 
Učitelé, žáci a hostivická veřejnost se s ní roz-
loučili na žákovském shromáždění, které na závěr 
roku uspořádal závodní klub AZKG v Dělnickém 
domě. 

 
Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 152, 154, 157 a 173 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 22–23, 36 a 99 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 73 a 95 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 54, 75 a 171 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 
• Výřez z fotografie učitelského sboru střední školy ve 

školním roce 1950/1951, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpisy: 
• Věnování z 26. června 1925 v památníku Boženy 

Čermákové, archiv autora 
• Podpisy na fotografii třídy JUK ve školním roce 

1953/1954, zapůjčil Josef Kučera 

Milada Kramlová 
(1917–1922) 

 

 

Milada Kramlová se narodila 10. listopadu 
1898 ve Vrčeni a maturovala 6. července 1915 na 
městském lyceu v Plzni. V roce 1916/1917 navště-
vovala IV. ročník městského učitelského ústavu 

v Litomyšli, kde vykonala 7. července 1917 zkouš-
ku dospělosti. Učitelskou službu zahájila jako 
výpomocná učitelka na obecné škole v Hostivici, 
kde nastoupila 16. září 1917 za mobilizovaného 
Antonína Uhlíka. V listopadu 1919 vykonala 
zkoušku učitelské způsobilosti a obdržela 
vysvědčení s vyznamenáním. Na konci školního 
roku 1919/1920, ve kterém zastupovala mj. 
Růženu Peřinovou, byla zproštěna služby, ale od 
září 1920 opět nastoupila, tentokrát jako zástup 
za Aloise Saifrta, který učil na Slovensku. Od 
1. března 1921 nastoupil do hostivické školy 
Ferdinand Janoušek a Milada Kramlová byla 
přikázána na obecnou školu v Jenči. Odtud byla 
v září 1921 jmenována zpět do Hostivice, ale po 
dobu úpravy nových tříd z dosavadního bytu 
(stavěl se nový domek pro ředitele ve školní 
zahradě) učila na I. obecné škole chlapecké na 
Kladně. V tomto školním roce zároveň spravovala 
učitelskou a žákovskou knihovnu. V lednu 1922 se 
vzdala svého místa, opustila učitelskou službu a 
provdala se za technického správce továrny 
v Prostějově Viléma Hirsche. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 4–5, 30, 39, 45 a 48 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1918/1919, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 28 

Podpis: 
• Školní zpráva Václava Čížka z 5. třídy obecné školy, 

školní rok 1920/1921, 2. čtvrtletí 

Marie Krátká 
(1938, 1941–1971 a později výpomoc) 

 

 

Marie Škardová, později provdaná Krátká, 
se narodila 28. března 1915 na Kladně, kde 
chodila do obecné i měšťanské školy a učitelského 
ústavu. Zkoušku učitelské dospělosti zde složila 
18. června 1935. Od 1. března 1936 do 
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20. března 1938 byla učitelskou praktikantkou na 
2. obecné škole dívčí na Kladně a poté byla 
ustanovena v hostivické obecné škole jako 
výpomocná učitelka za nemocného Františka 
Bočinského. Tato výpomoc trvala zřejmě do konce 
školního roku 1937/1938. Poté učila v Německých 
Kopisách v okrese Roudnice nad Labem, v Tere-
zíně a v Dobré na Kladensku. Od 1. listopadu 
1941 do konce školního roku 1941/1942 učila na 
hostivické hlavní škole a poté byla přeložena na 
obecnou školu v Hořelici (Rudné). Do Hostivice, 
tentokrát do obecné školy se vrátila ve školním 
roce 1943/1944, tentokrát v obecné škole jako 
učitelka ve třídě 3.A. O rok později již byla 
provdána za hostivického učitele Jaroslava 
Krátkého. V listopadu 1945 byla jmenována 
učitelskou čekatelkou a v Hostivici učila ještě ve 
školním roce 1946/1947. Do hostivické školy se 
pak vrátila z Chýně v září 1948 a setrvala zde až 
do školního roku 1970/1971. Ve druhé polovině 
60. let byla vedoucí metodického sdružení učitelů 
1. až 4. tříd. Jako důchodkyně ještě vypomáhala 
v roce 1974/1975 za Vendulu Jelínkovou a o rok 
později ve školní družině a pak ve třídě 1.C. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 138–139 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 9, 

10 a 19 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 39, 47, 72, 83 a 99 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 123 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 26 
• Školní kronika Základní devítileté/Základní školy 

v Hostivici 1967–1976, str. 3, 62, 144 a 174–175 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru hlavní školy ve 

školním roce 1941/1942, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpis: 
• Školní zpráva Antonína Štětky ze 3. třídy obecné 

školy, školní rok 1945/1946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Krátký 
(1940–1970, 1976–1978 a později výpomoc) 

 

 
Jaroslav Krátký se narodil 2. srpna 1906 

v Mostě, kde navštěvoval 7 tříd osmitřídní obecné 
školy. Když bylo v roce 1919 bylo v Mostě otevře-
no české reálné gymnázium, vykonal přijímací 
zkoušku do 2. ročníku a studium na gymnáziu 
dokončil roku 1926 maturitní zkouškou s vyzna-
menáním. Po roce vykonal doplňovací zkoušku 
způsobilosti na učitelském ústavu v Žatci. Působil 
na obecných školách ve Střimicích a v Mostě a na 
měšťanských školách v Komořanech a v Mostě. Po 
odstoupení českého pohraničí Německu v říjnu 
1938 byl ustanoven na obecnou školu v Úvalech u 
Českého Brodu. Když roku 1939 vykonal odbornou 
zkoušku pro měšťanské školy, stal se zatímním 
učitelem na měšťanské škole v Úvalech.  

Na vlastní žádost byl přeložen od 1. září 
1940 na měšťanskou školu v Hostivici. V září 1942 
nesložil povinnou zkoušku z němčiny a musel ji 
opakovat v dubnu 1943. 19. září 1944 byl povolán 
úřadem práce v Kladně k totálnímu válečnému 
nasazení jako pomocný dělník v kladenské Poldině 
huti, odkud se vrátil již 25. září 1944, protože byl 
pro nemoc uznán za nezpůsobilého k těžké práci. 

Po válce působil nadále v hostivické škole a 
vyučoval mj. matematiku. Ve školním roce 
1950/1951 spolu s Františkou Cílkovou redigoval a 
vydával školní časopis Naše noviny. Počátkem 50. 
let byl tajemníkem újezdní osvětové besedy 
v Hostivici. U příležitosti dne učitelů 28. března 
1957 byl vyznamenán čestným diplomem a uzná-
ním rady ONV za svědomitou práci ve škole. 

Ve školním roce 1963/1964 a 1964/1965 a 
znovu po část roku 1967/1968 zastupoval jako 
nejstarší učitel nepřítomného ředitele Miloše 
Šrámka. Koncem 60. let působil jako vedoucí 
předmětové komise učitelů matematiky a správce 
pracovny pro matematiku. 
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Do důchodu odešel v závěru školního roku 
1969/1970. Na zahajovací pedagogické radě 
28. srpna 1970 mu předseda školní komise MNV 
Jaroslav Kadera předal jménem MNV čestný 
diplom s poděkováním za celoživotní práci při 
výchově zdejších dětí i za veřejnou činnost v obci. 

Pro nedostatek učitelů se však ještě do 
školy vrátil, učil po celé školní roky 1976/1977 a 
1977/1978 a v dalším roce ještě vypomáhal za 
nemocné učitele. 

Mimo školu se angažoval v ochotnickém 
divadle, po léta hrál v sokolském orchestru, 
výborně kreslil, vázal knihy, fotografoval a ovládal 
krasopis. 

Zemřel 9. února 1986. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 3, 

21, 29, 43 a 44 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 54, 75 a 170 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 26, 51 a 54 
• Školní kronika Základní devítileté/Základní školy 

v Hostivici 1967–1976, str. 1–2, 3, 45, 60 a 61–62 
• Školní kronika Základní školy v Hostivici 1976–1998, 

str. 4, 16, 34 a 35 
• Hostivický měsíčník, březen 1986 (nekrolog od 

Miloše Šrámka) 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy JUK ve školním roce 

1953/1954, snímek zapůjčil Josef Kučera 

Podpis: 
• Podpisy na fotografii třídy JUK ve školním roce 

1953/1954, zapůjčil Josef Kučera 

Bohumír Kratochvíl 
(1938–1939) 

Bohumír Kratochvíl se narodil 14. října 1897 
v Praze. Obecnou školu navštěvoval v Praze VIII. 
a v letech 1909–1916 studoval na státní reálce 
v Praze-Holešovicích, kde v roce 1916 vykonal 
maturitní zkoušku. Navštěvoval pak abiturientský 
jednoroční učební kurs v Praze a roku 1920 se 
podrobil zkoušce učitelské způsobilosti před 
zkušební komisí v Jičíně. V roce 1921 vykonal 
v Praze také zkoušku způsobilosti pro měšťanské 
školy z matematicko-technického odboru. Od roku 
1917 působil na obecných školách v Hudlicích, 
v Rakovníku a v Nové Huti. Za první světové války 
byl vězněn a vyšetřován pro zločin vlastizrady. Po 
roce 1918 působil téměř dvacet let na státních 
školách v pohraničí – v Trnovanech, v Teplicích, 
v Trmicích a v Ústí nad Labem. Zde se začal 
věnovat literární tvorbě, zejména dramatické 
literatuře. Od 1. července 1938 byl ustanoven de-
finitivním odborným učitelem na měšťanské škole 
v Hostivici. Na začátku školního roku 1939/1940 
se již v zápisech mezi učiteli neobjevuje, zřejmě 

odešel. Nabízí se myšlenka, že se tak stalo 
z politických důvodů, ale školní kroniky důkaz pro 
toto tvrzení neposkytují. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 65–66 

Josef Kratochvíl 
(1928–1929) 

 
Josef Kratochvíl působil na hostivické 

obecné škole ve školním roce 1928/1929 jako 
výpomocný učitel, učil v 5. třídě a dále vyučoval 
němčinu. Na konci školního roku byl propuštěn. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 86–88 

Podpis: 
• Školní zpráva Aloise Saifrta z 5. třídy obecné školy, 

školní rok 1928/1929 

Václav Kraus 
(1933–1935) 

 

Václav Kraus se narodil 11. července 1912 
ve Všekarech u Horšovského Týna. Do obecné 
školy chodil ve Všekarech, do měšťanské ve Staň-
kově. Učitelský ústav vychodil v Plzni, kde roku 
1931 dostal vysvědčení dospělosti s vyzname-
náním. Začal učit v Rožnově a poté byl ustaven 
jako správce školy ve Chvalšinách, kde působil do 
31. srpna 1933. Od 1. září 1933 byl učitelským 
čekatelem na hostivické obecné škole. Na podzim 
1933 vykonal v Plzni s vyznamenáním zkoušku 
učitelské způsobilosti a zkoušku z německého 
jazyka pro obecné školy a na jaře 1934 složil 
tamtéž zkoušku z němčiny pro měšťanské školy. 
V listopadu 1934 dále vykonal zkoušku způsobi-
losti pro vyučování slabomyslných dětí. V září 
1935, před přeložením k dočasnému vyučování na 
veřejné pomocné škole na Kladně, byl definitivním 



SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ 
Učitelé do roku 1950 
 

 

71

učitelem. Do hostivické školy se ze svého nového 
působiště již nevrátil. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 106, 115 a 119 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

František Krotil 
(1898–1902) 

František Krotil byl nejdříve od roku 1890 
řídícím učitelem v Hořelici (dnes součást Rudné) a 
od 29. září 1898 působil jako definitivní řídící 
učitel v hostivické obecné škole. V dubnu 1902 
onemocněl a 12. června 1902 zemřel na zánět plic 
a pohrudnice. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 44 a 61–62 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Josef Křivánek 
(1903–1904) 

Josef Křivánek, zatímní učitel z Kročehlav 
byl jmenován do Hostivice dekretem c. k. okresní 
školní rady na Kladně ze 6. července 1903 místo 
přeloženého Antonína Uhlíka. Ve školním roce 
1903/1904 učil v 5. třídě a jeho působení v Hos-
tivici zřejmě skončilo 1. března 1904 nástupem 
nového definitivního učitele Karla Ptáčka. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 84 

Augustin Kubásek 
(1939–1943?) 

Augustin Kubásek se narodil 29. srpna 1915 
ve Zdicích u Hořovic. Obecnou školu navštěvoval 
ve Zdicích, měšťanskou v letech 1926 až 1930 
v Berouně a učitelský ústav v Hořovicích. Zkoušku 
učitelské dospělosti vykonal 15. června 1936. Od 
1. září 1936 do 28. dubna 1937 byl hospitantem 
na obecné škole ve Zdicích a od 1. května 1937 
do 30. června 1937 výpomocným učitelem na II. 
měšťanské škole chlapecké v Kladně. Od 1. října 
1937 do 5. dubna 1939 konal činnou vojenskou 
službu u 38. pěšího pluku  jako desátník aspirant. 
Zkoušku učitelské způsobilosti složil 22. dubna 
1941 v Kladně. 

Od 18. září 1939 do 30. června 1941 byl 
výpomocným učitelem na obecné škole 
v Hostivici, kam nastoupil za přeloženého Karla 
Kokeše, a školní rok 1941/1942 strávil na obecné 
škole v Chýni. Od 1. září 1942 se stal znovu 

výpomocným učitelem na hostivické obecné škole 
a v tomto školním roce jeho působení v Hostivici 
skončilo. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 2–3, 14 a 32 

Adolf Kubát 
(1929–1941) 

 

 

Adolf Kubát se narodil 14. října 1899 na 
Kladně. Do obecné a měšťanské školy chodil na 
Kladně a poté studoval na soukromém učitelském 
ústavu ve Svatém Janu u Berouna, kde obdržel 
16. června 1919 vysvědčení dospělosti. Mezitím 
byl za 1. světové války v roce 1917 odveden a 
v armádě sloužil dva roky. Vysvědčení učitelské 
způsobilosti obdržel roku 1925 v Českých Budě-
jovicích. Při učitelském působení byl žákem státní 
konzervatoře hudby v Praze, kde obdržel abso-
lutorium. 

Vyučoval na obecné škole na Kladně, 
v Lidicích a v Družci. Do hostivické obecné školy 
nastoupil jako definitivní učitel bez určení místa od 
1. září 1929. Definitivním učitelem při hostivické 
obecné škole byl ustanoven od 1. července 1936. 

V červnu 1937 se zúčastnil jako hráč na 
fagot koncertu na světové výstavě v Paříži. 
V únoru 1940 sehrálo žactvo pod vedením učitel-
ského sboru divadelní hru O. Kratochvíla Černé 
zlato, ke které složil scénickou hudbu a při níž řídil 
orchestr. Ve školním roce 1939/1940 absolvoval 
kurs školní kinematografie v Kladně a byl členem 
místní školní rady. 26. dubna 1941 byl na svou 
žádost přeložen do Prahy, zbytek školního roku 
musely být kvůli zákazu přijímat nové učitele 
sloučeny 5. třídy, které pak vyučoval Ladislav 
Pexa. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 90, 124 a 132 
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• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 
1939–1953, str. 7 a 14 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Podpis: 
• Školní zpráva Jaroslava Kučery ze třídy 2.A obecné 

školy, školní rok 1940/1941 

Emilie Kubešová 
(1897–1909) 

Emilie (Emma) Kubešová, definitivní pod-
učitelka při obecné škole dívčí v severním obvodu 
v Plzni, si sjednala výměnu místa s hostivickou 
podučitelkou Františkou Láblerovou. Do hostivické 
obecné školy nastoupila podle vynesení c. k. 
zemské školní rady 1. března 1897 a již 29. květ-
na 1897 byla jmenována definitivní učitelkou při 
této škole. Trvale učila ve 4. a 5. třídách, a to 
vždy ve třídě B, tedy dívčí. Od 18. února 1909 
byla dlouhodobě nemocná (kromě období od 
1. září do 7. října 1909) a k 1. září 1911 byla 
přeložena na dočasný odpočinek. Do hostivické 
školy se již nevrátila. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 39, 40, 144 a 159 

Marie Kuchařová 
(1924–1925) 

Marie Kuchařová se narodila 30. března 
1899. Po obecné a měšťanské škole v Rakovníku 
navštěvovala učitelský ústav v Praze, kde 3. čer-
vence 1918 vykonala s vyznamenáním zkoušku 
učitelské dospělosti. Zkoušku učitelské způso-
bilosti složila 28. dubna 1921 opět s vyzname-
náním. Začínala krátce jako výpomocná učitelka 
při obecné škole chlapecké v Rakovníku a ve 
Zbečně, poté působila dva roky jako zastupující 
učitelka na obecné škole v Rozdělově, rok byla 
instruktorkou českého jazyka při československém 
vyslanectví v Kodani, opět rok zastupující učitel-
kou v Rozdělově a další rok při III. obecné škole 
dívčí na Kladně. Do obecné školy v Hostivici 
nastoupila od školního roku 1924/1925, ale již od 
1. února 1925 ji ministerstvo školství a národní 
osvěty přikázalo na českou obecnou školu v Rybá-
řích u Karlových Varů. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 72–73 

Karel Kůstka 
(1921–?) 

Karel Kůstka, definitivní učitel v Hostouni, 
se měl podle rozhodnutí zemské školní rady z října 

1920 stát od 1. února 1921 definitivním učitelem 
obecné školy v Hostivici. Než však nastoupil, byl 
od 1. ledna 1921 přidělen na hostivickou měšťan-
skou školu, o které v této době nemáme žádné 
zprávy. V roce 1934 již na měšťance neučil. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 36 

Marta Kutzerová 
(1938) 

Marta Kutzerová se narodila 22. března 
1914 v Ternici, chodila do obecné školy v Olša-
nech a do měšťanské a rodinné školy a učitel-
ského ústavu na Kladně, kde 16. června 1934 
složila zkoušku učitelské dospělosti a 30. dubna 
1937 zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné 
školy. Hospitovala na 3. obecné škole chlapecké 
v Kladně od 1. září 1934 do 28. června 1935, od 
1. září 1935 do 1. ledna 1936 byla učitelskou 
praktikantkou na 3. obecné škole chlapecké na 
Kladně a výpomocnou učitelkou od 1. února do 
30. června 1936 na 1. obecné škole chlapecké na 
Kladně, v říjnu 1936 na obecné škole v Rozdělově, 
od 1. listopadu 1936 do 30. června 1937 na obec-
né škole v Doksích a od 1. září 1937 do 15. břez-
na 1938 na 2. obecné škole chlapecké na Kladně. 
Poté byla ustanovena jako výpomocná učitelka 
v hostivické obecné škole za onemocněného učite-
le Adolfa Kubáta. Doba trvání výpomoci není ve 
školní kronice zaznamenána, ale určitě nepřesáhla 
do dalšího školního roku. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 138 

Josef Kýhos 
(1939–1945) 

 

Josef Kýhos se narodil 30. září 1908 v Luž-
né u Rakovníka, kde též vychodil obecnou školu. 
V letech 1921–1928 studoval na státní reálce 
v Rakovníku a po skončení studií na této škole se 
podrobil externí doplňovací zkoušce na státním 
učitelském ústavu v Žatci. Zkoušku učitelské 
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způsobilosti pro obecné školy vykonal v roce 
1933, zkoušku z němčiny pro měšťanské školy 
v témže roce a zkoušku z francouzštiny v roce 
1934 v Žatci. Roku 1935 se podrobil zkoušce 
způsobilosti pro měšťanské školy z III. odboru 
před zkušební komisí v Žatci. 

Učitelskou dráhu zahájil 1. října 1932 na 
státní jednotřídní obecné škole v Dětani v tehdej-
ším okrese Podbořany a po dvou měsících byl 
přidělen na obecnou školu v Podbořanech, expo-
situru v Letově. Od 1. září 1935 působil na 
měšťanské škole v Podbořanech. Po obsazení 
pohraničí vypomáhal v Lužné v úřadovně inspek-
tora státních škol z Podbořan. Zemská školní rada 
ho převedla do okresu Kladno a okresní školní 
výbor jej jmenoval od 7. ledna 1939 na 
hostivickou měšťanskou školu jako přespočetného 
odborného učitele. Po odchodu Růženy Kožuš-
níkové ze školy se 1. března 1939 stal zatímním 
odborným učitelem. V hostivické měšťanské škole 
strávil celou druhou světovou válku, pouze kon-
cem října 1944 byl po lékařské prohlídce povolán 
jako totálně nasazený, ale již začátkem listopadu 
1944 se vrátil jako nezpůsobilý k těžké práci. Po 
válce, před začátkem školního roku 1945/1946 se 
nechal přeložit do pohraničí. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 72–73 a 93 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 2, 

21 a 44 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru měšťanské 

školy ve školním roce 1939/1940, snímek zapůjčil 
Jan Jupa 
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L

Františka Láblerová 
(1896–1897) 

Františka Láblerová, definitivní podučitelka 
na Kladně, byla přeložena do Hostivice jako zatím-
ní učitelka a učit začala bezpečně na začátku 
školního roku 1896/1897. Za zmínku stojí, že c. k. 
zemská školní rada proplatila 22 zlatých jako 
náklad na stěhování ze služebních příčin. 
K 1. březnu 1897 si se svolením c. k. zemské 
školní rady vyměnila místo s Emilií Kubešovou, 
působící do té doby v Plzni. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 38–39 

Marie Lacinová 
(1946–1949) 

 

Marie Lacinová je poprvé uvedena jako 
učitelka 5. třídy obecné školy ve školním roce 
1946/1947. Protože není zmíněna jako nová síla, 
možná přišla jako zástup již v průběhu předcho-
zího roku, kdy se měnili zapisovatelé školní 
kroniky a její příchod mohl uniknout pozornosti. 
Naposledy učila ve školním roce 1948/1949 ve 
třídě 1.A a její odchod ze školy opět není 
zaznamenán. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 84, 87 a 99 

Podpis: 
• Vysvědčení Stanislavy Náprstkové ze třídy 1.A 

národní školy, školní rok 1948/1949 

Bedřiška Lameschová 
(1895–1896) 

Bedřiška Lameschová byla ustanovena 
zatímní učitelkou na hostivické škole vynesením 
c. k. okresní školní rady na Kladně z 28. prosince 
1895, ale zřejmě vyučovala již od září. Začátkem 
roku 1896 se stala definitivní podučitelkou, ale od 
1. dubna 1896 nastoupila kvůli plicní chorobě na 
zdravotní dovolenou a 27. června 1896 zemřela 
u svého bratra na Žižkově. (Úřední oznámení 
okresní školní rady jako jediné uvádí úmrtí až 
27. července 1896.) 

 
 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 35–36 
• Úřadní list pro obvod c. k. okresního hejtman-

ství a c. k. okresní školní rady na Kladně, 
ročník 1896, číslo 4, str. 28 a číslo 9, str. 55 

 
 

Václav Lamina 
(1878–1879) 

Václav Lamina, zatímní podučitel z Hostou-
ně, zastupoval v hostivické škole za přeloženého 
Františka Procházku od 1. září 1878 do 31. srpna 
1879. Na hostouňské škole učil pouze předchozí a 
následující školní rok. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 8 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 a 251 

Marie Linhartová 
(1936–1937) 

 

Marie Linhartová se narodila 17. července 
1914 na Kladně. Navštěvovala tamní pětitřídní 
obecnou školu dívčí a v letech 1926–1933 absol-
vovala státní československou reálku v Kladně. 
Dne 26. září 1933 obdržela na tomto ústavu 
vysvědčení dospělosti. Od 1. října 1933 navště-
vovala přípravný pedagogický kurz pro středo-
školské abiturienty v Praze, který ukončila maturi-
tou na učitelském ústavě v Kladně, a 19. června 
1934 zde obdržela vysvědčení učitelské dospělosti 
pro obecné školy. Ve školním roce 1934/1935 
hospitovala na II. obecné škole dívčí v Kladně, 
v následujícím školním roce byla na téže škole 
ustanovena učitelskou praktikantkou a od 1. břez-
na 1936 výpomocnou učitelkou. Působila zde do 
konce školního roku 1935/1936 a od 15. října 
1936 byla ustanovena na hostivické měšťanské 
škole jako výpomocná učitelka za nemocného 
Josefa Hořejšího. Od školního roku 1937/1938 
byla přeložena do Kladna. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 38–39 a 44 
 

Podpis: 
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• Vysvědčení Věry Kalinové za I. pololetí ze třídy 3.B 
měšťanské školy, školní rok 1936/1937 

Anna Lohrová 
(1954) 

Anna Lohrová, rozená Pitrová, se narodila 
12. září 1933 v Praze a po absolvování pedago-
gické fakulty, kde získala způsobilost k vyučování 
na národních školách, učila na několika školách 
kladenského okresu, naposledy v Jenči. V polovině 
března 1954 si vyměnila místo s Jiřinou Hrudko-
vou a přešla do Hostivice. Během školního roku 
1954/1955 byla po mateřské dovolené přeložena 
do Ruzyně. 

 

Prameny: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 110 a 121–122 

Lidmila Lorberová 
(1909) 

Lidmila Loberová se narodila na Kladně 
28. září 1889. Vzdělávala se v letech 1900–1904 
v I.–III. třídě měšťanské školy v Kladně a v letech 
1904–1908 v soukromém ústavu pro vzdělávání 
učitelek s právem veřejnosti na Kladně, kde 
19. září 1908 obdržela vysvědčení učitelské do-
spělosti. Do Hostivice byla přidělena jako výpo-
mocná učitelka dekretem c. k. okresní školní rady 
na Kladně z 25. března 1909 do konce školního 
roku za nemocnou Emilii Kubešovou. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 136 

Josef Lundák 
(1932–1933) 

 

Josef Lundák se narodil 30. srpna 1906 
v Hostivici, kde chodil do obecné školy. V Praze 
absolvoval čtyři ročníky měšťanské školy a dvou-
letou obchodní školu a poté byl žákem učitelského 
ústavu ve Svatém Janu. Zkoušku učitelské dospě-

losti vykonal roku 1929 ve Svatém Janu a zkoušku 
způsobilosti v roce 1933 na Kladně. Po vojenské 
službě učil krátce na obecné škole v Pruzinách 
u Plzně a ve školním roce 1931/1932 na obecné 
škole v Chýni. Do hostivické obecné školy nastou-
pil jako výpomocný učitel ve školním roce 
1932/1933 a po jeho skončení ze sboru odešel. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 98, 102 a 104 
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M

Jan Malý 
(?–1837) 

Seznam učitelů v Pamětech okresu Unhošť-
ského obsahuje rovněž učitelského pomocníka 
Jana Malého, který v hostivické škole učil od ne-
známého data (asi někdy po roce 1832, protože 
zřejmě nahradil svého předchůdce Jana Radu) do 
31. října 1837. V Knize příběhů pro školu Hosti-
vickou je uveden opis dopisu pražského školního 
dozorce Františka Lampy, kterým bylo Janu 
Malému, pomocníkovi farní školy v Hostivici pro-
půjčeno provizorní místo na škole v Trnovanech 
v tehdejším Berounském kraji. 

Prameny: 
• Kniha příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859, 

str. 19 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Josef Mansfeld 
(1934–1941 a 1945–1950) 

 

 
Josef Mansfeld se narodil 29. dubna 1889 

ve Mšeci v tehdejším slánském politickém okrese. 
Do obecné školy chodil ve Mšeci v letech 1894 až 
1901, poté v letech 1901–1904 do měšťanské 
školy v Novém Strašecí a v letech 1904–1908 do 
státní reálky v Lounech, kde maturoval 1. červen-
ce 1908. Ve školním roce 1908/1909 hospitoval 
při čtyřtřídní obecné škole ve Mšeci a 17. června 
1909 vykonal zkoušku učitelské dospělosti na 
učitelském ústavu v Praze. Působil na školách 
slánského okresu a 15. května 1912 vykonal 
v Praze zkoušku učitelské způsobilosti. Dekretem 
zemské školní rady v Čechách z 23. července 
1914 byl ustanoven definitivním učitelem II. třídy 
na obecné škole chlapecké ve Smečně. Na 

začátku 1. světové války nastoupil při mobilizaci 
vojenskou službu u 28. pěšího pluku, se kterým 
bojoval na ruské frontě. Dne 27. listopadu 1914 
byl u Lískovce v Rusku zajat a po pobytu v zajetí 
v Krasnovodsku se v Taškentu přihlásil 18. února 
1916 do československých legií, kam vstoupil 
24. června 1916 v Kyjevě. Jako legionář prodělá-
val všechny boje našich legií na Ukrajině i na 
Sibiři. Dosáhl důstojnické hodnosti a do vlasti se 
vrátil přes Kanadu až 23. července 1920 jako 
poručík ruské legie. Demobilizován byl 31. prosin-
ce 1920 a dvakrát povýšen na kapitána a štábního 
kapitána v záloze. Od 1. ledna 1921 do konce 
školního roku působil na obecné škole chlapecké 
ve Slaném. Zkoušku učitelské způsobilosti pro 
školy měšťanské z III. odbornosti vykonal před 
zkušební komisí v Praze 4. června 1921 a byl 
uznán způsobilým s vyznamenáním k samostat-
nému úřadu učitelskému na měšťanských školách 
s českým vyučovacím jazykem pro matematiku, 
kreslení, krasopis a rýsování. Ve školním roce 
1921/1922 působil jako zatímní odborný učitel ve 
Mšeci a dekretem zemské školní rady ze 3. května 
1923 byl ustanoven definitivním odborným učite-
lem v Rakovníku. 1. července 1934 se stal defini-
tivním ředitelem měšťanské školy smíšené v Hos-
tivici. K 1. dubnu 1941 byl penzionován, protože 
jako bývalý legionář nemohl zastávat místo ředi-
tele. Po osvobození Československa v roce 1945 
byl opět povolán k výkonu služby na měšťanské 
škole v Hostivici a od zatímního ředitele Františka 
Pěkného převzal ředitelskou funkci. K 1. červenci 
1950 odešel na vlastní žádost do výslužby. Pisatel 
školní kroniky o něm zapsal: „Odešel po 
dlouholeté službě dětem, obci i národu, nenáročný 
člověk, dobrý přítel a shovívavý nadřízený, vděčně 
vzpomínaný všemi, kdož s ním ve škole působili. 
Odešel s naším upřímným přáním pevného zdraví, 
klidu a radostného odpočinku po dobře vykonané 
práci.“ 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 3–4 a 93 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 2–3 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 50 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

Foto: 
• Výřez z fotografie 3. třídy měšťanské školy ve 

školním roce 1935/1936, snímek zapůjčil Bernard 
Polívka 

Podpis: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, titulní strana 
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Zdena Marková 
(1929) 

Zdena Marková učila v hostivické obecné 
škole od 1. do 31. prosince 1929. Zastoupila ne-
mocnou Blaženu Bastlovou a od 1. ledna 1930 ji 
vystřídal definitivní učitel František Bočinský. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 89 

Marie Marxgutová 
(1938) 

Marie Marxgutová se narodila 10. března 
1915 v Kročehlavech a chodila do obecné a měš-
ťanské školy, dvou tříd reálky i učitelského ústavu 
na Kladně, kde 17. června 1935 složila zkoušku 
učitelské dospělosti. Svou učitelskou kariéru zahá-
jila jako učitelská praktikantka na měšťanské ško-
le v Buštěhradě od 1. listopadu 1937 do 30. dub-
na 1938. Jako výpomocná učitelka na hostivické 
obecné škole byla ustavena od 1. května 1938 a 
1. října 1939 byla přeložena do Dřetovic. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 138 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 1 

František Mašín 
(1865–1868) 

František Mašín působil v hostivické škole 
jako podučitel od 7. října 1865 do 1. září 1868. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 4 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Barbora Mejtská 
(1878–1896) 

Industriální učitelka (učitelka ženských 
ručních prací) Barbora Mejtská učila v hostivické 
obecné škole od 1. září 1878 do 31. prosince 
1896. Ve školní kronice se však její jméno obje-
vuje v seznamu učitelů pouze jednou, a to shodou 
okolností ve školním roce 1896/1897, kdy své 
působení v hostivické škole ukončila. O jejím 
případném příbuzenském vztahu k tehdejšímu 
řídícímu učiteli Františku Mejtskému není nic zná-
mo, ale časová shoda působení obou nevypadá 
náhodně. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 38 

• Černý Jan, Javůrek Bedřich, Melichar František a 
Škorpil František (1898): Dějiny školství okresu 
Kladenského, str. 144 

František Mejtský 
(1877–1898) 

 

František Mejtský se narodil 28. dubna 
1836 v Olešné u Rakovníka. Vystudoval c. k. čes-
kém ústavu ku vzdělání učitelů v Praze a s výbor-
ným prospěchem absolvoval rovněž varhanickou 
školu pod vedením Františka Pietsche. Svoji učitel-
skou kariéru zahájil jako podučitel na farní škole 
v Černoušku u Roudnice a od školního roku 
1859/1860 v Rapicích (dnes Kladno-Vrapice). Ke 
zvýšení kvalifikace vstoupil na začátku školního 
roku 1860/1861 do přípravného ročníku pro tech-
niku v Praze, kde setrval do konce dubna 1861. 
Poté přijal nabízené podučitelské místo ve Vysoča-
nech u Prahy, ale ještě ve stejném roce získal 
místo samostatného učitele na škole ve Velkém 
Přítočně. Zde působil 16 let až do 1. září 1877, 
kdy nastoupil jako řídící učitel v Hostivici. Za jeho 
působení se ze čtyřtřídní školy stala roku 1886 
pětitřídní a od školního roku 1895/1896 byla u 
nejvytíženější 5. třídy zřizována pobočka. Do vý-
služby František Mejtský odešel 29. září 1898. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 6–7 a 44 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Podpis: 
• Zápis v pamětní knize spolku Hostivít ke svěcení 

spolkového praporu v roce 1893 

Rudolf Mergl 
(kolem 1925) 

 
Rudolf Mergl byl učitelem hostivické měš-

ťanské školy kolem roku 1925, kvůli chybějící 
pamětní knize však o něm nic podrobnějšího 
nevíme. 

Prameny: 
• Propouštěcí vysvědčení měšťanské školy pro Boženu 

Čermákovou z 26. června 1926, archiv autora 

Podpis: 
• Propouštěcí vysvědčení měšťanské školy pro Boženu 

Čermákovou z 26. června 1926, archiv autora 
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Mestek 
(1931–1932) 

 

Učitel Mestek, jehož křestní jméno není 
známo, byl v hostivické obecné škole ve školním 
roce 1931/1932 třídním učitelem 4. třídy. Ve 
školní kronice je zaznamenáno pouze to, že na 
začátku školního roku 1932/1933 přešel do jiného 
okresu. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 98 
• Školní zpráva Bernarda Polívky ze třídy 4.A obecné 

školy, školní rok 1931/1932 

Podpis: 
• Školní zpráva Bernarda Polívky ze 4. třídy obecné 

školy, školní rok 1931/1932 

Leonard Mlčoch 
(1938–1945) 

 

 

Leonard Mlčoch se narodil 2. května 1906 
v Topolanech u Olomouce. Do obecné školy chodil 
v Hněvotíně u Olomouce, v letech 1920–1924 
studoval na státní české reálce v Olomouci a ze 
čtvrté třídy reálky odešel na učitelský ústav do 
Olomouce, kde v roce 1928 vykonal zkoušku 
učitelské dospělosti. Zkoušku učitelské způso-
bilosti pro obecné školy vykonal 18. listopadu 
1932 a zkoušku z němčiny pro měšťanské školy 
15. dubna 1935, obě ve Slezské Ostravě. Dne 
22. dubna 1937 se podrobil zkoušce způsobilosti 
pro měšťanské školy ze IV. odboru. V době od 
1. října 1928 do 1. dubna 1930 konal prezenční 
vojenskou službu. Od 1. dubna 1930 působil osm 
let na Hlučínsku na obecných školách v Ludge-
řovicích, v Markvartovicích a v Koblově.  

Od 1. července 1938 se Leonard Mlčoch 
stal definitivním učitelem na hostivické měšťanské 
škole. Při podzimní mobilizaci 23. září 1938 byl 

povolán ke svému pluku, poté se vrátil zpět do 
školy. V září 1942 složil zkoušku z němčiny. 
V říjnu 1944 byl povolán k lékařské prohlídce za 
účelem totálního nasazení, nakonec však nasazen 
nebyl. 

Po osvobození Československa v roce 1945 
mu učitelský sbor na začátku nového školního 
roku zakázal vstup do školy pro jeho nevlaste-
necké chování za okupace a přátelský postoj 
k říši. Mlčoch se do školy nedostavil a výměnou 
místa s odborným učitelem Vladimírem Kovářem 
přešel na strakonický okres. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 66, 69 a 93 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 21 

a 44 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru hlavní školy ve 

školním roce 1940/1941, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpis: 
• Pololetní vysvědčení Jaroslava Kučery z 1. třídy 

hlavní školy, školní rok 1943/1944 

Václav Morávek 
(1857–1865) 

Podučitel Václav Morávek působil v hosti-
vické škole od 1. března 1857 do 12. října 1865.  

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 3–4 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Karel Mráz 
(1938) 

Karel Mráz se narodil 9. března 1909 
v Braškově v kladenském okrese. Navštěvoval pět 
tříd obecné školy a čtyři třídy měšťanské školy 
v Unhošti. V letech 1924–1928 se vzdělával na 
československém státním koedukačním ústavu 
učitelském v Kladně, kde nabyl 11. června 1928 
vysvědčení učitelské dospělosti pro obecné školy, 
27. dubna 1932 vysvědčení učitelské způsobilosti 
pro obecné školy a 30. listopadu 1936 vysvědčení 
způsobilosti pro měšťanské školy z odboru mate-
maticko-technického. Od 1. listopadu 1937 do 
15. června 1938 navštěvoval státní kurz pro 
učitele lidových škol hospodářských a 25. června 
1938 se podrobil zkoušce způsobilosti učit hospo-
dářským naukám. Téhož dne byl prohlášen způso-
bilým vyučovat přírodovědným a národohospodář-
ským základům zemědělské výroby. Od 5. října 
1937 byl žákem malířské školy „Studie Dec Art“ 
v Praze. 
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Od 1. září 1928 do 30. června 1929 působil 
na obecné škole v Hořelici. Od 1. října 1929 do 
30. března 1931 konal prezenční vojenskou 
službu. Poté do 30. června 1931 učil na obecné 
škole smíšené v Družci a od 1. září 1931 do 
30. dubna 1938 na obecné škole chlapecké a dívčí 
a měšťanské škole chlapecké v Unhošti. Výnosem 
okresního školního výboru v Kladně byl od 
1. května 1938 přikázán na hostivickou měšťan-
skou školu v Hostivici za nemocného Josefa Bar-
tůňka, kde setrval do konce školního roku. Od 
školního roku 1938/1939 byl ustanoven na 
měšťanskou školu v Nučicích. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 61–62 a 65 

Marta Mrázová 
Viz Marta Hautová 

Jindřiška Müllerová 
(1908) 

Jindřiška Müllerová z Kladna zastupovala 
jako výpomocná učitelka nemocného Roberta 
Kincla od 4. února 1908 do konce školního roku. 
Služební slib vykonala u c. k. okresní školní rady 
na Kladně 28. března 1908. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 126 a 128–129 
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N

Jindřich Nedvěd 
(1933–1934 a 1937–1941) 

  

 
Jindřich Nedvěd se narodil 16. července 

1913 v Újezdě pod Kladnem. Obecnou školu, čtyři 
třídy střední školy (reálky) a učitelský ústav 
vychodil  na Kladně, kde v roce 1932 zkoušku uči-
telské dospělosti. Začal vyučovat na obecné škole 
v Dříni a od 1. září 1933 na obecné škole v Hosti-
vici, ze které byl od školního roku 1934/1935 
„zatím propuštěn“. V roce 1934 se podrobil 
zkoušce učitelské způsobilosti před zkušební 
komisí v Kladně. Na podzim 1935 vykonal na 
Kladně první část a na jaře 1936 druhou část 
zkoušky učitelské způsobilosti pro měšťanské 
školy z přírodovědně-matematického odboru. Po 
odchodu z hostivické obecné školy působil na 
obecných školách v Tachlovicích a v Hostouni. Od 
1. ledna 1936 nastoupil na měšťanskou školu 
v Nučicích a k 1. září 1937 se stal zatímním odbor-
ným učitelem hostivické měšťanské školy. Od 
školního roku 1941/1942 byl na vlastní žádost 
přeložen do Buštěhradu. Kolem roku 1947 působil 
v Okresním školním výboru v Kladně. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 106 a 113 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 45 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 8 
• Průkazka na vlak Marie Tarantíkové z roku 1947 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 
• Výřez z fotografie učitelského sboru hlavní školy ve 

školním roce 1940/1941, snímek zapůjčil Jan Jupa 
 
 
 

Podpis: 
• Kronika Spolku chovatelů králíků a drobného hospo-

dářského zvířectva v Hostivici 1932–1988, podpisy 
účastníků přehlídky králíků 27. září 1937 

Milada Nedvědová 
(1947–1948) 

Milada Nedvědová, rozená Kotýnková, se 
narodila 3. května 1920 v Libochovicích, okres 
Roudnice nad Labem. Navštěvovala obecnou školu 
v Litoměřicích a v Mladé Boleslavi, poté v Mladé 
Boleslavi 1 rok měšťanskou školu a 4 roky střední 
školu a v Kladně učitelský ústav, kde složila zkouš-
ku učitelské dospělosti v roce 1940 a zkoušku 
způsobilosti v roce 1944. Působila jako hospi-
tantka od 1. září 1940 na obecné škole v Kladně, 
jako výpomocná učitelka a čekatelka ve Starých 
Benátkách a v Kladně a jako definitivní učitelka 
v Kladně a v Rozdělově. Na definitivní místo 
v hostivické obecné škole nastoupila v září 1947 a 
učila ve 4. třídě. Dne 15. května 1948 požádala o 
zdravotní dovolenou a do školy se již nevrátila. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 88 

František Němeček 
(do 1933) 

Odborný učitel František Němeček učil po 
neznámou dobu na měšťanské škole. Od 1. dubna 
1933 byl jmenován zástupcem ředitele spojené 
obecné a měšťanské školy za Augustina Urbana, 
který obdržel zdravotní dovolenou a na konci 
školního roku byl penzionován. V této funkci 
vydržel ale Němeček jen krátce, protože již 1. čer-
vence 1933 odešel na definitivní místo do Prahy. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 98–99 

Karla Nepovímová 
(1937) 

Karla Nepovímová se narodila 4. listopadu 
1912 v Kročehlavech, chodila na Kladně v letech 
1919–1924 do obecné školy, pak do měšťanské 
školy, jeden rok do rodinné školy a v letech 1929 
až 1933 do učitelského ústavu, kde dostala vy-
svědčení dospělosti z 8. června 1933 a vysvědčení 
způsobilosti pro obecné školy z 30. dubna 1937. 
Působila jako výpomocná učitelka od 16. března 
do 30. června 1934 na obecné škole v Tachlovi-
cích, od 1. do 30. září 1934 na pomocné škole na 
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Kladně, od 1. dubna do 30. června 1935 na obec-
né škole dívčí v Kročehlavech, od 1. do 30. listo-
padu 1935 na obecné škole v Lužci nad Cidlinou, 
od 1. prosince 1935 do 15. dubna 1936 na obecné 
škole v Hlušicích a od 15. září do 31. prosince 
1936 na obecné škole ve Svárově. Vynesením 
okresního školního výboru v Kladně ze 31. prosin-
ce 1936 byla ustanovena výpomocnou učitelkou 
na hostivické obecné škole, o délce jejího 
působení není nic známo.  

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 130 

Albína Neradová 
(1912–1913 a 1923–1924) 

 

Albína Neradová, rozená Vorlíčková, se na-
rodila 4. května 1892 v Buštěhradě, navštěvovala 
pět let obecnou školu v Dobré, tři roky měšťan-
skou školu na Kladně a v letech 1906–1911 pří-
pravku a ústav učitelský u sv. Anny v Praze. 
Zkoušku učitelské dospělosti vykonala 14. červen-
ce 1911, zkoušku způsobilosti 22. dubna 1915 
v Praze. Učit začínala jako výpomocná učitelka 
v Buštěhradě a v Tachlovicích. V obecné škole 
v Hostivici působila poprvé ještě jako Albína Vor-
líčková v roce 1912/1913, byla ustavena dekretem 
c. k. okresní školní rady na Kladně z 29. prosince 
1912 jako výpomocná učitelka. O ukončení tohoto 
zástupu ve školní kronice chybí zmínka, ale došlo 
k němu nejpozději do konce školního roku, proto-
že v září 1913 již zastupovaný František Pechlát 
opět učil. Poté působila jako výpomocná učitelka 
do roku 1914 v Hořelici (nyní část Rudné) a jako 
zatímní učitelka v letech 1914–1917 ve Dříni, do 
roku 1921 v Hostouni a pak v Jenči, kde se stala 
definitivní učitelkou. Do hostivické obecné školy se 
vrátila jako definitivní učitelka ve školním roce 
1923/1924 a poté ji zemská školní rada poslala do 
obecné školy v Hořelici. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 167 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 60–61 a 70 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1923/1924, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 68 

Jan Nováček 
(mezi 1925 a 1934–1937) 

 

 
Jan Nováček se narodil v roce 1890, matu-

roval v roce 1910 a zkoušky učitelské způsobilosti 
složil v roce 1913 pro obecné školy a roku 1928 
pro měšťanské školy ve III. odboru a pro ruční 
práce. Na měšťanskou školu byl poprvé ustaven 
v roce 1925, místo však neznáme. Každopádně ve 
školním roce 1934/1935 již učil v hostivické měš-
ťanské škole jako třídní ve 2.B. Od školního roku 
1937/1938 byl přeložen do Nového Strašecí. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 7 a 44 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 33 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Podpis: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 26 

Marie Nováková 
(1896–1904) 

Marie Nováková byla jmenována učitelkou 
ženských ručních prací (industriální učitelkou) na 
hostivické obecné škole vynesením c. k. okresní 
školní rady na Kladně z 28. prosince 1895 a 
nastoupila v lednu 1896. Dekretem c. k. okresní 
školní rady na Kladně z 10. dubna 1904 byla ze 
služebních příčin jmenována industriální učitelkou 
na obecných školách v Úhonicích a ve Velké Jenči, 
takže si vlastně vyměnila místo s Jaroslavou Pel-
zovou. 
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Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 36, 38, 42 a 86 
• Černý Jan, Javůrek Bedřich, Melichar František a 

Škorpil František (1898): Dějiny školství okresu 
Kladenského, str. 144 

Růžena Nováková 
(1937) 

Růžena Nováková se narodila 3. ledna 1915 
ve Všeradicích, kde chodila do obecné školy. Poté 
vystudovala v letech 1926–1929 měšťanskou 
školu v Hostomicích, jednoroční kurz při měšťan-
ské škole v Řevnicích a v letech 1930–1934 
učitelský ústav v Hořovicích, kde získala 20. červ-
na 1934 vysvědčení dospělosti. Začínala jako 
učitelská praktikantka při měšťanské škole chla-
pecké v Počaplech od 1. září 1935 do 26. března 
1936 a poté jako výpomocná učitelka od 27. břez-
na do 30. června 1936 při měšťanské škole dívčí 
v Hořovicích, v lednu 1937 při měšťanské škole 
dívčí v Berouně a v červnu 1937 na měšťanské 
škole v Kročehlavech. Do hostivické obecné školy 
nastoupila 15. února 1937, ale doba jejího zdej-
šího působení není ve školní kronice zazname-
nána. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 130–131 

Alena Novotná 
(1950–1952) 

 

Alena Novotná se narodila 3. ledna 1923 
v Praze. Vystudovala reformní reálné gymnázium 
v Praze a filozofickou fakultu Karlovy univerzity, 
kde dosáhla aprobace pro školy III. stupně. Od 
února 1950 působila na národní škole v Libčicích a 
od 1. září 1950 přešla na hostivickou střední ško-
lu. Zde podle školní kroniky docílila značných 
úspěchů, a to zvláště ve vyučování svých odbor-
ných předmětů, dějepisu a zeměpisu. Ve školním 
roce 1951/1952 učila na národní škole v Hostivici 
a 1. listopadu 1952 byla přeložena na střední 
školu v Řeporyjích. 

Prameny: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 52 a 73 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 127 a 137 

 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru střední školy ve 

školním roce 1950/1951, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Růžena Novotná 
(1926) 

 

Růžena Novotná z Kladna zastupovala 
v obecné škole od 1. května 1926 do konce škol-
ního roku za Aloise Saifrta, který navštěvoval kurz 
kreslení. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 82 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 5. A obecné školy ve školním 

roce 1925/1926, snímek zapůjčil Karel Nedbal 

Pavel Novotný 
(1939–1940) 

Pavel Novotný se narodil 25. července 1914 
v Jinonicích u Prahy. Obecnou školu navštěvoval 
od roku 1921 v Kladně, měšťanskou školu v le-
tech 1925–1929 v Kročehlavech a učitelský ústav 
vletech 1933–1937 v Kladně. Od října 1937 do 
31. března 1939 konal činnou vojenskou službu u 
7. dragounského pluku „T. G. M.“ v Hodoníně jako 
četař aspirant. 

V září 1939 byl hospitantem na II. měš-
ťanské škole chlapecké v Kladně a od 1. října do 
31. listopadu 1939 učitelským praktikantem na 
obecné škole v Dušníkách. Od 1. prosince (či snad 
již od 6. listopadu) 1939 do 28. června 1940 
působil jako výpomocný učitel na obecné škole 
v Hostivici. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 2 a 3 
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Václav Novotný 
(1949) 

Václav Novotný se narodil 17. ledna 1918 
v Pečkách, okres Poděbrady. Navštěvoval obecnou 
školu a 1 třídu měšťanské a 3 třídy střední školy i 
učitelský ústav v Kladně, kde vykonal 1. června 
1938 zkoušku dospělosti. Zkoušku způsobilosti 
složil v Praze 29. listopadu 1941. Vyučoval na 
obecných školách v Kladně, v Unhošti, v Úhoni-
cích, v Rozdělově, ve Stehelčevsi, v Buštěhradě, 
v Jenči a od 1. září 1949 v Hostivici. Již 1. pro-
since 1949 si vyměnil se svolením Krajského ná-
rodního výboru místo s učitelkou Růženou Jíšovou 
z kladenského okresu. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 111 a 113 
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P

Anna Panochová 
(1935–1939) 

 

Anna Panochová, rozená Kuncová, se naro-
dila 24. června 1906 na Kladně a chodila do obec-
né školy v Rozdělově, do nižší střední školy na 
Královských Vinohradech a do učitelského ústavu 
na Kladně. Zkoušku učitelské dospělosti složila na 
Kladně roku 1925 a zkoušku učitelské způsobilosti 
tamtéž v roce 1928. Působila jako zastupující 
učitelka na obecné škole v Železné, v Buštěhradě 
a v Sazené, jako výpomocná učitelka na obecné 
škole v Chvatěrubech, ve Vepřeku, ve Veltrusích a 
v Rozdělově, kde zastávala rovněž místa učitelské 
čekatelky a od 1. července 1931 definitivní uči-
telky. Od 1. září 1932 do 31. srpna 1935 učila na 
obecné škole dívčí v Kročehlavech a od 1. září 
1935 nastoupila jako definitivní učitelka do hosti-
vické obecné školy. Od začátku školního roku 
1938/1939 měla zdravotní dovolenou a v lednu 
1939, když se kvůli přebytku učitelů z pohraničí po 
jeho obsazení Německem propouštěly ze služby 
vdané učitelky, se za odbytné vzdala svého místa. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 119, 142 a 147 

Podpis: 
• Kronika Spolku chovatelů králíků a drobného 

hospodářského zvířectva v Hostivici 1932–1988, 
podpisy účastníků přehlídky králíků 27. září 1937 

Vojtěch Paulus 
(kolem 1870) 

Vojtěch Paulus není uveden v žádném 
pramenu hostivické školy, vzpomíná však na něj 
jako na svého učitele František Veselý, který se 
narodil v roce 1864.  

Prameny: 
• Vzpomínkové dopisy Františka Veselého Miroslavu 

Neradovi 

František Payer 
(1881–1882) 

František Payer učil na hostivické škole jako 
zatímní podučitel od 3. října 1881 do 31. srpna 
1882. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 10 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Ludmila Paurová 
(1947) 

Ludmila Paurová se narodila 2. března 1919 
v Hnidousích, okres Slaný, kde vychodila pětitřídní 
obecnou školu a 4 třídy měšťanské školy. Ve 
školním roce 1935/1936 byla žákyní městské 
odborné školy pro ženská povolání v Kladně. V ro-
ce 1936 složila přijímací zkoušku do učitelského 
ústavu v Kladně, kde vykonala zkoušku učitelské 
dospělosti ve školním roce 1939/1940. Pro nedo-
statek volných učitelských míst byla přijata do 
školní služby až 1. května 1942 jako výpomocná 
učitelka na obecné škole dívčí v Kladně, kde půso-
bila do konce školního roku 1941/1942. Od 1. září 
1942 byla ustanovena výpomocnou učitelkou 
v Stehelčevsi a poté na obecné škole dívčí v Kro-
čehlavech a od 1. září 1945 do konce školního 
roku jako učitelská čekatelka na obecné škole 
chlapecké v Kročehlavech. Zkoušku učitelské způ-
sobilosti vykonala na podzim 1944 (antidatováno 
na listopad 1942). V roce 1945 byla jmenována 
definitivní učitelkou. Ve školním roce 1946/1947 
učila na obecné škole v Rozdělově a od 1. září 
1947 do 31. října 1947 na obecné škole v Hostivici 
a na měšťanských školách v Nučicích a v Duš-
níkách. Od 1. listopadu 1947 byla ustanovena na 
hostivickou měšťanskou školu jako zástup na 
Miloše Šrámka pouze po dobu jeho nemoci. 

Prameny: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 4 

František Pechlát 
(1911–1929) 
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František Pechlát, definitivní učitel v Pří-
točně, byl jmenován v létě 1911 definitivním 
učitelem I. třídy v Hostivici a na toto místo 
nastoupil 16. září 1911. V této nové funkci složil 
29. října 1911 přísahu u c. k. okresní školní rady 
na Kladně. Po dobu nemoci od dubna 1914 do 
ledna 1915 zastupoval jako nejstarší člen sboru 
řídícího učitele Jana Suchoradského a po jeho 
smrti v květnu 1915 se stal zatímním řídícím 
učitelem. I přes tuto funkci byl 15. června 1915 
povolán k činné vojenské službě, které byl 
zproštěn v dubnu 1917. Poté se znovu ujal vedení 
školy. Když po prázdninách nastoupil nový ředitel 
Alois Geltner, František Pechlát nadále působil 
jako učitel do června 1929 (ve školním roce 
1920/1921 dočasně na měšťanské škole) a v pro-
sinci 1927 obdržel pochvalné uznání od okresního 
školního výboru. Od školního roku 1929/1930 
přešel na jiné definitivní učitelské místo v Praze. 

V roce 1919 se stal členem hostivického 
obecního zastupitelstva. Jeho „návrhy směřující ku 
vnější úpravě obce hostivické“ z 22. srpna 1919 
ukazují snahu zásadně zlepšit vzhled obce budo-
váním chodníků a dalšími kroky. Kromě této 
činnosti působil i v Sokole, pro který v roce 1932 
modeloval pamětní desku F. J. Pelze. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 158, 160, 174, 183, 198 a 204–205 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 85 a 89 
• Návrhy směřující ku vnější úpravě obce hostivické, 

členům obecního zastupitelstva podává František 
Pechlát, 22. srpna 1919, kopie dokumentu zapůj-
čeného J. Perglem v archivu autora 

Foto: 
• Upravený výřez z fotografie učitelského sboru 

obecné školy ve školním roce 1922/1923, pamětní 
kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, str. 58 

Podpis: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 206 

Anna Pekárková 
(1928–1931?) 

Anna Pekárková se narodila 29. září 1888 
v Bělici u Neveklova. Navštěvovala obecnou školu 
ve Chvojínku a měšťanskou v Benešově, poté stu-
dovala na učitelském ústavu na Kladně, kde 
obdržela roku 1907 vysvědčení dospělosti. V roce 
1909 vykonala zkoušku způsobilosti v Praze. Učila 
krátký čas na obecné škole v Poříčí nad Sázavou, 
později ve Vlašimi, odkud na vlastní žádost přelo-
žena od 1. února 1928 na definitivní místo v Hos-
tivici za Ferdinanda Janouška. Naposledy je ve 
školní kronice zmíněna jako třídní učitelka 2.B ve 
školním roce 1930/1931, odešla zřejmě počátkem 

následujícího roku, kdy nebyly zaznamenány změ-
ny v učitelském sboru. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 84 

Marie Pěkná 
(1945–1950) 

Marie Pěkná se narodila 5. února 1890 
v Hnojnicích v bílinském okrese. Obecnou školu 
navštěvovala v Mostě a poté absolvovala měšťan-
skou školu a jednoroční učební kurz. Vyučila se šití 
a po složení tovaryšské zkoušky šila soukromě. 
Učila se také jeden rok vaření v Lounech. V roce 
1920 se účastnila kurzu pro učitelky dívčích ruč-
ních prací a domácích nauk v Užhorodě na Podka-
patské Rusi. Roku 1922 vykonala zkoušku učitel-
ské způsobilosti pro obecné školy a roku 1924 pro 
měšťanské školy, obě v Praze. V Užhorodě složila 
roku 1924 zkoušku učitelské způsobilosti pro ukra-
jinské měšťanské školy. 

Působila od 1. září 1920 do 31. srpna 1928 
na obecné a měšťanské škole ve Velkém Berez-
ném a od 1. září 1928 do 4. 11. 1938 na českoslo-
venské měšťanské škole v Mukačevě. Dne 4. lis-
topadu 1938 po vídeňské arbitráži opustila Pod-
karpatskou Rus a byla ustanovena od 1. dubna 
1939 na měšťanské škole v Chlumu v sedlčan-
ském okrese. Dne 30. října 1939 byla propuštěna 
ze školní služby s odbytným při akci propouštění 
vdaných učitelek. Po osvobození Československa 
se vrátila do školství a od 1. října 1945 nastoupila 
do hostivické měšťanské školy. Ve školním roce 
1948/1949 vyučovala ruční práce i na národní 
škole. K 1. srpnu 1950 byla na svou žádost pen-
zionována. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 95–96 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 99 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 53 
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František Pěkný 
(1939–1946) 

 

 
František Pěkný se narodil 9. dubna 1891 

v Drachkově v sedlčanském okrese. Obecnou 
školu navštěvoval v letech 1897–1902 v rodišti, 
měšťanskou do roku 1905 ve Voticích. V letech 
1909–1911 absolvoval státní průmyslovou školu 
v Praze, oddělení strojnické. Roku 1912 byl odve-
den a strávil pak nepřetržitě sedm let na vojně, za 
1. světové války na bojištích. V roce 1919 účastnil 
se kurzu pro učitele rusínských národních škol 
v Užhorodě na Podkarpatské Rusi. V červenci 
1920 složil zkoušku učitelské dospělosti v Užhoro-
dě a byl od 1. září toho roku ustanoven zatímním 
učitelem na rusínské obecné škole ve Velkém 
Berezném. V roce 1923 vykonal zkoušku učitelské 
způsobilosti pro národní školy v Užhorodě a pro 
měšťanské školy z III. odboru roku 1924 také 
v Užhorodě. 1. února 1924 byl ustanoven zatím-
ním odborným učitelem na měšťanské škole ve 
Velkém Berezném, 1. září 1928 byl přemístěn na 
rusínskou státní měšťanskou školu v Mukačevě a 
1. září 1937 nastoupil definitivní místo při čsl. 
měšťanské škole tamtéž. 4. listopadu 1938 opustil 
Podkarpatskou Rus a k 1. září 1939 byl ustanoven 
zatímním odborným učitelem na hostivické 
měšťanské škole. Od školního roku 1941/1942 byl 
jmenován zatímním ředitelem a v této funkci 
setrval do konce 2. světové války. Vedení školy 
předal od školního roku 1945/1946 dřívějšímu 
řediteli Josefu Mansfeldovi, za války nuceně pen-
zionovanému. K 30. červnu 1946 byl „přeložen na 
trvalý odpočinek“ a při odchodu z činné služby mu 
okresní školní výbor vyslovil dík za svědomitou 
práci ve škole. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 77–78, 93 a 102 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 8 

 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru hlavní školy ve 

školním roce 1940/1941, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpis: 
• Pololetní vysvědčení Jaroslava Kučery z 1. třídy 

hlavní školy, školní rok 1943/1944 

František Pelz 
(1873–1874 a 1885–1911) 

 

 

František Josef Pelz se narodil 23. září 1848 
na Zbraslavi. Vysvědčení učitelské způsobilosti 
získal v roce 1866 a vyučoval v pražském okolí, na 
území tehdejšího smíchovského okresu. Po půso-
bení na školách ve Slivenci a v Úněticích nastoupil 
poprvé do hostivické školy od 1. září 1874 na rok. 
Poté vystřídal školy v Nenačovicích, v Horních 
Mokropsech, v Trnové a v Holubicích a na hosti-
vickou obecnou školu se vrátil jako zatímní učitel 
vynesením c. k. okresní školní rady na Smíchově 
z 26. srpna 1885 (jiné podklady uvádějí zřejmě 
chybně již rok 1883). Ve školním roce 1890/1891 
již byl definitivním učitelem. Když v červnu 1902 
zemřel řídící učitel František Krotil, zastupoval tuto 
funkci, od 1. října 1902 byl jmenován zatímním 



SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ 
Učitelé do roku 1950 
 

 

87

řídícím učitelem a tuto funkci vykonával do 
nástupu definitivního řídícího učitele Jana Sucho-
radského v lednu 1903. Výměrem c. k. okresní 
školní rady z 21. července 1902 mu bylo uděleno 
pochvalné uznání „za utěšené výsledky u vyučo-
vání a zdárné vedení školní mládeže.“ V říjnu 1910 
obdržel zdravotní dovolenou a na svou žádost byl 
od 1. března 1911 dán na trvalý odpočinek s vý-
služným 2 800 korun. Při této příležitosti mu zem-
ská školní rada projevila pochvalné uznání „za 
horlivou snahu a utěšené výsledky u vyučování a 
výchově mládeže.“ 

Vedle své učitelské povinnosti působil 
v hostivickém Sokole a věnoval se i spisovatelské 
činnosti a skládání hudby. Za své tiskem vydané 
pojednání O šetření užitečného ptactva obdržel 
diplomy a čestnou medaili na hospodářských 
výstavách v Plzni, v Praze i jinde. Sestavil sbírku 
lidových písní pro vídeňské nakladatele a složil 
kolem stovky skladeb různých žánrů, například 
slavnostní pochod pro krajinskou výstavu na 
Kladně 1902 zvaný Společnými silami. Jeho nej-
známějším dílem je skladba Lví silou, kterou složil 
v roce 1882 a která se např. stala znělkou 
pražského rozhlasu při květnovém povstání v roce 
1945. 

Zemřel 31. prosince 1922 a byl pohřben na 
hřbitově v Praze-Bubenči. 

V roce 1932, při zavádění názvů ulic v Hos-
tivici, byla na jeho počest pojmenována ulice u 
kostela, kde v domě čp. 4 bydlel. Hostivický Sokol 
mu ve stejném roce věnoval pamětní desku na 
budově staré školy (Husovo náměstí čp. 59). Za 
války musela být tato deska ukryta a nového 
odhalení se dočkala až v roce 1969. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 12, 62, 67, 70, 74, 75 a 153 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 54 a 101 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
• Tvář z reliéfu, článek Miloše Šrámka v Hostivickém 

měsíčníku ze září 1988  
• Hostivický kantor, článek Miloše Šrámka v Hosti-

vickém měsíčníku z prosince 1992  

Foto: 
• Pamětní deska na budově staré školy (Husovo nám. 

čp. 59), foto Josef Kučera, 1969 

Podpis: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 66 
 
 
 
 

Jaroslava Pelzová 
(1904–1927) 

 

 

Jaroslava Pelzová, dříve industriální učitelka 
na obecných školách v Úhonicích a v Jenči, na-
stoupila do hostivické obecné školy 1. května 
1904 jako zatímní učitelka ženských ručních prací 
a dekretem c. k. zemské školní rady z 1. června 
1906 byla jmenována definitivní učitelkou. Přede-
psanou přísahu složila u c. k. okresní školní rady 
na Kladně 23. června 1906. Již předtím, v únoru 
1906 byl jmenována industriální učitelkou i pro 
školu v Jenči. V Hostivici a v různých dobách také 
na dalších školách v okolí působila až do konce 
školního roku 1927. Poté onemocněla a po krátké 
dovolené byla na vlastní žádost dočasně penzio-
nována, do školy se již nevrátila. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 86 a 105 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 84 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1923/1924, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 68 

Podpis: 
• Věnování z 8. března 1925 v památníku Boženy 

Čermákové, archiv autora 

Růžena Peřinová 
Viz Růžena Kožušníková 
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Anna Petrmanová 
(1936) 

 

Anna Petrmanová, rozená Fabiánová, se 
narodila 4. srpna 1903 v Třebošnici, chodila do 
obecné školy ve Všetatech, Pšovce a Vysokém 
Mýtě, do občanské (měšťanské) školy v Pardubi-
cích, v Kladně a ve Vlašimi a do učitelského 
ústavu na Kladně, kde 22. června 1922 složila 
zkoušku učitelské dospělosti. Působila jako zastu-
pující učitelka v Kostelním Hlavně a v Nučicích do 
31. ledna 1923. Dne 27. ledna 1923 se provdala 
za Adolfa Petrmana a opustila školní službu. Pro 
nezaměstnanost svého muže se vrátila do školství 
a na hostivické obecné škole učila jako výpo-
mocná učitelka od 1. ledna 1936 do konce škol-
ního roku. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 123 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy 5.B obecné školy ve školním 

roce 1935-1936, snímek zapůjčila Jiřina Polívková 

Josef Petřík 
(1908–1910) 

Josef Petřík se narodil 24. prosince 1889 
v Libušíně a vystudoval v letech 1901–1904 měš-
ťanskou školu v Plzni a v letech 1904–1908 čtyři 
ročníky c. k. ústavu ku vzdělávání učitelů v Plzni, 
kde 11. června 1908 získal nabyl vysvědčení uči-
telské dospělosti. Hostivická obecná škola se stala 
jeho prvním působištěm. Nejprve sem byl jmeno-
ván 2. října 1908 jako výpomocný učitel za ne-
mocného učitele Roberta Kincla a po jeho smrti 
byl 22. července 1909 jmenován zatímním učite-
lem II. třídy. Slib složil u c. k. okresní školní rady 
na Kladně 16. ledna 1910, ale ještě týž měsíc byl 
převeden do Dříně. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 134, 142 a 146 

Zdeněk Petřík 
(1935) 

Zdeněk Petřík se narodil 18. prosince 1913 
v Kladně. Do školy obecné chodil v Kladně a v le-
tech 1925–1930 do čsl. státní reálky a IV. ročníku 
měšťanské školy v Kladně. V roce 1930 byl přijat 
do učitelského ústavu v Kladně, kde vykonal 
16. června 1934 zkoušku učitelské dospělosti. Ve 
školním roce 1934/1935 hospitoval na obecné a 
měšťanské škole v Rozdělově a od 1. září 1935 ho 
okresní školní výbor ustanovil učitelským prak-
tikantem na hostivické měšťanské škole. Již 
k 30. září 1935 byl zproštěn služby, protože 
1. října 1935 nastoupil činnou vojenskou službu. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 17–18  

Ladislav Pexa 
(1939–1945) 

 

 
Ladislav Pexa se narodil 31. října 1911 

v Lounech, kde chodil do obecné a měšťanské 
školy. Poté vystudoval učitelský ústav v Žatci 
(1926–1929) a v Plzni (1930–1931). Zkoušku uči-
telské způsobilosti vykonal roku 1936 v Hradci 
Králové. Vyučoval na státních národních školách 
v Lubnici, v Dolním Radčkově, v Dolní Olešnici, 
v Chlívcích, v Broumově, v Červeném Kříži a 
v Šumvaldě. Po obsazení pohraničí byl přidělen na 
obecnou školu v Jinočanech a od 1. února 1939 
na hostivickou obecnou školu jako zatímní učitel. 
Ve školním roce 1939/1940 byl členem pěveckého 
spolku Bendl a hudebního kroužku TJ Sokol a 
členem místní školní rady. Koncem června 1944 se 
zúčastnil kurzu her a plavání pro učitelstvo v Klad-
ně a od 23. září 1944 byl totálně nasazen. Po 
skončení 2. světové války v roce 1945 byl povolán 
do vojenské služby, ve které v listopadu 1945 
požádal o přikázání na obecnou školu v Ústí nad 
Labem. 
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Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 148–149 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 7, 44, 48, 68 a 72 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1940/1941, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1939–1953, str. 19 

Podpis: 
• Školní zpráva Jaroslava Kučery z 4. třídy obecné 

školy, školní rok 1942/1943 

Květa Pexová 
(1945–1946) 

 

Květa Pexová, rozená Kubáková, se naro-
dila 20. dubna 1921 v Hostivici, kde chodila 
v letech 1927 až do obecné školy. Pak studovala 8 
let reformované reálné gymnázium v Praze XIX., 
kde 7. července 1940 složila zkoušku dospělosti. O 
prázdninách v roce 1945 navštěvovala prázdnino-
vý kurz pro abiturienty středních škol při kladen-
ském učitelském ústavu a 19. září 1945 složila 
doplňovací zkoušku učitelské dospělosti. V hosti-
vické obecné škole nastoupila v září 1945 a učila 
ve třídě 4.A. Dne 11. února 1946 byla na svou 
žádost přeložena do Ústí nad Labem, kam byl již 
v listopadu 1945 přešel její manžel Ladislav Pexa. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 67, 68 a 75 

Podpis: 
• Školní zpráva Vladimíra Broula ze třídy 4.A obecné 

školy, školní rok 1945/1946 

Anna Pilecká 
(1933–1939) 

 

Anna Pilecká se narodila 2. března 1913 
v Pleteném Újezdě. Obecnou školu vychodila 
v Kročehlavech a měšťanskou na Kladně. V Kolíně 

navštěvovala dva roky učitelský ústav a na Kladně 
odbornou školu pro ženská povolání. Vysvědčení 
učitelské způsobilosti k vyučování ženským ručním 
pracím dostala roku 1933 v Kolíně. Od školního 
roku 1933/1934 působila jako učitelka ženských 
ručních prací na obecných školách v Hostivici a 
Jenči. Od 1. září 1936 byla ustanovena učitelskou 
čekatelkou a od 1. září 1937 definitivní učitelkou 
domácích nauk. Z Hostivice odešla na konci 
školního roku 1938/1939 a výuku ručních prací 
převzala od září 1939 Růžena Dejmalová. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 106, 129, 139 a 142 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 

Emil Píša 
(1887–1903) 

Emil Píša se stal definitivním učitelem 
hostivické obecné školy vynesením c. k. zemské 
školní rady z 1. března 1887 a službu nastoupil 
téhož dne. V roce 1890 dočasně zastupoval 
nemocného řídícího učitele v Hostouni. Naposledy 
učil ve školním roce 1902/1903 a poté se ze 
záznamů školní kroniky vytrácí. Jeho odchod nebyl 
zapsán zřejmě proto, že zrovna nastoupil nový 
řídící učitel. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 14, 16 a 68 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Alžběta Plocková 
(1903) 

Alžběta Plocková se narodila 17. listopadu 
1880 ve Zvoleněvsi, kde chodila do obecné školy. 
Měšťanskou školu v Lounech ukončila roku 1894 a 
dále studovala soukromě, přičemž hospitovala 
v mateřské škole ve Slaném. Ve školním roce 
1897/1898 složila jako externistka na c. k. českém 
ústavu učitelek v Praze pěstounské zkoušky a 
poté hospitovala na obecné škole v Hobšovicích. 
Od 16. dubna 1902 do 15. července 1902 učila 
jako výpomocná podučitelka na obecné škole 
v Libušíně. Po rozdělení čtvrté třídy v hostivické 
obecné škole byla jmenována dekretem c. k. 
okresní školní rady na Kladně z 28. dubna 1903 na 
nově zřízené místo jako výpomocná učitelka a této 
služby byla zproštěna 16. července téhož roku. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 78–79 a 81 
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Václav Počkay 
(1910–1919) 

Václav Počkay se narodil v roce 1880 v Pra-
ze a v letech 1891 až 1899 vystudoval tři třídy 
měšťanské školy u Matky Boží Vítězné v Praze a 
čtyři ročníky c. k. českého ústavu ku vzdělávání 
učitelů v Praze, kde obdržel 8. července 1899 
vysvědčení učitelské dospělosti. Vyučovat začal 
jako výpomocný učitel na chlapecké škole 
v Karlíně, pak působil jako zatímní učitel na obec-
ných školách v Proseku, v Lidicích a na obecné 
škole chlapecké v Kročehlavech. Dekretem c. k. 
zemské školní rady z 27. prosince 1909 byl 
ustanoven definitivním učitelem II. třídy na 
obecné škole v Hostivici, kde nastoupil 1. března 
1910. V červnu 1913 se stal učitelem I. třídy. V té 
době stále docházel do školy ze svého bydliště 
v Liboci, protože v Hostivici se nenašel vhodný 
byt. Dne 10. prosince 1914 se oženil. 

V roce 1919 se stal definitivním učitelem II. 
třídy ve Stodůlkách a koncem listopadu 1919 jej 
okresní školní rada na Kladně zprostila služby 
v kladenském okrese. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 145-146, 172 a 181 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 30 

Pavel Poch 
(kolem 1928) 

 

Jméno učitele měšťanské školy Pavla Pocha 
známe jen z dopisu učitelského sboru hostivické-
mu starostovi z roku 1928. 

Podpis: 
• Dopis učitelského sboru hostivickému starostovi 

Matěji Kalinovi k úmrtí manželky, 31. října 1928 
(zapůjčila S. Beránková) 

Vojtěška Pokorná 
(1897) 

Vojtěška Pokorná působila na hostivické 
obecné škole krátce od 16. září 1897 do 18. října 
1897 jako výpomocná učitelka za nemocného 
učitele Františka Pelze. Po této službě se stala 
zatímní podučitelkou na obecné škole v Chyňavě. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 43 

Anna Polánková 
(1940–1954) 

 

Anna Polánková, rozená Kautznerová, se 
narodila 15. ledna 1915 v Žatci. Obecnou školu 
navštěvovala v letech 1921–1926 v Žatci, kde 
rovněž absolvovala měšťanskou školu. Pak v le-
tech 1930–1934 navštěvovala učitelský ústav 
v Žatci, kde získala 30. listopadu 1934 způsobilost 
pro vyučování němčiny na obecné i měšťanské 
škole a 30. listopadu 1937 vykonala zkoušku 
učitelské způsobilosti. Provdala se 17. července 
1937. 

Od 1. září 1935 do 24. března 1936 byla 
učitelskou praktikantkou na měšťanské škole 
v Chomutově. Poté působila jako výpomocná uči-
telka postupně v Chomutově, v Kounově, v Údli-
cích a v Měcholupech, a od 1. ledna 1938 jako 
učitelská čekatelka v Měcholupech, v Postolo-
prtech a ve Štěkni u Strakonic, kde byla 5. května 
1939 jmenována definitivní učitelkou. 

Do obecné školy v Hostivici nastoupila od 
1. února 1940 na zatímní místo zřízené u pobočky 
5. třídy. V následujícím školním roce je již uvá-
děna opět jako definitivní učitelka. Po dobu 
mateřské dovolené od 1. září do 1. listopadu 1942 
ji zastupovala Johanka Jelínková. V Hostivici se-
trvala do června 1954 a od školního roku 
1954/1955 byla na vlastní žádost přeložena do 
Prahy. 
Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 2, 3 a 13 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 121 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1940/1941, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1939–1953, str. 12 
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Věra Povolná 
(1939) 

Věra Povolná se narodila 5. prosince 1918 
ve Strakonicích. Chodila do obecné školy ve 
Strakonicích a do 4 tříd státní měšťanské školy 
v Žatci. V letech 1933–1937 se vzdělávala ve 
státním československém koedukačního ústavu 
v Žatci a zkoušku dospělosti vykonala na tomto 
ústavu 10. června 1937. V podzimním období 
1937 podnikla zkoušku způsobilosti z německého 
jazyka pro měšťanské školy. Dne 15. února 1938 
byla ustanovena vedlejší učitelkou němčiny na 
státní měšťanské škole v Postoloprtech a na této 
škole učila do 10. října 1938. Po zabrání pohraničí 
v důsledku mnichovské dohody byla bez místa a 
7. března 1939 ji okresní školní výbor v Kladně 
ustanovil výpomocnou učitelkou na měšťanské 
škole v Hostivici. Zřejmě učila jen do konce 
školního roku, ve školní kronice se v záznamech 
z dalších let její jméno již neobjevuje. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 73–74 

František Prášek 
(1932–1934) 

František Prášek se narodil 26. dubna 1883 
v Proseči v tehdejším okrese Ledeč. Chodil do 
obecné školy v Církvici, do měšťanské v Čáslavi a 
do učitelského ústavu v Kutné Hoře, kde se 
podrobil roku 1902 zkoušce učitelské dospělosti a 
v roce 1904 zkoušce způsobilosti pro obecné 
školy. Působil nejprve na ledečském okrese v Píšti, 
v Čechticích a v Borovnici. Jako definitivní učitel 
působil na kladenském okrese v Lidicích, v Jino-
čanech, v Chýni a v Unhošti. Na hostivickou 
obecnou školu byl ustaven od školního roku 
1932/1933. Po rozdělení správy obecné a měšťan-
ské školy převzal František Prášek 28. června 
1934 zatímně řízení obecné školy, ale již 15. srpna 
téhož roku odešel do Libčic, kde obdržel definitivní 
místo řídícího učitele. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 98–99 a 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Václav Prečner 
(1939–1941) 

 

Václav Prečner se narodil 14. dubna 1908 
v Praze. Od roku 1914 chodil do obecné školy 
v Kladně a od roku 1919 studoval na státní reálce 
v Kladně, kde se podrobil v roce 1926 maturitní 
zkoušce. Po splnění vojenské povinnosti vykonal 
roku 1932 doplňovací zkoušku učitelské dospělosti 
na státním koedukačním ústavu učitelském 
v Kladně, kde rovněž v roce 1934 vykonal zkoušku 
učitelské způsobilosti pro obecné školy a v roce 
1936 zkoušku způsobilosti pro měšťanské školy 
z I. odboru. Od roku 1932 působil na slovenských 
státních školách v Horních Krškanech a v Blesov-
cích, odkud byl v roce 1936 přeložen na obecnou 
školu ve Velkém Přítočně. Po krátkém období, kdy 
působil na II. měšťanské škole chlapecké v Klad-
ně, byl od 1. září 1939 přeložen jako zatímní 
odborný učitel na měšťanskou školu smíšenou 
v Hostivici. Od školního roku 1941/1942 na vlastní 
žádost přešel do Unhoště. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 79 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 8 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru hlavní školy ve 

školním roce 1940/1941, snímek zapůjčil Jan Jupa 

František Procházka 
(1878) 

František Procházka se narodil v roce 1850 
ve Vyšerovicích na Čáslavsku. Do hostivické obec-
né školy nastoupil jako definitivní učitel 28. února 
1878, ale již 31. srpna 1878 přešel na místo 
zatímního řídícího učitele v Lidicích, kde strávil 
školní rok 1878/1879. Dne 19. listopadu 1889 
rozhodla c. k. okresní školní rada na Smíchově o 
jeho jmenování definitivním řídícím učitelem 
obecné školy v Holubicích, kde byl do té doby 
zatímním řídícím učitelem. Teprve tímto krokem 
bylo zrušeno jeho jmenování definitivním učitelem 
v Hostivici, kde již 11 let neučil. Proto se jeho 
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jméno objevuje v hostivické škole například 
v učitelské statistice z roku 1884. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 8 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 a 235 
• Statistický popis školních okresů Čech, Praha 1884, 

str. 116 
• Dopis c. k. okresní školní rady na Smíchově č. 

6369/1889 z 24. listopadu 1889 adresovaný Místní 
školní radě v Hostivicích (zapůjčila paní Zapadlová) 

Aug. Provazníková 
(1925–1926) 

Aug. Provazníková nastoupila do hostivické 
obecné školy 16. září 1925 z Kladna za Pavlu 
Hornerovou přeloženou na měšťanskou školu a od 
1. dubna 1926 byla přeložena zpět na Kladno. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 81 

Karel Ptáček 
(1904–1911) 

Karel Ptáček, definitivní učitel I. třídy na 
obecné škole ve Dříni, nastoupil do hostivické 
školy ve stejné funkci od 1. března 1904. Ve 
školním roce 1905/1906 učil ve své druhé třídě 
kromě běžných předmětů navíc katolické nábo-
ženství. Od 1. března 1911 se stal definitivním 
řídícím učitelem v Chýni. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 84 a 152 

František Pucholt 
(1939 a 1979–1980) 

František Pucholt z Unhoště maturoval 
v roce 1938. Po období bez zaměstnání nastoupil 
od 16. října 1939 v hostivické obecné škole jako 
učitelský praktikant a již 1. února 1940 byl 
přikázán na měšťanskou školu v Unhošti, kde 
setrval dva měsíce. Poté byl přeložen do Velkého 
Přítočna a učil i v Tachlovicích a v Nučicích, kam 
dojížděl z Unhoště denně na kole. Zažil i totální 
nasazení v kladenském závodu Poldi. Dlouhá léta 
působil jako ředitel školy v Rudné a po odchodu 
do důchodu v srpnu 1979 vypomáhal ve školním 
roce 1979/1980 v Hostivici. Poté vystřídal jako 
pomáhající důchodce ještě další školy, například 
školu v Ořechu. Nyní žije v Nučicích. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 2 
• Telefonický rozhovor, leden 2008 
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R

Jan Rada 
(1832–?) 

Jan Rada nahradil od 1. listopadu 1832 na 
místě pomocného učitele hostivické školy Fran-
tiška Sládka. V březnu 1833 „žádal v hluboké 
poníženosti Důstojného dvojctihodného Velebného 
Pána a Pana Faráře o vyprostředkování jedné 
světnice k přebývání svému“. Na základě této 
žádosti dostal pro rok 1833/1834 podporu 20 
zlatých vídeňské měny. Později přešel na provizor-
ní místo v Trnovanech v tehdejším Berounském 
kraji, kde ho po jeho rezignaci vystřídal další 
učitelský pomocník hostivické školy Jan Malý. 

Prameny: 
• Kniha příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859, 

str. 16 a 19 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

František Rašplička 
(1946–1948) 

František Rašplička se narodil 20. února 
1919 v Kladně, kde vychodil obecnou i měšťan-
skou školu. Po absolvování měšťanské školy byl 
přijat do státního koedukačního učitelského 
ústavu v Kladně, na kterém ukončil studium 
zkouškou učitelské dospělosti 2. června 1938. 
Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy 
vykonal v Praze 3. listopadu 1944 s právní plat-
ností od listopadu 1940 (antidatované vysvěd-
čení). Ve školním roce 1938/1939 hospitoval na 
obecné škole v Rozdělově. V dubnu 1940 byl 
jmenován učitelským praktikantem při měšťanské 
škole dívčí v Kladně. Tam setrval do konce 
školního roku a pak byl přikázán jako praktikant 
na obecnou školu v Železné, kde působil do konce 
školního roku 1944/1945, ve kterém byl jmenován 
výpomocným učitelem. Ve školním roce 
1945/1946 působil jako učitelský čekatel na II. 
měšťanské škole chlapecké v Kladně a dnem 
1. září 1946 byl přikázán na zdejší měšťanskou 
školu. Definitivním učitelem byl jmenován reno-
minačním dekretem s právní účinností od 1. září 
1941. Od září 1948 byl přeložen do Dokes v kla-
denském okrese, kde pak dlouhá léta zastával 
funkci ředitele. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 105 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 12 
• Informace Marie Štulíkové-Tarantínkové z roku 2009 



SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ 
Učitelé do roku 1950 
 

 

94

Ř

Františka Řeháková 
Viz Františka Cílková 
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S

Alois Saifrt st. 
(1897–1931) 

 

 
Alois Saifrt se narodil 8. ledna 1876 jako 

syn hrnčíře ve Slaném, kde navštěvoval pět tříd 
vyššího státního gymnázia. Studium učitelského 
ústavu v Příbrami v letech 1893–1897 zakončil 
roku 1899 zkouškou učitelské způsobilosti pro 
obecné školy. 

Na hostivické obecné škole nastoupil 1. září 
1897 jako zatímní podučitel, definitivním poduči-
telem se stal dekretem c. k. zemské školní rady 
z 1. května 1900. Dne 17. prosince 1909 byl jme-
nován definitivním učitelem I. třídy. Od 15. června 
1915 do 23. dubna 1917, když zatímní řídící učitel 
František Pechlát sloužil v armádě, Alois Saifrt ho 
jako nejstarší přítomný člen sboru zastupoval. 

Po vzniku Československa odešel v roce 
1919 na pět let učit na Slovensko jako správce 
státní ľudové školy (slovenské obdoby českých 
obecných škol) ve Vrútkách a do hostivické školy 
se vrátil opět od 1. září 1924 do 31. srpna 1931. 
V roce 1931 byl jmenován definitivním učitelem 
na dívčí obecné škole v Praze VII., kde se posléze 
stal zatímním řídícím učitelem, a v roce 1936 byl 
penzionován. 

V letech 1912 až 1936 působil rovněž jako 
správce hostivické živnostenské pokračovací školy. 

Alois Saifrt si postavil v roce 1907 dům čp. 
147 u nádraží v nynější Havlíčkově ulici, který 
roku 1914 zvýšil o první patro. Tento dům s čápy 
ve štítu patří ke stavebně nejzajímavějším v celé 
Hostivici. 

Aktivně se zapojil do společenského dění 
v Hostivici. Režíroval ochotnické divadlo, působil 
v tělocvičné jednotě Sokol Hostivice a dlouhá léta 
byl jednatelem a později předsedou místního 
odboru Národní jednoty Severočeské v Hostivici. 

Od roku 1906 byl místostarostou Hostivické 
záložny.  

Dne 30. září 1937 byl zvolen za hosti-
vického obecního kronikáře a v této funkci setrval 
do března 1952. Jeho zápisy v obecní pamětní 
knize patří ke kvalitním, obsahují řadu přesných 
údajů o soudobém dění; do studia historie se 
nepouštěl. 

Jeho pohřeb se konal 8. ledna 1955 za 
účasti celého učitelského sboru. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 43, 47, 99, 145, 153 a 198 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 70 a 82 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 140 
• Pamětní kniha obce Hostivice, str. 86, 179 a 265 

Foto: 
• Album fotografií Aloise Saifrta st., list s fotografiemi 

z let 1906 až 1907, zapůjčila Zdena Vepřeková 

Podpis: 
• Dopis učitelského sboru hostivickému starostovi 

Matěji Kalinovi k úmrtí manželky, 31. října 1928 
(zapůjčila S. Beránková) 

Alois Saifrt ml. 
(1949–1978 a později výpomoc) 

 

 
Alois Saifrt se narodil 18. května 1918 

v Hostivici jako syn zdejšího učitele. V letech 1924 
až 1929 chodil do obecné školy v Hostivici a do 
roku 1934 studoval na československé státní reál-
ce v Praze VII. Po ukončení kvinty přestoupil na 
Amerlingův státní mužský učitelský ústav v Praze 
a tam také složil roku 1938 maturitní zkoušku. Od 
1. září 1938 nastoupil učitelskou službu na Masa-
rykově měšťanské škole v Ruzyni. Pak působil 
střídavě na obecných školách na Jenerálce, v Ru-
zyni, v Modřanech, opět v Ruzyni a od 1. března 
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1942 na měšťanské škole v Nebušicích. Od října 
1944 do dubna 1945 byl totálně nasazen jako 
dělník na odklizovací práce do Fantových závodů 
v Pardubicích, kde přežil nálety a dvojí bom-
bardování. V listopadu 1944 vykonal zkoušku 
způsobilosti pro měšťanské školy ze IV. odboru. 
Po osvobození Československa v roce 1945 se 
vrátil opět na měšťanskou školu v Nebušicích a od 
1. září 1945 byl ustanoven na měšťanskou školu 
chlapeckou v Kadani. Na budování této školy v po-
hraničí se podílel do srpna 1948 a od 1. září 1948 
byl na vlastní žádost jmenován na střední školu 
v Křivoklátě. 

V rodné Hostivici nastoupil na střední školu 
od 1. září 1949 s aprobací český jazyk, německý 
jazyk, tělesná výchova a pracovní výchova. Od 
20. září 1953 byl jmenován zástupcem ředitele a 
v této funkci působil až do svého ustanovení 
ředitelem v roce 1975, po odchodu Miloše 
Šrámka. 

Od ustavení pionýrského oddílu v říjnu 1950 
byl několik let jeho pedagogickým poradcem. U 
příležitosti dne učitelů 28. března 1957 i 1958 byl 
vyznamenán čestným diplomem a uznáním rady 
ONV za svědomitou práci ve škole. Ve školním 
roce 1967/1968 i později byl vedoucím předměto-
vé komise učitelů pro český jazyk a vedl němčinu 
jako nepovinný předmět. Rovněž pokračoval 
v soukromém studiu Večerní univerzity marxismu-
leninismu. Začátkem 70. let připravoval pro žáky 
vlastivědnou soutěž Poznáváme své město, která 
vyústila ve výrobu a instalaci tabulí s informacemi 
o význačných budovách v obci. 

Do důchodu odešel 1. srpna 1978 a při té 
příležitosti dostal řadu ocenění od různých orgánů 
a organizací. Ve škole však nadále vypomáhal 
zástupem za nemocné učitele a v letech 1985 až 
1988 dokonce na plný úvazek místo chybějících 
učitelů. 

Alois Saifrt se zapojil do činnosti orgánů 
města. Byl členem místního výboru Národní fronty 
a poslancem národního výboru a pracoval postup-
ně v různých komisích, zejména zdravotní, život-
ního prostředí a pro zvelebení obce. V těchto 
funkcích se významně zasloužil o obnovu hosti-
vického zámku v letech 1977–1983. 

V mládí byl členem jazzové kapely a působil 
jako cvičitel v Sokole, kde byl i členem hudebního 
kroužku. Podílel se na přípravě několika regionál-
ních publikací, v roce 1971 Dělnické hnutí na 
Hostivicku a o 6 let později Hostivice – 700 let 
života a práce. Od počátků publikoval množství 
článků v Hostivickém zpravodaji a později v Hosti-
vickém měsíčníku.  

V 90. letech se snažil o opravu varhan 
v hostivickém kostele. Jeho příspěvek tvořil základ 
později ustavenému Fondu Aloise Saifrta, který 
opravu dotáhl do zdárného konce. 

Alois Saifrt zemřel 22. ledna 2000. 

Prameny: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 25–26, 42, 54, 75, 
101–102, 126–127 a 170 

• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 
školy v Hostivici 1957–1967, str. 16, 21, 26 a 29 

• Školní kronika Základní devítileté/Základní školy 
v Hostivici 1967–1976, str. 1, 3, 5, 44, 66, 67 a 72 

• Školní kronika Základní školy v Hostivici 1967–1976, 
str. 5, 16, 25, 30, 31–32, 34, 45, 136, 156 a 176 

• Ze vzpomínek nejstarší generace: Vypráví pan 
učitel, článek Pavla Krchova v Hostivickém 
měsíčníku z března 1989 

• Úmrtní oznámení, v archivu autora 

Foto: 
• Fotografie učitelského sboru střední školy ve 

školním roce 1950/1951, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpis: 
• Rub fotografie třídy 3.A střední školy ve školním 

roce 1950/1951, snímek zapůjčil Josef Kučera 

Albín Schaffer 
(1948–1950) 

 

 
Albín Schaffer se narodil 28. listopadu 1898 

v Hamrech v okrese Boskovice, vykonal zkoušku 
učitelské dospělosti roku 1917 a učitelské způso-
bilosti roku 1919 v Poličce, zkoušku učitelské 
způsobilosti pro měšťanské (střední) školy z I. od-
boru v roce 1923 v Praze a pro odborné předměty 
na lidových školách hospodářských roku 1921 
v Přerově. V květnu roku 1916 nastoupil vojen-
skou službu a byl dva roky na frontě v Rumunsku, 
posledně v hodnosti poručíka pěchoty. Od 1. led-
na 1919 vyučoval na obecné škole v Trpíně u 
Moravské Olešnice, později v Bohuňově, od roku 
1921 v kladenském okrese ve Stehelčevsi, na 
měšťanských školách v Dolním Jiřetíně, v Mostu a 
v Buštěhradě. Roku 1927 byl ustanoven na pokus-
né Volné škole práce v Kladně. Od 1. ledna 1929 
do 30. srpna 1941 působil na různých školách 
v Praze, nejdéle na měšťanské škole v Praze-
Vokovicích. O prázdninách v roce 1941 si vyměnil 
místo s Jiřím Geltnerem ze zdejší školy a měl 
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nastoupit v Hostivici. Byl však ustanoven v Buš-
těhradě, kde působil až do 1. března 1948. Za 
německé okupace byl na základě udání zatčen a 
vyšetřován německým gestapem z protistátní 
činnosti. Po válce zúčastnil se odborářské práce a 
byl předsedou zaměstnanecké rady v kladenském 
okrese, též pracoval v samosprávě jako místo-
předseda MNV v Buštěhradě a jako člen rady ONV 
v Kladně. Na hostivické střední škole nastoupil od 
1. září 1948 a od školního roku 1950/1951 byl na 
vlastní žádost přeložen do Kladna-Kročehlav. 

Prameny: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 12–13 a 53 

Foto: 
• Výřez z nedatované fotografie Albína Schaffra a 

Františky Cílkové, snímek zapůjčil Vlastimil Šprunk 

Podpis: 
• Vysvědčení Vlastimila Šprunka ze třídy 4.A střední 

školy, školní rok 1949/1950 

Josefa Schetinnová 
Viz Josefa Kaňková 

Marie Skálová 
(1938–1939?) 

Marie Skálová se narodila 6. září 1914 na 
Kladně, kde navštěvovala obecnou i měšťanskou 
školu a v letech 1930 až 1934 učitelský ústav. Ja-
ko výpomocná učitelka začala učit 1. prosince 
1934 na řecko-katolické lidové škole v Čarnu, 
okres Prešov na Slovensku. Od 1. září 1936 vy-
učovala na obecných školách v Kročehlavech, 
v Chrášťanech a v Hořelici. Do hostivické obecné 
školy nastoupila 15. září 1938 jako výpomocná 
učitelka a její působení skončilo někdy během 
tohoto školního roku. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 149 

Hermína Skydánková 
(1913–1924) 

 

Hermína Skydánková, výpomocná učitelka 
na II. dívčí škole v Kladně, nastoupila 16. září 
1913 do hostivické obecné školy jako zatímní 
učitelka II. třídy a začala vyučovat ve třídě 4.B. 
V lednu 1919 se stala definitivní učitelkou a v úno-
ru 1924 požádala o propuštění ze školní služby, 
aby se mohla provdat. Okresní školní výbor jí 
vyhověl a „vyslovil jí plné uznání za vzorné 
působení učitelské provázené dobrými výsledky, 
zvláště za pěkné vyučování jazyku mateřskému, a 
osvědčil, že chování její bylo po celý čas jejího 
působení na okresu v každém směru bezúhonné.“ 

 
Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 172 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 64 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1922/1923, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 58 

Podpis: 
• Školní zpráva Boženy Čermákové ze třídy 2.B 

obecné školy, školní rok 1919/1920 

Božena Slabá 
(1929–1930) 

Božena Slabá učila v obecné škole ve škol-
ním roce 1929/1930 ženským ručním pracím a do-
mácí nauce. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 89 

František Sládek 
(1824–1832) 

František Sládek nastoupil na místo učitel-
ského pomocníka za propuštěného Josefa Vese-
lého od 1. listopadu 1824 a učil v hostivické škole 
do 31. října 1832. V letech 1838 až 1845 je potom 
uváděn jako učitel v Jenči. 

Prameny: 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 177 a 197 
• Šrámek Miloš (1984): 250 let školy v Hostivici 1734–

1984, str. 7 
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Miroslav Sládek 
(1946–1947) 

Miroslav Sládek se narodil 30. ledna 1917 
v Kladně. Navštěvoval obecnou a měšťanskou 
školu i učitelský ústav v Kladně, kde se podrobil 
zkoušce učitelské dospělosti 16. září 1936 a 
zkoušce způsobilosti pro obecné školy 29. dubna 
1939. Působil jako výpomocný učitel na obecné 
škole v Dříni (okres Kladno), na státní obecné 
škole v Měrunicích, na obecné škole v Kladně, 
v Rozdělově a ve Velké Dobré, na měšťanské 
škole chlapecké v Kladně a poté opět na obecné 
škole v Rozdělově, kde byl ustanoven definitivním 
učitelem. Na obecnou školu v Hostivici byl 
přikázán od 1. září 1946 do 31. srpna 1947 jako 
zástup za nemocného a později penzionovaného 
řídícího učitele Františka Bočinského, učil ve třídě 
1.B. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 83 

Jarmila Slavíková 
(1937) 

Jarmila Slavíková se narodila 21. března 
1911 na Kladně, kde chodila do obecné školy, 
v letech 1921 až 1928 do reálky, poté v Praze do 
abiturientského kurzu při obchodní akademii a 
v letech 1932–1933 opět na Kladně do učitelského 
ústavu. Na Kladně dostala 23. června 1934 
vysvědčení dospělosti, 30. dubna 1934 vysvědčení 
způsobilosti vyučovat německému jazyku na měš-
ťanské škole a v dubnu 1937 složila první část 
zkoušky způsobilosti pro měšťanské školy z I. od-
boru. 

V letech 1930 až 1932 pracovala v různých 
firmách a učit začala od 15. dubna do 15. června 
1932 jako výpomocná smluvní učitelka při 
odborné škole pro ženská povolání v Mladé 
Boleslavi, poté působila v Hořicích, ve Znojmě, na 
Kladně a v Praze II. Do hostivické obecné školy 
byla ustavena jako výpomocná učitelka od 15. 
února do 30. června 1937. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 131 

Olga Smolíková 
(1906–1909) 

Olga Smolíková, dosud zatímní učitelka 
v Tachlovicích, se stala dekretem c. k. okresní 
školní rady na Kladně z 22. listopadu 1906 zatímní 
učitelkou II. třídy na hostivické obecné škole. 
Služební slib složila 14. prosince 1907. Od 1. břez-
na 1909 pak nastoupila jako definitivní učitelka 
I. třídy na obecnou školu v Rozdělově. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 120, 127 a 135 

Alžběta Smrčková 
(1910 a 1913) 

Alžběta Smrčková se narodila 14. února 
1890 v Bohnicích. Po třech letech na měšťanské 
škole na Kladně, přípravném ročníku a čtyřech 
ročnících soukromého ústavu ku vzdělávání 
učitelek s právem veřejnosti na Kladně obdržela 
15. července 1909 vysvědčení učitelské dospě-
losti. V Hostivici nastoupila 1. února 1910 jako 
výpomocná učitelka za přeloženou Helenu 
Tittelbachovou, na konci školního roku byla 
propuštěna. Jak výpomocná učitelka se vrátila 
ještě od 1. března do 31. května 1913, kdy za-
stupovala zatímní učitelku Alžbětu Tískovou. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 146, 150 a 167–168 

Libuše Stehlíková 
(1931–1934 a 1937–1949) 

  

 

Libuše Stehlíková se narodila 7. srpna 1901 
v Týně nad Vltavou. Chodila do obecné školy 
v Týně nad Vltavou a v Praze II., do měšťanské 
školy v Praze II. a v Písku, v letech 1915–1918 
jako privatistka na reálku v Písku a do roku 1920 
se připravila soukromě z učiva učitelského ústavu. 
Vysvědčení dospělosti obdržela v Českých Budě-
jovicích 6. září 1920 a vysvědčení způsobilosti pro 
obecné školy rovněž v Českých Budějovicích 
16. dubna 1923. Způsobilost vyučovat francouzšti-
ně získala 29. listopadu 1924 v Příbrami. Působila 
na obecné škole ve Vráži jako zastupující učitelka 
od 10. září 1920 a od 1. září 1922 jako definitivní 
učitelka bez určení místa. Od 1. června 1923 
přešla na první měšťanskou školu dívčí na Kladně 
a po prázdninách vystřídala obecné školy v Duš-
níkách a v Hořelici, v roce 1924/1925 učila na 



SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ 
Učitelé do roku 1950 
 

 

99

obecné škole v Jinočanech a pak vždy po roce na 
měšťanské škole v Karlových Varech, na měš-
ťanské škole v Buštěhradě a na obecné škole 
v Hostouni a v Nučicích setrvala od 1. září 1928 
do 31. srpna 1931. Poté od 1. září 1931 poprvé 
nastoupila do hostivické obecné školy, kde učila 
dva školní roky a poté přešla na hostivickou 
měšťanskou školu. Navíc je ve školní kronice 
nepřesně zaznamenáno, že Ludmila (!) Stehlíková 
odešla od školního roku 1934/1935 z hostivické 
obecné školy do Nučic. Zde působila na obecné 
škole jako definitivní učitelka do 30. června 1937 
a od 1. července 1937 byla ustanovena definitivní 
učitelkou opět na hostivické obecné škole. 

V Hostivici setrvala po zbytek své učitelské 
dráhy. Ve školním roce 1939/1940 byla členkou 
výboru rodičovského sdružení. Ve školním roce 
1942/1943 onemocněla a do školy se vrátila až 
15. listopadu 1944. Rovněž na celý školní rok 
1949/1950 obdržela zdravotní dovolenou a po 
jeho skončení odešla do důchodu. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 113 a 133 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 7, 35, 111 a 123 

Foto: 
• Tablo k 200. výročí školy v Hostivici v roce 1934 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1939/1940, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1939–1953, str. 12 

Podpis: 
• Školní zpráva Antonína Štětky ze 2. třídy obecné 

školy, školní rok 1944/1945 

Emilie Stehnová 
(1906) 

Emilie Stehnová působila v hostivické obec-
né škole pouze krátce, od 24. dubna do 31. květ-
na 1906 jako výpomocná učitelka zastupovala 
nemocnou učitelku Emmu Kubešovou. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 102 

Jan Suchoradský 
(1903–1915) 

Jan Suchoradský se narodil 16. dubna 1852 
v Podbabě. Navštěvoval nejprve obecnou školu 
v Šárce, pak dva roky českou farní hlavní školu u 
Matky Boží Vítězné v Praze, načež studoval 5 tříd 
na c. k. akademickém gymnáziu v Praze na 
Starém městě a v letech 1872–1873 na c. k. ústa-
vu ku vzdělávání učitelů v Praze. Vysvědčení uči-
telské dospělosti pro školy s českým vyučovacím 
jazykem nabyl 1. srpna 1873. V říjnu 1876 složil 

před c. k. zkušební komisí v Praze úspěšně 
zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy. 
Učitelskou dráhu začal jako zatímní a od 3. listo-
padu 1873 definitivní podučitel při obecné škole 
v Noutonicích a 27. června 1877 byl jmenován 
definitivním učitelem při obecné škole v Liboci. 
Dekretem c. k. okresní školní rady na Smíchově ze 
14. srpna 1878 byl ustanoven zatímním a pak 
dekretem c. k. zemské školní rady z 6. listopadu 
1878 definitivním učitelem a správcem jednotřídní 
obecné školy ve Velkých Čičovicích a 15. dubna 
1889 se stal definitivním řídícím učitelem čtyřtřídní 
obecné školy v Chyňavě. 

Definitivním řídícím učitelem hostivické 
obecné školy byl jmenován dekretem c. k. zemské 
školní rady z 11. ledna 1903, po 29½ letech 
učitelské praxe, a na toto místo nastoupil 1. břez-
na 1903. Za jeho působení byla v roce 1906 
postavena nová školní budova v ulici Komenského 
čp. 141. 

Dne 27. dubna 1907 obdržel písemné 
pochvalné uznání od c. k. okresní školní rady na 
Kladně za výsledky při vyučování a výchově školní 
mládeže a za řádnou správu školy. 

Zemřel náhle 6. května 1915, při nakupo-
vání jízdenky na nádraží. Pohřben byl do rodinné 
hrobky v Unhošti. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 75, 77–78, 121–122 a 182–183 
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Š

Josef Šafařík 
(1881–1886) 

Josef Šafařík učil v hostivické obecné škole 
jako zatímní podučitel od 1. září 1881 do 1. září 
1886, kdy byl přeložen na měšťanskou školu 
v Unhošti. Na této škole byl jmenován definitivním 
podučitelem 26. dubna 1889. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 10 a 14 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
• Dopis c. k. okresní školní rady na Smíchově 

č. 2363/1889 ze 2. května 1889 adresovaný místní 
školní radě v Hostivici (zapůjčila paní Zapadlová) 

Jaroslava Šašková 
(1941) 

Jaroslava Šašková, výpomocná učitelka 
z Libušína, nastoupila do hostivické hlavní školy 
1. září 1941, ale již k 1. listopadu 1941 byla 
propuštěna jako přebytečná a na její místo na-
stoupila výpomocná učitelka Marie Škardová. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 9 

Eleonora Šestáková 
(1911–1920) 

 

Eleonora Šestáková, dříve definitivní učitel-
ka II. třídy v Kročehlavech, nastoupila 1. října 
1911 na hostivické obecné škole jako zatímní 
učitelka I. třídy. V srpnu 1911, kdy byla povolána 
k c. k. okresní školní radě na Kladně kvůli připo-
menutí předepsané služební přísahy, je již uvádě-
na jako definitivní učitelka. Protože v Hostivici 
nezískala byt, denně do školy docházela, zřejmě 
z Liboce. Od 1. prosince 1920 ji jmenovala 
zemská školní rada definitivní učitelkou při pěti-
třídní obecné škole dívčí v Břevnově. Ředitel Alois 
Geltner ve školní kronice zapsal: „Slečnou El. 
Šestákovou odchází nám výborná učitelka, jejíž 
devítileté působení na zdejší škole zanechává ty 
nejlepší stopy. Jsme jí vděčni za všechnu neúnav-
nou a vysilující práci a přejeme, aby v budoucím 
působišti byla šťastna!“ 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 160, 165 a 181 

• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 
str. 37–38 

Podpis: 
• Školní zpráva Václava Čížka z 5. třídy obecné školy, 

školní rok 1920/1921, 1. čtvrtletí 

Božena Šimáčková 
(1911) 

Božena Šimáčková vyučovala v hostivické 
obecné škole dvakrát krátce jako výpomocná 
učitelka, poprvé od 1. května do 10. července 
1911 za nemocného učitele Václava Počkaye a po-
druhé od 16. září do 23. září 1911, kdy se stala 
zatímní učitelkou II. třídy v Buštěhradě. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 154, 157 a 159–160 

František Šimek 
(1868–1877) 

František Šimek se narodil roku 1845 
v Střebohosticích u Českého Brodu. Absolvoval 
čtyři třídy c. k. české reálky v Praze, v roce 1865 
navštěvoval ústav učitelský v Praze, ale studium 
přerušil na dva roky, kdy získal podučitelské místo 
v Čestlicích u Prahy, a po dokončení kurzu získal 
roku 1868 způsobilost k podučitelství. Od 1. září 
1868 působil v hostivické obecné škole jako 
podučitel a od roku 1871, po složení zkoušek 
učitelské způsobilosti, jako učitel. Od 19. května 
do 30. srpna 1871 docházel k odpolednímu 
vyučování do Chýně, kde si užil nepřízeň někte-
rých občanů. Po smrti řídícího učitele Jana Tůmy 
se stal od 19. června 1874 na tři roky zatímním 
řídícím učitelem. Od 1. září 1877 nastoupil jako 
řídící učitel v Úněticích. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 6 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 

Anna Škardová 
(1935–1936) 

 

Anna Škardová se narodila 12. prosince 
1913 v Kladně. Obecnou pětitřídní školu dívčí 
navštěvovala v letech 1919–1924. Poté absolvo-
vala státní čsl. reálku v Kladně, kde maturovala 
27. června 1931. Ve školním roce 1931/1932 
hospitovala na II. obecné škole dívčí v Kladně. 
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V letním období tohoto školního roku chtěla složit 
doplňovací učitelskou zkoušku, ale protože jí ještě 
nebylo 19 let, nebyla k ní připuštěna. I v ná-
sledujícím školním roce 1932/1933 tedy zůstala na 
stejné škole jako kandidátka učitelství. Doplňovací 
zkoušku učitelské dospělosti vykonala 23. června 
1933 na státním čsl. koedukačním ústavě 
učitelském v Kladně. Dekretem ze 30. dubna 1934 
byla ustanovena výpomocnou učitelkou při obecné 
škole smíšené v Hostouni a dále působila na 
veřejné pomocné škole smíšené v Kladně. Od 
1. prosinci 1935 do konce školního roku učila jako 
výpomocná učitelka na hostivické měšťanské 
škole a poté byla přeložena do Tachlovic. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 20–21 

Podpis: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 26 

Marie Škardová 
Viz Marie Krátká 

Marie Šlapáková 
(1919–1923) 

Marie Horáková, v říjnu 1921 provdaná 
Šlapáková, se narodila 16. září 1888 v Chyňavě. 
Navštěvovala měšťanskou školu v Berouně a na 
Kladně a učitelský ústav na Kladně, kde obdržela 
21. září 1907 vysvědčení dospělosti. Zkoušku 
učitelské způsobilosti vykonala před zkušební 
komisí v Praze 14. května 1910. Byla krátce 
výpomocnou učitelkou v Unhošti a zatímní uči-
telkou v Buštěhradě od 1. září 1908 do 28. února 
1910, ve Velkém Přítočně od 1. března do 
31. srpna 1910, jeden rok v Družci, dva roky 
v Dušníkách a  od 1. září 1913 do 15. září 1919 
v Lidicích. Ve školním roce 1919/1920 se stala 
novou členkou sboru obecné školy v Hostivici za 
Aloise Saifrta. V lednu 1922 byla jmenována 
definitivní učitelkou bez určení místa. Koncem 
března 1923 ji okresní školní výbor na Kladně 
propustil z kladenského okresu a nastoupila na 
místo zatímní učitelky v Třemošné u Plzně, aby 
byla blíže svému manželovi, náměstkovi vojen-
ského prokurátora v Plzni. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 29, 46–47 a 56 
 
 
 
 

Jiřina Šliková 
(1933–1935) 

 

Jiřina Šliková, rozená Kubátová, se narodila 
4. listopadu 1901 v Praze VII. V Praze chodila do 
obecné školy a do měšťanské školy, kterou 
ukončila na Kladně. Tam navštěvovala také uči-
telský ústav, na kterém v roce 1922 vykonala 
zkoušku učitelské dospělosti. Zkoušku způsobilosti 
pro obecné školy vykonala roku 1922 v Příbrami. 
V roce 1924 se provdala za soukromého úředníka 
Josefa Šliku. Působila na Kladensku v Dříni, na 
Kladně a v Dušníkách a v Třebenicích v okrese 
Litoměřice, potom se vrátila zase na Kladensko a 
učila v Dušníkách, v Úhonicích a v Hořelici (nyní 
část Rudné). Od 10. července 1933 nastoupila 
jako definitivní učitelka do obecné školy 
v Hostivici. Zdravotní dovolená, kterou dostala od 
15. září do 15. prosince 1935, se protáhla až do 
konce školního roku. Od 1. října 1936 byla přelo-
žena na dočasný odpočinek. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 105, 121 a 128 

Anna Šporclová 
(1929–1930) 

Anna Šporclová učila v obecné škole ve 
školním roce 1929/1930 ženským ručním pracím a 
domácí nauce. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 89 

Foto: 
• Výřez z fotografie třídy I.A obecné školy ve školním 

roce 1933/1934, snímek zapůjčila paní Burgrová 
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Miloš Šrámek 
(1938–1975) 

  

 
Miloš Šrámek se narodil 6. listopadu 1914 

v Kladně. Navštěvoval obecnou školu, čtyři třídy 
reálky a jednoroční učební kurz při I. měšťanské 
škole chlapecké v Kladně. V letech 1930 až 1934 
studoval na státním čsl. koedukačním ústavu 
učitelském v Kladně, kde 18. června 1934 vykonal 
zkoušku učitelské dospělosti a 4. dubna 1937 
zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy.  

Ve školním roce 1934/1935 hospitoval na 
II. obecné škole dívčí v Kladně. Pak byl ustanoven 
učitelským praktikantem na II. měšťanské škole 
chlapecké v Kladně. Jako výpomocný učitel 
působil na II. obecné škole dívčí v Kladně, na 
obecné škole ve Velkém Přítočně, na I. obecné 
škole chlapecké v Kladně a na obecné škole 
v Rozdělově. Od 15. září do 31. listopadu 1938 
učil poprvé v Hostivici, jako výpomocný učitel 
zastupoval na měšťanské škole nemocného Josefa 
Bartůňka. Od 1. listopadu do 31. prosince 1938 
byl přidělen na obecnou školu ve Vrapicích a od 
1. ledna 1939 nastoupil do hostivické obecné 
školy. V Hostivici již zůstal natrvalo. Nejméně ve 
školním roce 1939/1940 řídil zpěv a hudbu v TJ 
Sokol v Litovicích. Definitivním učitelem byl 
jmenován v dubnu 1943. Od začátku školního 
roku 1945/1946 působil jako zástupce řídícího 
učitele a od 1. ledna 1946 byl na vlastní žádost 
ustanoven jako definitivní učitel hostivické měš-
ťanské školy. Po penzionování Josefa Mansfelda 
se stal v září 1950 ředitelem střední školy a po 
sloučení škol v roce 1953 ředitelem osmileté 
střední školy.  

Počátkem 50. let působil zároveň jako 
školský referent MNV Hostivice. V okresním a 
krajském pedagogickém sdružení pracoval v oboru 
metodiky pro vyučování českého jazyka. V peda-

gogické práci se zaměřil především na problémy 
výchovy k povolání, o níž napsal roku 1958 peda-
gogické čtení vydané tiskem Státním pedago-
gickým nakladatelstvím. Z jeho relací pro školský 
rozhlas byly čtyři vydány na deskách jako vyučo-
vací pomůcka pro vlastivědu. Řadu let pracoval 
jako člen redakční rady časopisu Socialistická 
škola. V letech 1957 a 1957 byl oceněn čestným 
diplomem a uznáním rady ONV a ke dni učitelů 
1960 mu ministr školství udělil čestný titul Vzorný 
učitel. Ve školním roce 1963/1964 a 1964/1965 
byl mimo školu. V prvním roce byl nemocen, 
v druhém pak pracoval na školském odboru ONV. 

Miloš Šrámek se zapojoval do společen-
ského dění v Hostivici. V 50. letech byl správcem 
újezdní osvětové besedy, v 70. letech byl členem 
sboru pro občanské záležitosti, členem výboru 
Sdružení rodičů a přátel školy, členem Svazu 
československo-sovětského přátelství a členem 
výboru závodní organizace KSČ. 

Byl talentovaným literárním autorem, na-
psal řadu divadelních a rozhlasových her a dalších 
děl, jejichž úplný přehled pravděpodobně neexis-
tuje. S vlastní literární prací začal v roce 1936, 
když v časopise Ahoj publikoval pod pseudo-
nymem K. E. March první povídku Záhadné světlo. 
Jeho divadelní představení S písní veselou pionýři 
jdou inscenované školním dramatickým kroužkem 
zakončilo 29. června 1958 výstavu v sokolovně. 
V roce 1959 získal 3. cenu v soutěži ministerstva 
školství a kultury o nejlepší hru ze školského 
prostředí. Divadelní hru Ženy z Habří hory hráli 
nejprve hostivičtí ochotníci v roce 1960, v pře-
pracované podobě se hrála na mnoha jevištích a 
v roce 1976 získala ocenění ministra kultury. 
Detektivka Dopis od Kornélie byla v roce 1967 
uvedena v kladenském divadle ve 33 reprízách. 
Divadelní hra pro děti Zemřít na úsvitu získala 3. 
cenu v celostátní soutěži ministerstva kultury a 
Českého literárního fondu k 30. výročí osvobození 
Československa v roce 1975. Rozhlasová hra 
Trojka z mravů byla odměněna tvůrčí prémií ČLF. 
Napsal čtyři romány, které vycházely na pokra-
čování, poslední z nich, Romance pro mandolínu, 
v roce 1983 v týdeníku Naše rodina.  

Byl také zdatný fotograf a zabýval se i fil-
mováním. Zejména v 60. letech důkladně doku-
mentoval proměny Hostivice a společenské dění. 
V soutěži ministerstva školství o nejlepší fotografii 
z příprav na I. celostátní spartakiádu získal v roce 
1955 4. cenu. 
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Velkou zálibou se Šrámkovi stala místní 
historie. Od prvních zpracování dílčích témat 
v Hostivickém zpravodaji vedla jasná cesta 
k tomu, že se v roce 1971 stal hostivickým kro-
nikářem a tuto funkci zastával až do roku 1991. 
Souhrnný přehled hostivické historie zpracoval 
v roce 1977 do knihy Hostivice – 700 let života a 
práce a i později publikoval řadu článků o hosti-
vické historii. Počátkem 90. let sestavil na základě 
starších rukopisů litovického kronikáře Ludvíka 
Pergla a dalších bádání seriál Hostivické grunty, 
který vycházel na pokračování v Hostivickém mě-
síčníku. Hostivická minulost se mu stala námětem 
pro řadu popularizačních článků i povídek a své 
znalosti o regionální historii zúročil v 90. letech 
knihami Stalo se léta Páně, Hostivci a Hříšná paní 
Kateřina. 

V Hostivici bydlel nejprve v Litovicích a poté 
se přestěhoval do domu pro řídícího učitele ve 
Školské ulici čp. 199. Tomuto domu se později 
začalo zcela běžně říkat Šrámkům domek, ozna-
čení se používalo i při schvalování jeho prodeje 
kolem roku 2000. 

Miloš Šrámek zemřel 27. listopadu 1998. 
Jeho pozůstalost je uložena ve Státním okresním 
archivu Kladno. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 149 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 7, 38 a 74 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 66–67 a 98 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 50–51, 76, 99, 
126, 133–134 a 170 

• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 
školy v Hostivici 1957–1967, str. 21, 37, 40 a 45–46 

• Školní kronika Základní devítileté školy/Základní 
školy v Hostivici 1967–1976, str. 5, 86, 110, 126, 
140 a 155–156 

• 75 let Miloše Šrámka, článek Slavomíra Plicky 
v Hostivickém měsíčníku z listopadu 1989 

• Úmrtní oznámení vydané městem Hostivice a občan-
ským sdružením Hostivít 4. prosince 1998, distri-
buované jako příloha Hostivického měsíčníku v pro-
sinci 1998 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1941/1942, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1939–1953, str. 29 

• Portrét v knize Miloše Šrámka Stalo se léta Páně, 
nakladatelství Osmium Praha, 1995 

Podpis: 
• Školní kronika Měšťanské/Střední/Osmileté střední 

školy v Hostivici 1947–1957, str. 57 
 
 
 
 

Josef Šteffl 
(nejméně 1921–1922) 

 
Josef Šteffl byl třídním učitelem 1.A třídy 

měšťanské školy ve školním roce 1921/1922. 
Protože měšťanská škola nevedla kroniku, nemá-
me k dispozici další údaje. 

Prameny: 
• Vysvědčení Václava Čížka ze třídy 1.A měšťanské 

školy, školní rok 1921/1922 

Podpis: 
• Vysvědčení Václava Čížka ze třídy 1.A měšťanské 

školy, školní rok 1921/1922 

A. Štěpánková 
(1931?–1933) 

Na začátku školního roku 1932/1933 byla 
propuštěna z učitelského sboru obecné školy 
industriální učitelka A. Štěpánková, která nastou-
pila zřejmě v předchozím roce. Ženské ruční práce 
učila Marie Voráčková, ale již v říjnu onemocněla a 
celý školní rok místo ní učila opět A. Štěpánková. 
Ze školy odešla definitivně v červnu 1933. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 98 a 104 

Anna Štětková 
(1913) 

Anna Štětková z Hostouně byla ustavena do 
hostivické obecné školy dekretem c. k. okresní 
školní rady na Kladně z 28. dubna 1913 jako 
výpomocná industriální učitelka za nemocnou 
Jaroslavu Pelzovou a učila zde do konce školního 
roku, tedy do 15. července 1913. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 168–169 
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T

Marie Tarantíková 
(1947) 

 

 

Marie Tarantíková se narodila 16. června 
1925 v Buštěhradě, kde vychodila obecnou školu 
a první ročník měšťanské školy. Měšťanskou školu 
a poté školu pro ženská povolání dokončila na 
Kladně a v letech 1943 až 1946 navštěvovala 
učitelský ústav domácích nauk v pražské Křižov-
nické ulici. Po krátkém působení v Kročehlavech 
vyučovala dívčí ruční práce a domácí nauku od 
ledna do června 1947 na hostivické obecné i měš-
ťanské škole jako kmenové a k tomu v Chýni 
a v Unhošti jako v přidružených školách. Poté 
vystřídala jako kmenové školy v Rozdělově, na 
Kladně, v Družci, na Kladně a v Doksech u Kladna, 
kde již po svatbě s Jiřím Štulíkem působila v le-
tech 1950 až 1952 jako literní učitelka. Po mateř-
ské dovolené se již do školství nevrátila. 
Hostivickou školu navštívila 22. října 2009 a při té 
příležitosti poskytla řadu zajímavých informací 
o své další učitelské kariéře i o učitelích té doby. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 84 
• Korespondence z roku 2009 

Podpis: 
• Průkazka na vlak z roku 1947 

Marie Teplá 
(někdy před 1877) 

Marie Teplá učila v neznámé době před 
rokem 1877 v hostivické škole ženské ruční práce. 

Prameny: 
• Černý Jan, Javůrek Bedřich, Melichar František a 

Škorpil František (1898): Dějiny školství okresu 
Kladenského, str. 144 

Alžběta Tísková 
(1909–1913) 

Alžběta Tísková se narodila 26. dubna 1888 
v Říčanech, navštěvovala měšťanskou školu v Pra-
ze u sv. Jakuba v letech 1900–1902, IV. ročník 
vyšší dívčí školy v Praze v roce 1902/1903 a c. k. 
ústav ku vzdělávání učitelek v Praze v letech 1903 
až 1907. Vysvědčení učitelské dospělosti získala 
v Praze 20. června 1907. Do hostivické obecné 
školy přišla 4. února 1909 jako zatímní učitelka II. 
třídy ze stejného místa v Rozdělově a předepsaný 
slib složila u c. k. okresní školní rady na Kladně 
16. ledna 1910. V květnu 1910 složila v Praze 
zkoušku učitelské způsobilosti s vyznamenáním. 
Po celou dobu, kdy působila v Hostivici, učila jen 
v dívčích 4. a 5. třídách. Od 1. března do 31. květ-
na 1913 dostala dovolenou k přípravě na zkoušku 
pro měšťanské školy ze III. odboru a od 1. září 
1913 se stala stálou výpomocnou učitelkou při 
pražských školách. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 135–136, 146–147, 167 a 171 

Helena Tittelbachová 
(1909–1910 a 1914–1932) 

 

 

Helena Tittelbachová se narodila 25. října 
1889 v Trhanově a vystudovala do roku 1905 
měšťanskou školu v Domažlicích a v letech 1905 
až 1909 čtyři ročníky c. k. českého ústavu ku 
vzdělávání učitelek v Praze, kde v červenci 1909 
složila s vyznamenáním zkoušku učitelské dospě-
losti. Od 15. října 1909 do 10. ledna 1910 byla 
výpomocnou učitelkou v hostivické obecné škole a 
poté byla jmenována zatímní učitelkou na obecné 
škole v Nučicích. Odtud se vrátila 1. března 1914 
jako zatímní učitelka II. třídy a převzala dívčí třídu 
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3.B. Od 1. ledna 1919 se stala definitivní učitelkou 
a v hostivické obecné škole potom učila dlouho-
době. Zaznamenána je i její účast na různých 
kurzech a školeních: ve školním roce 1920/1921 
čtyřměsíční kurz pro tělesnou výchovu či kurz 
z lékařských a pedagogických věd v listopadu 
1924. Ve školním roce 1926/1927 byla za práci ve 
škole odměněna pochvalným uznáním od okres-
ního školního inspektora Josefa Smazala. Od 
školního roku 1932/1933 obdržela definitivní místo 
v Praze a do Hostivice se již nevrátila. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 144 – 146 a 173 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 40, 74, 83 a 98 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1922/1923, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 58 

Podpis: 
• Věnování z 27. března 1924 v památníku Boženy 

Čermákové, archiv autora 

Antonín Trojan 
(1946–1947) 

 
Antonín Trojan se narodil 21. března 1917 

v Libušíně. V letech 1923–1928 navštěvoval obec-
nou školu v Kročehlavech, potom čtyři roky 
studoval na reálce v Kladně a odtud byl ze IV. 
třídy přijat na státní československý koedukační 
ústav učitelský v Kladně, kde 18. června 1936 
maturoval. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonal 
v listopadu 1938 (antidatované vysvědčení). Od 
1. září 1936 působil na obecných, případně 
měšťanských školách v Kročehlavech, v Hořelici, 
v Doubí u Karlových Varů, v Kvílicích u Slaného a 
v Chrášťanech u Karlových Varů. V Doubí u 
Karlových Varů a blízkých Chrášťanech působil 
jako zatímní řídící učitel. Od 1. září 1946 nastoupil 
v Hostivici na měšťanské škole jako definitivní 
učitel a již po roce byl přeložen na podbořanský 
okres. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 103 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 1 

Podpis: 
• Pololetní vysvědčení Jaroslava Stehlíka ze třídy 

JUK A měšťanské školy, školní rok 1946/1947 

Jan Tůma 
(1838–1874) 

Jan Tůma se narodil 23. března 1813 ve 
Stodůlkách. V hostivické škole začínal jako poduči-
tel od 1. listopadu 1838, vystřídal Václava Hrona. 
(Datum 1. listopadu 1834 uvedené v Pamětech 
okresu Unhošťského i jinde je chybné.) Zřejmě po 
získání učitelské způsobilosti potvrzené na poduči-
telském vysvědčení z 2. srpna 1842 se stal defini-
tivním podučitelem. Po smrti řídícího učitele Václa-
va Frantze 25. ledna 1845 byl Tůma nejprve pro-
visorem (dočasným řídícím učitelem) a pak mu 
bylo dekretem pražské konzistoře ze 4. prosince 
1845 svěřeno vedení školy. V roce 1867 dostal 
písemnou pochvalu (pochvalné vysvědčení) za 
nedělní vyučování odrostlé mládeže v tzv. opako-
vacích hodinách. Podle nového školského zákona 
z ledna 1870 ustavila c. k. okresní školní rada na 
Smíchově Jana Tůmu 30. dubna 1870 zatímním 
řídícím učitelem a 20. září 1871 c. k. zemská 
školní rada v Praze definitivním řídícím učitelem.   

Zemřel 14. června 1874 na tuberkulózu, 
kvůli které několik týdnů před smrtí nemohl 
vyučovat. Údaj o jeho působení na škole do 
19. prosince 1874 v Pamětech okresu Unhošť-
ského je tedy zjevně nesprávný. 

Vzhledem k délce působení musel Jan 
Tůma významně ovlivnit několik generací dětí i ži-
vot v obci. Dochovala se však pouze vzpomínka 
hostivického rodáka Františka Veselého, kterého 
Tůma učil v roce 1870 v 1. třídě. Vzpomíná na něj 
jako na nervózního mrzouta, který trestal nepo-
slušné žáky rákoskou nebo metlou. Tůma rovněž, 
jak tehdy bylo zvykem, vyučoval zpěvu. 

Prameny: 
• Kniha příběhů pro školu Hostivickou 1826–1859, 

str. 20 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 3–5 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
• Vzpomínkový dopis Františka Veselého Miroslavu 

Neradovi z 5. května 1951 

Viktor Tůma 
(kolem 1882) 

O podučiteli Viktoru Tůmovi je známo jen 
to, že ho v roce 1882 v době nemoci zastupovala 
Františka Famlerová a že zemřel v ústavu pro 
choromyslné v Praze snad v roce 1882 nebo 1883. 
Kdy a jak dlouho v Hostivici učil, nikdo nezazna-
menal. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 11 
• Melichar František (1890): Paměti okresu 

Unhošťského, str. 197 
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Antonín Uhlík 
(1902–1903, 1911–1915 a 1919) 

 

 
Antonín Uhlík přešel do hostivické obecné 

školy z místa zatímního podučitele ve Družci podle 
výměru c. k. okresní školní rady z 13. srpna 1902. 
V červenci 1903 byl přeložen jako zatímní učitel 
II. třídy do Svárova, odkud se vrátil jako defini-
tivní učitel II. třídy 16. září 1911. V lednu 1912 byl 
jmenován definitivním učitelem I. třídy a patřičnou 
přísahu složil 10. března 1912 u c. k. okresní 
školní rady na Kladně. Ve školním roce 1914/1915 
absolvoval v Praze celoroční korz zakončený 
zkouškami pro měšťanské školy II. odbor (příro-
dovědecký). 

Po vypuknutí 1. světové války nastoupil 
15. srpna 1915 vojenskou službu a v roce 1917, 
po absolvování důstojnického kurzu, byl povýšen 
na praporčíka. Demobilizován byl až po válce a do 
školy se vrátil 1. ledna 1919. Dlouho zde ale 
nezůstal, od 1. června 1919 se stal zástupcem 
okresního inspektora v okresu illavském a púchov-
ském na Slovensku a v roce 1920 byl jmenován 
okresním školním inspektorem pro české školy 
rakovnického a kralovického okresu a zároveň 
zproštěn povinnosti vyučovat. V hostivické škole 
mu zůstávalo místo definitivního učitele, které si 
v lednu 1921 vyměnil s Ferdinandem Janouškem, 
definitivním učitelem v Jenči. Tím skončilo jeho 
hostivické působení i formálně. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 67, 81, 158, 161, 182, 197 a 205 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 20, 24, 37 a 39 

Foto: 
• Výřez z nedatované fotografie s žáky před budovou 

školy Komenského čp. 141 

Podpis: 
• Potvrzení o převzetí pozvánky ke schůzi obecního 

zastupitelstva 30. prosince 1913 

Marie Ungerová 
(1936–1939) 

Marie Ungerová se narodila 20. února 1914 
v Dubí u Kladna. Obecnou školu vychodila ve Vra-
picích a v letech 1925–1928 navštěvovala měš-
ťanskou školu v Kladně a v Chomutově. V letech 
1928–1930 absolvovala dva ročníky rodinné školy 
v Kladně. Ve školním roce 1930/1931 chodila do 
školy pro vychovatelky v Hradci Králové a v letech 
1931 až 1933 navštěvovala ústav učitelek domá-
cích nauk rovněž v Hradci Králové. Vysvědčení 
učitelské způsobilosti pro obecné školy obdržela 
28. června 1933 v Hradci Králové a vysvědčení 
učitelské způsobilosti pro měšťanské školy 
31. října 1936 v Praze. Od 1. září 1933 působila 
nepřetržitě na obecných školách kladenského 
okresu: v Buštěhradě, v Hřebči a v Lidicích. Od 
1. září 1936 se stala učitelkou domácích nauk na 
hostivické měšťanské škole a na obecné škole 
v Chýni. V seznamu členů učitelského sboru hos-
tivické školy je naposledy uvedena ve školním 
roce 1938/1939 a poté zřejmě ze školy odešla, 
protože na začátku dalšího školního roku nastou-
pila nová učitelka domácích nauk Anna Vacková. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 35–36 

Augustin Urban 
(1925–1933) 

 

Augustin Urban se narodil 1. srpna 1871 
v Příbrami, kde vystudoval gymnázium a roku 
1892 odmaturoval. Poté absolvoval jednoroční 
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abiturientský kurz při pedagogiu v Praze. Roku 
1895 vykonal zkoušku způsobilosti pro obecné 
školy a v roce 1898 pro občanské (měšťanské) 
školy ze III. odboru. V letech 1893–1900 působil 
na obecných školách v Chyňavě (v roce 1896 se 
stal definitivním podučitelem) a v Unhošti a až do 
roku 1920 učil na měšťanské škole v Kročehlavech 
a na Kladně. V roce 1920 byl jmenován ředitelem 
občanské školy v Buštěhradě a v roce 1925 se stal 
ředitelem spojené obecné a měšťanské školy 
v Hostivici. Za jeho působení a podle jeho ideo-
vého návrhu byla v roce 1931 přistavěna budova 
školy v Komenského ulici. Od 1. dubna 1933 ob-
držel zdravotní dovolenou a od 1. září 1933 byl na 
vlastní žádost penzionován. Při té příležitosti 
okresní školní výbor na Kladně „děkuje panu 
řediteli za svědomitou, vytrvalou a poctivou práci 
ve službě školní, přejíce mu zdraví v letech 
odpočinku,“ jak je zapsáno ve školní kronice. 

 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 80, 98 a 103 
• Úřadní list pro obvod c. k. okresního hejtmanství a 

c. k. okresní školní rady na Kladně, ročník 1896, 
číslo 3, str. 19 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1930/1931, snímek poskytl pan 
Bočinský 

Podpis: 
• Věnování z 5. června 1926 v památníku Boženy 

Čermákové, archiv autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Urbanová 
(1933–1935?) 

 

Marie Urbanová se narodila 12. září 1913 
na Kladně a tam také vychodila obecnou školu. 
Střední školu navštěvovala na Kladně a v Pra-
ze VII., kde na reálce roku 1931 odmaturovala. 
Abiturientní kurz konala v roce 1931/1932 při uči-
telském ústavu na Kladně, kde dostala 9. června 
1932 vysvědčení dospělosti. Vyučovala v Chýni a 
od 1. září 1933 na obecné škole v Hostivici. Ve 
školním roce 1934/1935 byla třídní učitelkou 3.B a 
potom už o ní není ve školní kronice žádný 
záznam. Její případný příbuzenský vztah k tehdej-
šímu řediteli Augustinu Urbanovi mi není znám. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 105 a 113 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1934/1935, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 117 
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V

Anna Vacková 
(1939–1945) 

 

Anna Vacková se narodila 2. prosince 1898 
v Tatobitech v semilském okrese. Do obecné školy 
chodila v Tatobitech a v České Křemži v krumlov-
ském okrese. Tamtéž chodila i do měšťanské 
školy. Navštěvovala rodinnou školu v Českých 
Budějovicích a v letech 1920–1922 ústav pro uči-
telky domácích nauk rovněž v Českých Budějo-
vicích. Po absolvování přípravného kurzu vykonala 
7. dubna 1930 v Praze zkoušku učitelské způsobi-
losti pro měšťanské školy. 

Na první učitelské místo nastoupila 1. září 
1922 v Souticích v benešovském okrese, kde 
působila zatímně 4 roky. V té době učila půl roku 
na obecné škole v Trhovém Štěpánově, odkud se 
dostala na státní školy ve zněmčeném území na 
Podbořansku. Působila v Žihli jeden rok na obecné 
škole a 4 roky zatímně a později definitivně na 
měšťanské škole. Od 1. září 1931 byla jmenována 
na definitivní místo na měšťanské škole v Plos-
kovicích v litoměřickém okrese. Od 1. září 1932 
byla ustanovena definitivně na měšťanskou školu 
v Mariánských Lázních, kde působila až do září 
1938. Po zabrání pohraničí Němci podle mnichov-
ské dohody se usadila v Unhošti. Od 1. ledna 
1939 byla kladenským okresním školním výborem 
ustanovena zatímně na měšťanskou školu dívčí 
v Unhošti a od 1. září 1939 zatímně na měš-
ťanskou školu smíšenou v Hostivici. V Hostivici 
setrvala po celou 2. světovou válku, v září 1944 
vypomáhala s výukou i na obecné škole. Od 
školního roku 1945/1946 byla na vlastní žádost 
přeložena do pohraničí. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 79–80 a 93 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 48 

 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru hlavní školy ve 

školním roce 1940/1941, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Miloslava Valentová 
(1935) 

 

Miloslava Valentová se narodila 26. červen-
ce 1912 v Hradci Králové. Vystudovala reálné 
gymnázium E. Krásnohorské v Praze II. a státní 
pedagogickou akademii v Praze, kde obdržela 
22. června 1933 vysvědčení učitelské dospělosti. 
Od 1. září 1934 do 31. května 1935 hospitovala 
na Budovcově obecné a měšťanské škole v Pra-
ze III. Od 1. června 1935 nastoupila do hostivické 
obecné školy jako výpomocná učitelka za Adolfa 
Kubáta, který dostal zdravotní dovolenou. Výpo-
moc zřejmě skončila zároveň s koncem školního 
roku. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 117 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1934/1935, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 117 

Marie Válová 
(1938–1940?) 

Marie Válová se narodila 9. dubna 1914 na 
Kladně. Tady navštěvovala obecnou a měšťan-
skou školu a v letech 1929–1933 i učitelský ústav 
v Kladně, na kterém vykonala 30. dubna 1936 
zkoušku učitelské způsobilosti. Vyučovala jako 
výpomocná učitelka od 1. března 1934 na školách 
v Doksech, na Kladně (III. obecná dívčí), v Kru-
šovicích, ve Stehelčevsi, v Rozdělově a od 1. září 
1938 na obecné škole v Hostivici ve třídě 4.B. 
Členkou učitelského sboru byla i na začátku 
školního roku 1939/1940, ale později už není ve 
školní kronice zmíněna. 
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Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 149 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 1 

Marta Velková 
Viz Marta Běhounková 

Růžena Veselá 
(1935–1936) 

 

Růžena Veselá se narodila 19. srpna 1915 
v Unhošti. Do obecné školy dívčí chodila v Unhošti 
a do československé státní reálky v Kladně, kde 
maturovala v červnu 1933. Ve školním roce 
1933/1934 navštěvovala čsl. státní pedagogickou 
akademii v Praze, kde vykonala 22. června 1934 
maturitní zkoušku. Ve školním roce 1934/1935 
hospitovala na obecné škole chlapecké v Unhošti. 
Od 1. října 1935 byla ustanovena učitelskou prak-
tikantkou na hostivické měšťanské škole. Zdejší 
služby byla zproštěna 31. ledna 1936, protože od 
1. února 1936 přešla jako výpomocná učitelka do 
Choňkovic na Slovensku. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 18 a 30  

Podpis: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 26 

František Veselý 
(1796–?) 

František Veselý je nejstarším hostivickým 
učitelem, kterého známe jménem. Do učitelské 
služby byl přijatý 25. ledna 1796 a protokol o slibu 
citovaný v úvodní části tohoto díla je jediným 
známým dokladem o jeho působení v Hostivici. 

Prameny: 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
• Černý Jan, Javůrek Bedřich, Melichar František a 

Škorpil František (1898): Dějiny školství okresu 
Kladenského, str. 144 

Jaroslav Veselý 
(1946–1947) 

 

Jaroslav Veselý se narodil 5. května 1917 
v Humnech v politickém okrese Slaný. Obecnou 
školu navštěvoval v Psárech v letech 1923 až 
1928, měšťanskou školu a jednoroční učební kurz 
v Kladně v letech 1928–1933. Poté vystudoval 
učitelský ústav v Kladně, kde 19. června 1937 
složil zkoušku učitelské dospělosti. Zkoušku učitel-
ské způsobilosti vykonal 24. dubna 1940 v Kladně. 
Po maturitě hospitoval od 1. září do 31. října 1937 
na II. obecné škole chlapecké v Kladně u svatého 
Floriána. Od 1. listopadu 1937 až do 30. dubna 
1940 působil jako učitelský praktikant v sušickém 
školním okrese v Nezamyslicích, ve Zbynicích, ve 
Svojšicích a v Čepicích. Dne 1. května 1940 mu 
zemská školní rada v Praze povolila přestup na 
kladenský okres, kde nastoupil téhož dne na 
měšťanskou školu chlapeckou v Kročehlavech a 
působil tam do 30. dubna 1943. K 1. květnu 1943 
byl ustanoven jako výpomocný učitel na měš-
ťanskou školu v Dušníkách (nyní Rudná). Od 
1. září 1943 učil na obecné škole v Dřetovicích a 
od 19. září 1943 na obecné škole ve Velkém 
Přítočně, kde byl 1. listopadu 1943 byl jmenován 
učitelským čekatelem a od téhož dne definitivním 
učitelem. Od 20. září 1944 byl totálně nasazen a 
vrátil se zpět na školu 1. dubna 1945. Od 1. květ-
na 1945 se stal zastupujícím řídícím učitelem ve 
Velkém Přítočně a od 1. září 1945 zatímním řídí-
cím učitelem v Doksích. Dne 1. října 1945 nastou-
pil prezenční vojenskou službu (pětiměsíční vý-
cvik) v Mostě a po návratu z vojny byl ustanoven 
na III. měšťanskou školu chlapeckou v Kladně, 
kde působil do 31. srpna 1946. Od 1. září 1946 
byl přikázán na měšťanskou školu smíšenou 
v Hostivici. Zde setrval celý školní rok a poté byl 
přeložen, aniž by to pisatel školní kroniky 
zaznamenal. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 104 

Podpis: 
• Pololetní vysvědčení Vlastimila Šprunka ze třídy 1.A 

měšťanské školy, školní rok 1946/1947 

Josef Veselý 
(?–1824) 

Josef Veselý působil na hostivické škole 
jako učitelský pomocník do 31. července 1824, 
kdy byl propuštěn pro nadměrné pití alkoholu. 
Jaký byl jeho vztah k Františku Veselému, který 
zde učil o něco dříve, ani nic dalšího o něm 
nevíme. 

Prameny: 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-

ského, str. 197 
• Černý Jan, Javůrek Bedřich, Melichar František 

a Škorpil František (1898): Dějiny školství okresu 
Kladenského, str. 144 
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Marie Větrovcová 
Viz Marie Jelínková 

Emil Vlček 
(1935) 

Emil Vlček se narodil 16. listopadu 1913 
v Kladně, kde vychodil obecnou a měšťanskou 
školu. Ze čtvrtého ročníku měšťanské školy byl 
přijat do čsl. státního koedukačního ústavu uči-
telského v Kladně, kde maturoval 9. června 1932. 
Zkoušku způsobilosti pro obecné školy vykonal 
v listopadu 1934 na čsl. státním koedukačním 
ústavu učitelském v Kladně. Učitelskou službu na-
stoupil 1. prosince 1932 na obecné škole v Hos-
touni, kde působil do konce školního roku. Ve 
školním roce 1933/1934 učil na obecné škole 
chlapecké v Kročehlavech. Poté vyučoval od 1. zá-
ří 1934 do 28. února 1935 na II. obecné škole 
chlapecké a od 1. března do 20. dubna 1935 na 
II. měšťanské škole chlapecké v Kladně. Od 
21. dubna 1935 byl ustanoven výpomocným 
učitelem na hostivické měšťanské škole za Růženu 
Kožušníkovou a působil zde do konce školního 
roku 1934/1935.  

Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 12–13 

Jaroslava Vokáčová 
(1914) 

Jaroslava Vokáčová, výpomocná učitelka 
v Úhonicích, působila v hostivické obecné škole od 
1. května do 15. července 1914 jako výpomocná 
učitelka za nemocného řídícího učitele Jana 
Suchoradského. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 174 

Žofie Vokounová 
(1947–1948) 

 
Žofie Vokounová se narodila 11. května 

1908 v Kročehlavech, kde navštěvovala pětitřídní 
obecnou školu. Čtyři třídy měšťanské školy a 
učitelský ústav vystudovala v Kladně. Na něm 
složila zkoušku dospělosti 20. června 1927 a 
zkoušku způsobilosti 29. dubna 1930. Vyučovala 

od 1. března 1928 na obecných školách kladen-
ského okresu ve Dříni, v Buštěhradě, v Lidicích, 
v Kročehlavech, v Unhošti, v Chrášťanech, v Hřeb-
či a ve Velkém Přítočně. Od 1. září 1946 učila 
v Podbořanech a po té v Chýni. V hostivické obec-
né škole nastoupila od 1. září 1947. Protože nevy-
učovala podle požadavků nového režimu, byla 
10. března 1948 dána okresním školním výborem 
v Kladně na návrh akčního výboru veřejných za-
městnanců v Kladně na dovolenou s čekatelným. 
Po dvou týdnech ji zemská školní rada přeložila na 
okres Cheb. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 87–88 a 91 

Podpis: 
• Školní zpráva Antonína Štětky ze třídy 5.A obecné 

školy, školní rok 1947/1948 

Marie Volrábová 
(1942–1945) 

 

Marie Volrábová se narodila 26. března 
1916 ve Všesulově, okres Kralovice. V rodišti cho-
dila do obecné školy, v Rakovníku do měšťanské 
školy, jednoročního učebního kurzu a odborné 
školy pro ženská povolání. Po zkoušce byla přijata 
na ústav pro vzdělávání učitelek domácích nauk 
v Žatci, kde v roce 1937 maturovala. V rodišti 
hospitovala, výpomocnou učitelkou byla ustano-
vena v Jinočanech roku 1940, pak učila v Unhošti 
a od 1. dubna 1942 nastoupila jako výpomocná 
učitelka domácích nauk na hostivické obecné 
škole a od 15. května 1942 i na hlavní škole. Na 
hlavní škole se naposledy objevuje v přehledu 
učitelů na začátku školního roku 1942/1943, na 
obecné škole působila nadále. Od školního roku 
1945/1946 odešla na nové působiště v Chomu-
tově. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 11 

a 19 
• Pamětní kniha Obecné/Národní školy v Hostivici 

1939–1953, str. 22, 42 a 68 

 



SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ 
Učitelé do roku 1950 
 

 

111

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1941/1942, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1939–1953, str. 29 

Václav Voňavka 
(1924) 

 

 
Václav Voňavka se narodil 7. února 1904 na 

Kladně. Pětitřídní obecnou školu navštěvoval 
v Kročehlavech a po vystudování celé reálky na 
Kladně v letech 1915–1922 navštěvoval speciální 
kurz pro abiturienty středních škol při státním 
učitelském ústavu v Praze, kde také 7. září 1923 
vykonal zkoušku učitelské dospělosti. Sloužil od 
20. září 1923 do 31. ledna 1924 jako zastupující 
učitel v Krašovicích na Rakovnicku. Do Hostivice 
nastoupil 16. března 1924 a vyučoval ve 2. třídě 
obecné školy, ze které odešla 1. března 1924 
Hermína Skydánková a o dva týdny později i Pavla 
Hornerová. Koncem června 1924 byl ze školní 
služby propuštěn. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 65 a 70 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1923/1924, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 68 

Podpis: 
• Rubová strana fotografie třídy 2.B obecné školy ve 

školním roce 1923/1924, snímek zapůjčila Vladimíra 
Čermáková 

 
 
 
 
 

Marie Voráčková 
(1932? a 1934–1935) 

 

Marie Voráčková se narodila 18. října 1912 
v Rozdělově, kde navštěvovala do roku 1924 
obecnou školu. Středoškolská studia konala na 
české státní reálce na Kladně a v roce 1933 složila 
na kladenském učitelském ústavu doplňovací 
zkoušku dospělosti. Jako výpomocná učitelka učila 
ve Vrapicích a v Hřebči. V září 1932 je ve školní 
kronice obecné školy zmíněna industriální učitelka 
M. Voráčková, která musela hned v říjnu odejít na 
léčení, snad je totožná s Marií Voráčkovou, která 
nastoupila od 1. listopadu 1934 do hostivické 
obecné školy jako výpomocná učitelka za nemoc-
nou Jiřinu Šlikovou. Její působení skončilo zřejmě 
na konci školního roku 1934/1935. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 98 a 114 

Foto: 
• Výřez z fotografie žáků obecné školy ve školním 

roce 1934/1935, snímek zapůjčila paní Burgrová 

Albína Vorlíčková 
Viz Albína Neradová 

Ludvík Vrba 
(1945) 

Ludvík Vrba se narodil 11. července 1922 
v Motyčíně, obecnou školu navštěvoval v Hnidou-
sích a v letech 1933–1941 vychodil reálné gymná-
zium v Kladně, kde maturoval 9. května 1941. Od 
1. srpna 1941 nastoupil místo v Okresní nemocen-
ské pojišťovně v Kladně a 19. října 1942 ho úřad 
práce přikázal na důl Mayrau, kde pracoval 
v různých funkcích až do konce války. Po osvo-
bození Československa v roce 1945 se vrátil zpět 
do Okresní nemocenské pojišťovny a odtud na-
stoupil 25. září 1945 školní službu na hostivické 
měšťanské škole do 11. října 1945, kdy byl 
povolán do vojenské akademie v Hranicích. 
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Prameny: 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 94 

František Vrtal 
(1941–1945) 

 

František Vrtal se narodil 6. března 1917 
v Borotíně, okres Boskovice. Do obecné školy 
chodil v Liběšicích, do měšťanské v Žatci. Maturo-
val na učitelském ústavu v Žatci roku 1936. Učil 
ve Vroutku, v Podbořanech, v Šanově, v Křivo-
klátu, v Mutějovicích a v Lišanech. Od 1. září 1941 
se stal zatímním odborným učitelem němčiny na 
hlavní škole v Hostivici. V říjnu 1944 byl povolán 
k lékařské prohlídce kvůli totálnímu nasazení, ale 
nasazen nebyl. Od školního roku 1945/1946 byl 
na vlastní žádost přeložen do pohraničí. 

Podle vzpomínek pamětníka byl mistrem 
republiky v jiu-jitsu. 

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 11 

a 44 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 93 
• Vzpomínka Jiřího Pergla, listopad 2007 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru hlavní školy ve 

školním roce 1941/1942, snímek zapůjčil Jan Jupa 

František Vydra 
(1941) 

František Vydra, výpomocný odborný učitel 
z Kladna, nastoupil do hostivické hlavní školy od 
1. září 1941, ale již 1. října 1941 byl přeložen zpět 
do Kladna.  

Prameny: 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 9 
 
 
 
 
 

Jan Vyleta 
(1927–1931?) 

 

Jan Vyleta se narodil 10. února 1884 v Mi-
línově u Blovic. Obecnou školu navštěvoval v Milí-
nově, měšťanskou v Blovicích. Roku 1903 vykonal 
zkoušku učitelské dospělosti na učitelském ústavu 
v Plzni, kde o tři roky později složil také zkoušku 
způsobilosti. Působil v plzeňském školním okrese 
ve Štěnovicích a v Prusínech a později jako 
správce jednotřídky v Chyníně. Potom učil jako 
definitivní učitel delší dobu v Doudlevci u Plzně, 
odkud byl na vlastní žádost přeložen k 1. září 
1927 jako zatímní učitel do obecné školy v Hos-
tivici. Naposledy je ve školní kronice uveden ve 
školním roce 1930/1931, kdy byl třídním učitelem 
v 1.B. Odešel zřejmě v září 1931, v tomto školním 
roce nebyly změny v učitelském sboru zazname-
nány ve školní kronice. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 84 a 93 

Podpis: 
• Dopis učitelského sboru hostivickému starostovi 

Matěji Kalinovi k úmrtí manželky, 31. října 1928 
(zapůjčila S. Beránková) 
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W

Václav Wagner 
(1878–1881) 

 

 

Václav Wagner se narodil 23. srpna 1855 
v Pozdni u Slaného. Svoji učitelskou dráhu začal 
v Opočně u Loun, kde působil od 1. září 1876 do 
31. srpna 1878 a kde založil hádankářský kroužek. 
Od 1. září (podle jiných pramenů již od 23. srpna 
nebo až od 12. září) 1878 do 31. srpna 1881 učil 
jako podučitel v Hostivici, odkud přešel do 
Vřetovic u Kladna. Jeden rok zde působil jako 
správce školy a 11 let zastával funkci řídícího 
učitele. Od 1. září 1893 do 31. srpna 1919 učil 
v Hostouni u Prahy a byl tam více let dirigentem 
pěveckého spolku Čech.  V roce 1896, za svého 
působení v Hostouni, dostal „pochvalné uznání 
okresní školní rady za prospěšné působení ve 
škole ve příčině vyučovací i výchovné.“ 

Celkem 26 let do roku 1907 byl varhaníkem 
a ředitelem kůru. Od roku 1929 žil v Kunraticích 
u Prahy u dcery provdané za řídícího učitele Václa-
va Rataje a zde zemřel 19. února 1943 ve věku 88 
let. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1939–1953, 

vzpomínkový dopis Václava Wagnera z 12. května 
1942, vlepený na str. 20 

• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošť-
ského, str. 197 

• Úřadní list pro obvod c. k. okresního hejtman-
ství a c. k. okresní školní rady na Kladně, 
ročník 1896, číslo 9, str. 55 

Foto a podpis: 
• Vzpomínkový dopis Václava Wagnera 
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Z

Václav Zahradníček 
(1935–1939) 

 

Václav Zahradníček se narodil 14. září 1898 
v Sobočicích, chodil do obecné školy v Zásmu-
kách, do měšťanské školy v Kouřimi a do učitel-
ského ústavu v Kutné Hoře. Zkoušku učitelské 
dospělosti složil roku 1916 v Kutné Hoře, zkoušku 
učitelské způsobilosti tamtéž roku 1920. Působil 
jako zatímní učitel od 1. října 1919 do 31. srpna 
1923 na 1. státní lidové škole ve Zvolenu na 
Slovensku, jako definitivní učitel od 1. září 1923 
do 31. srpna 1927 na obecné škole v Libodřicích, 
od 1. září 1927 do 31. srpna 1929 na obecné 
škole v Budyni nad Ohří, střídavě i na měšťanské 
škole, od 1. září 1929 do 31. srpna 1932 na 
obecné škole dívčí v Kopistech, tamtéž od 1. září 
1932 do 31. srpna 1933 na měšťanské škole 
chlapecké, od 1. září 1933 do 31. července 1935 
jako správce (ředitel) obecné školy v Charvátcích. 
Dekretem zemské školní rady byl od 1. srpna 
1935 ustanoven definitivním učitelem při hosti-
vické obecné škole. Když se ředitel Josef Bohuslav 
stal referentem státní osvětové služby, byl od 
1. května do 30. června 1938 ustanoven jeho 
zástupcem. Při mobilizaci 23. září 1938 byl povo-
lán do vojenské služby. Vrátil se ze Slovenska 
23. prosince, ale onemocněl a ve škole nastoupil 
1. března 1939. V dalším školním roce již nebyl 
členem učitelského sboru, o jeho odchodu však 
školní kronika nic neuvádí. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 118, 138, 141 a 146 

Foto: 
• Výřez z fotografie žáků třídy 2.B obecné školy ve 

školním roce 1938/1939, snímek zapůjčila Marie 
Čermáková 

 
 

Anna Zelenková 
(1915) 

Anna Zelenková se narodila 12. června 
1893 v Táboře. Ve čtvrté třídě hostivické obecné 
školy začala vyučovat 19. května 1915 jako zatím-
ní učitelka. Od začátku následujícího školního roku 
byla přeložena jako zatímní učitelka II. třídy na 
obecnou školu v Nučicích. Protože za ni nebyla 
náhrada, musely být spojeny třídy ve 2. a 3. roč-
níku. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, 

str. 183 a 191 

Marie Ziegrová 
(1929) 

Marie Ziegrová nastoupila do hostivické 
obecné školy v září 1929, brzy (hned v září) však 
byla vystřídána Františkou Cílkovou. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 89 

Františka Zierisová 
(1936–1939) 

 

Františka Freiová, od srpna 1936 provdaná 
Zierisová, se narodila 15. června 1899 v Hradci 
Králové, chodila do obecné školy v Sarajevě, 
v Kutné Hoře a v Praze IV., do občanské školy 
v Praze IV. a do učitelského ústavu v Praze IV. 
V Praze složila 21. června 1919 zkoušku učitelské 
dospělosti a 29. listopadu 1921 zkoušku způso-
bilosti pro obecné školy. Působila na německé 
škole v Hor. Sťubnia, na státní obecné ve Zvoleni, 
v Budiši, ve Slaném, v Kvílici, ve Zvoleňovsi, 
v Drbech, v Novém Strašecí, v Olšanech, v Tuch-
lovicích a šest let ve Smečně. Na hostivickou 
obecnou školu byla ustanovena jako definitivní 
učitelka s platností od 1. července 1936 ještě za 
svobodna, ale před začátkem nového školního 
roku, 24. srpna 1936 se provdala za tajemníka 
syndikátu žurnalistů Karla Zierise. Při propouštění 
vdaných učitelek v lednu 1939 se za odbytné 
vzdala služby. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 126 a 147 
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Podpis: 
• Kronika Spolku chovatelů králíků a drobného 

hospodářského zvířectva v Hostivici 1932–1988, 
podpisy účastníků přehlídky králíků 27. září 1937 

Anežka Zpěváčková 
(1921–1958 a později výpomoc) 

  

 
Anežka Zpěváčková se narodila 26. února 

1901 v Řeporyjích. Vychodila pět tříd obecné školy 
v Hostivici, měšťanskou školu v Praze VII. a v le-
tech 1915 až 1920 učitelský ústav na Kladně, na 
kterém 7. srpna 1920 obdržela vysvědčení dospě-
losti s vyznamenáním. Zkoušku učitelské způsobi-
losti vykonala roku 1922 v Příbrami pro obecné 
školy a v roce 1928 v Praze pro měšťanské školy. 

Anežka Zpěváčková patřila k nejvýraznějším 
hostivickým učitelským osobnostem, její příchod 
do Hostivice však nebyl úplně jednoduchý. Ve 
školním roce 1920/1921 působila jako zastupující 
učitelka v Lidicích. Od 1. září 1921 poprvé na-
stoupila do hostivické obecné školy a kromě 
třídnictví v 5. třídě převzala i správu kabinetu. 
Následujících dva a půl roku strávila zástupem 
v obecných školách v Hořelici (nyní část Rudné) 
a v Jenči a do Hostivice se vrátila 1. února 1925. 

V září 1926 byla opět přeložena, tentokrát do 
Lidic. Školní rok 1928/1929 odučila opět v Hostivi-
ci, a to ve třídě 3.B, a poté nastoupila na občan-
skou (měšťanskou) školu v Buštěhradě. Vystřídala 
ještě další školy kladenského okresu, například 
v roce 1935 učila na dívčí měšťanské škole 
v Unhošti. 

Definitivní odbornou učitelkou pro I. odbor 
na hostivické měšťanské škole se stala 1. září 
1937 a setrvala zde po zbytek své učitelské dráhy. 
V září 1942 se podrobila povinné zkoušce z něm-
činy, kterou složila až v opravném termínu. 

Po 2. světové válce nadále vyučovala až do 
30. června 1958, kdy odešla do důchodu. Jako 
důchodkyně však příležitostně vypomáhala až do 
roku 1979. Žáci navštěvující školu v 80. letech ji 
pravidelně potkávali při obědech ve školní jídelně. 

Prameny: 
• Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1917–1939, 

str. 45, 52, 82 a 89 
• Pamětní kniha Měšťanské školy smíšené v Hostivici 

1934–1940 a 1945–1947, str. 44–45 
• Kronika Hlavní školy v Hostivici 1940–1945, str. 21 
• Školní kronika Osmileté střední/Základní devítileté 

školy v Hostivici 1957–1967, str. 23 
• Školní kronika Základní devítileté/Základní školy 

v Hostivici 1967–1976, str. 9 a 113 
• Školní kronika Základní školy v Hostivici 1976–1998, 

str. 16 a 34 
• Schematismus učitelstva měšťanských škol slovan-

ských v republice Československé podle stavu 
1. října 1935, Praha 1935, str. 35 

Foto: 
• Výřez z fotografie učitelského sboru obecné školy ve 

školním roce 1924/1925, pamětní kniha Obecné 
školy v Hostivici 1917–1939, str. 78 

• Výřez z fotografie učitelského sboru ve školním roce 
1956/1957, snímek zapůjčil Jan Jupa 

Podpis: 
• Výroční vysvědčení Jaroslava Kučery ve 2. třídě 

měšťanské školy, školní rok 1944/1945 
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Doplňkové seznamy 

Ustanovení učitelé, kteří v Hostivici nikdy neučili 
 
Marie Bendová – jako definitivní učitelka obecné školy v Hostivici nastoupila 1. září 1924 jen formálně a ve 

skutečnosti učila na měšťanské škole ve Zvolenu na Slovensku 
Kateřina Erbanová-Stříbrná – roku 1928 obdržela místo v hostivické obecné škole, ale učila na české 

škole ve Vídni 
Milada Junková-Horáková – roku 1928 obdržela místo v hostivické obecné škole, ale učila na české škole 

ve Vídni 
František Korejs – v Hostivici byl ustaven jako zatímní učitel v letech 1915–1917, ale po celou tuto dobu 

sloužil jako voják rakouské armády na bojištích 1. světové války 
Marie Říhová-Tumpachová – roku 1928 obdržela místo v hostivické obecné škole, ale učila na české škole 

ve Vídni 
 

Učitelé náboženství 

Katoličtí faráři 
Přehled katolických farářů od obnovení školy v roce 1734 je uveden bez ohledu na to, zda ve všech letech 
vyučovali v hostivické škole náboženství, nebo byli zastupováni či se náboženství vůbec neučilo.24

1734–1739 Norbert Jan N. Ignác Benedikt Kříž z Rosenfeldu 
1739–1740 Kašpar Kneisel (administrátor) 
1740–1755 Antonín Prokvedl 
1755–1773 Jan Vojtěch Metta 
1773–1779 Jan Grim 
1779–1812 Karel Weis 
1812–1814 Josef Foyta (administrátor?) 
1814–1815 Antonín Habal (administrátor) 
1815–1817 Jan Bezděka 
1817 Josef Veselý (administrátor) 
1817–1850 Pavel Haas 
1850–1851 Josef Procházka (administrátor) 
1851–1876 Jiří Rohlena 
1877–1888 Václav Číška 
1888–1908 Josef Sirůček 
1909–1937 Jan Novotný 
1937–1939 František Samec (administrátor) 
1939–1953 Václav Hájek 

 

 
24  Seznam je sestaven podle Ptáčkových Pamětí farní osady Hostivické z roku 1915 a podle skupinového 

inventáře Římsko-katolických farních úřadů Prahy-západ, který zpracovala v roce 1989 Vladimíra 
Hradecká (SOkA Praha-západ) 
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Katoličtí kaplani  
Přehled obsahuje pouze jména převzatá ze školních kronik, případně z dalších podkladů. Je možné, že 
v některých letech ve škole vyučovali další kaplani, ale jejich působení nebylo zaznamenáno. 

1893–1894 Karel Liška (v Hostivici působil už v roce 1889) 
1896–1904 Josef Kuška 
1904–1905 Josef Kubát 
1906 Josef Nízký (z Hořelice) 
1906–1914 Josef Ptáček (autor knihy Paměti farní osady Hostivické) 
1915–1918(?) Josef Kubát (1. ledna 1915 přišel z Tachlovic) 
kolem 1924 Josef Roháč (propouštěcí vysvědčení Václava Čížka) 
1932–1938 František Samec (kaplan v Hostivici od 1. září 1925) 
1942–1943 Stanislav Majkus 
1943–1944 Jaroslav Bosáček 
1944–1945 Václav Divíšek 
1947–1949 Josef Chaloupka 
1949–1950 Jiří Holub 
 

Laičtí učitelé katolického náboženství 
V tomto přehledu jsou uvedeni laičtí učitelé náboženství podle údajů ve školních kronikách. Seznam 
nezahrnuje literní učitele hostivické školy, kteří učili náboženství jen jako jeden z předmětů. 

1932–1934 Stanislav Haidl (místo faráře Jana Novotného) 
1934–1935 Milada Haidlová 
1935–1936 Vojtěch Štrunc (zároveň v Chýni, v Jenči, ve Svárově a v Unhošti) 
1938–1939 Vlasta Fialová 
1940–1942 Josef Záruba, kandidát učitelství z Bernartic u Tábora 
 

Učitelé československého (českomoravského) náboženství 
1926–1927 Ph.C. Antonie Machková 
1929–1930 Jaroslav Noháč (1. pololetí) 
1930 Jos. Hausmanová z Prahy (2. pololetí školního roku 1929/1930) 
1930–1933 Eduard Pičman 
1933–1934 Josef Pýcha 
1934–1935 Marta Nikrlová z Prahy VII. 
1935–1936 Bohumil Švábenický (zároveň v Hostouni, v Jenči a v Řepích) 
1936–1938 Jaroslav Valenta, zástupce československého faráře v Hostivici 
1938–1939 Jaroslav Kout 
1939–1942 Jaroslav Smetana, farář církve českomoravské v Hostivici 
1939–1940 Olga Smetanová, manželka faráře, v dalším oddělení 
1942–1944 František Benda, farář 
1942–1944 Jiřina Bendová, pomocná katechetka 
1944–1945 Vladimír Průša, farář v Hostivici 
1945–1948 Eva Jarošová, laická učitelka z Prahy 
1949 Josefa Peldová 
1949–1950 Anna Bohuslavová 
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Učitelé českobratrského (českobratrsko-evangelického) náboženství 
1929–1930 Ladislav Funda z Kladna 
1932–1933 p. Kučera 
1933–1942 Marie/Vlasta Culovská z Kročehlav 
1942–1943 Karel Jirků, diakon z Prahy 
1943–1944 Jan Lochman, diakon 
1944–1945 Zdeněk Navrátil, diakon z Prahy 
1945–1947 Eva Chmelařová 
1949–1950 Dr. Hrejsa 
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