
 
 

 

 

 
Kronika obecné školy v obci 
Meinetschlag (dnes Malonty) 1892-1918 
 
Školní rok 1892/93 
 
z: Malonty 1892-1918 (ceskearchivy.cz)  
 
 
Začátek a konec školního roku: 
Školní rok začal 16. září 1892 slavnostní 
prosebnou mší svatou, která začala Veni 
Sancti (Veni Sancte Spiritus = Přijď Duchu 
Svatý) a skončila zpěvem císařské hymny. 
 
 
Školní rok skončil dne 29. července 1893 
slavnostní děkovnou bohoslužbou a 
skladbou Te Deum (Bože, chválíme Tebe), 
zazpíváním císařské hymny a následným 
rozdáním vysvědčení. 
 
Vlastenecká výročí: 
Na oslavu narozenin Jeho Veličenstva byla 
celebrována sváteční mše.  
 
Také jmeniny obou Veličenstev byly 
slaveny obřadnou bohoslužbou.   
 
V obou případech byly děti po skončení 
mše svaté dovedeny do školy (a to letos 
poprvé), kde jim byl vysvětlen význam 
tohoto dne. 
 
 
Jak 4. října, tak i 19. listopadu (svátek sv. 
Alžběty/Sissi, pozn.překl.) se na pozvání 
ředitelství školy zúčastnili slavnostní 
bohoslužby opět zase členové místní školní 
rady a i sbor dobrovolných hasičů. 
 
 
40. výročí záchrany našeho císaře z rukou 
vraha (atentát dne 18.2.1853, pozn. B.R.) 
bylo v jednotlivých třídách slaveno 
způsobem, odpovídajícím úrovni 
srozumitelné pro dětí. 
 
 
Náboženská cvičení: 

¨ Volksschule Meinetschlag 
Schulchronik 1892-1918 
 
Schuljahr 1892/93 
 
aus: Malonty 1892-1918 (ceskearchivy.cz)  
 
 
Beginn und Schluß des Schuljahres:  
Das Schuljahr begann am 16. September 
1892 mit einem feierlichen Bittgottesdienst, 
welcher mit dem Veni Sancti seinen Anfang 
nahm und mit dem Absingen der 
Volkshymne geschlossen wurde.  
 
Der Schluß des Schuljahres erfolgte am 29. 
Juli 1893 mit einem feierlichen Dankamt, 
Tedeum, dem Absingen der Volkshymne 
und der darauf folgenden 
Zeugnisvertheilung. 
 
Patriotische Gedenktage:  
Das Geburtsfest Sr. Majestät wurde mit 
einem feierlichen Hochamt gefeiert.  
 
Auch an den Namensfesten Sr. und Ihrer 
Majestät fand feierlicher Gottesdienst statt.  
 
Beidemale wurden die Kinder nach 
beendigtem Gottesdienst in die Schule 
geführt (u.z. heuer zum erstenmal) und 
ihnen daselbst die Bedeutung des Tages 
klar gelegt.  
 
Sowohl am 4. Oktober als auch am 19. 
November (Hl. Elisabeth/Sissi, Anm.B.R.) 
betheiligten sich über Einladung der 
Schulleitung auch wieder 
Ortsschulrathsmitglieder sowie die Fr. 
Feuerwehr an dem Festgottesdienst. 
 
Der 40ste Gedenktag der Errettung unseres 
Kaisers aus Mörderhänden (Attentat vom 
18.2.1853, Anm.B.R.) wurde in den 
einzelnen Klassen in einer dem kindlichen 
Geiste entsprechenden Weise gefeiert. 
 
 
Religiöse Übungen:   
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Byla prováděna zákonem předepsaným 
způsobem. Zkouška z náboženství se 
konala za přítomnosti pana vikáře p. 
Schneedorfera dne 5. června. 
 
Bohužel se z řad rodičů nezúčastní při 
těchto příležitostech skoro nikdo, z dětí 
sotva 2/3. Stejně tak je tomu při prosebné 
nebo děkovné mši svaté. 
 
 
Výlet: 
Dne 28. července pořádal učitelský sbor 
s dětmi (dostavila se jich asi 1/5) výlet. Brzy 
ale nastala vichřice s deštěm, která dětem 
zkazila radost. Do té doby se ale všichni 
znamenitě bavili.   
 
 
Změny v učitelském sboru: 
Dne 30.9. byl Karl Papsch jmenován 
provizorním řídím učitelem ve Stříbrných 
Hutích (Silberberg). Na jeho místo nastoupil 
Ludwig Landa, narozený v Budějovicích 
1.1.1868. Tamtéž obdržel dne 1.10.1889 
maturitní vysvědčení a působil dříve 
v Hradci Králové (Königgrätz), pak ve 
Franzensdorf bei Wien. A naposledy jako 
výpomocný učitel v Budějovicích. Dne 25.9. 
byly sem od zdejší zemské školní rady 
doručeny dekrety pro Wilhelma Richtera 
jako definitivního řídícího učitele a Matth. 
Pableho jako definitivního podučitele. 30.9. 
se stal M. Pable prov. učitelem. 
 
Školní zahrada: 
Byla nově založena podle plánu 
schváleného c.k. okresní školní radou a byl 
kolem ní postaven nový plot. 
Potřebné dřevo stálo 50 zlatých, 
Mzda za práci 40 zlatých 
Kamenné sloupy 23 zlatých 20 krejcarů 
Mzda za dovoz kamenných sloupů 9 
zlatých 10 krejcarů 
Diety pro místního školního inspektora 1 
zlatý, 
Kovářské práce 2 zlaté 50 krejcarů 
Celkem: 125 zlatých 80 krejcarů. 
 
Nové čerpadlo stálo 40 zlatých. 

Dieselben wurden in gesetzlicher Weise 
vorgenommen. Die Religionsprüfung fand 
in Gegenwart des Herrn Vicärs P. 
Schneedorfer am 5. Juni statt.  
 
Leider erscheint bei derartigen 
Gelegenheiten von den Eltern fast 
niemand, von den Kindern kaum 2/3. 
Ebenso ist es bei dem Bitt- und 
Dankgottesdienst.  
  
Ausflug: 
Am 28. Juli unternahm der Lehrkörper mit 
den Kindern (es war etwa 1/5 derselben 
erschienen) einen Ausflug. Leider verdarb 
ein bald eintretender Gewitterregen den 
Kindern die Freude. Doch hatten sie sich 
bis dahin prächtig unterhalten. 
 
Veränderungen im Lehrkörper: 
Am 30.9. wurde Karl Papsch zum pr. 
Schulleiter in Silberberg ernannt. An seine 
Stelle kam Ludwig Landa. Derselbe ist am 
1.1.68 in Budweis geboren, erhielt am 
1.10.89 in Budweis das Reifezeugnis und 
wirkte früher in Königgrätz, dann in 
Franzensdorf bei Wien und zuletzt 
aushilfsweise in Budweis.  
 
Am 25.9. langten vom h. Landeschulrath 
die Decrete für Wilh. Richter als def. 
Oberlehrer und Matth. Pable als def. 
Unterlehrer hier ein. Am 30. 9. wurde M. 
Pable prov. Lehrer. 
 
Schulgarten: 
Derselbe wurde nach dem vom k.k. B.S.R. 
genehmigten Plan neu angelegt und erhielt 
einen neuen Zaun.  
Das Holz dazu kostete 50 fl,  
Arbeitslohn 40 fl,  
Steinsäulen 23 fl 20 kr,  
Fuhrlohn f.d. Steinsäule 9 fl 10 kr,  
 
Diäten f.d. Ortsschulinspektor 1 fl,  
 
Schmiedearbeiten 2 fl 50 kr,  
in Summe: 125 fl 80 kr.  
 
Eine neue Pumpe kostete 40 fl.  
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Zdravotní stav žáků: 
Byl uspokojivý. Jedna dívka zemřela na 
záškrt, jeden chlapec, Johann Guschlbauer 
z Meziříčí (Uretschlag), žák IV. třídy, byl při 
pasení dobytka ušlapán býkem. 
 
 
Inspekce: 
Inspekci školy vykonal c.k. okresní školní 
inspektor, pan J. Gillhofer, dne 20. června. 
Důležité bylo, že pan inspektor byl ve všech 
třídách velmi spokojený, poprvé přenocoval 
v Malontech a v každém ohledu vyslovil 
svoji naprostou spokojenost.  
 
Důvodem k výtce byla pouze - významně 
zlepšená – avšak stále ještě špatná 
docházka do školy. 
 
Důležité události: 
Dne 22.12. uspořádal řídící učitel Richter 
spolu s učiteli Pablem a Třebinem koncert. 
 
 
Taktéž se konal koncert 4.1., při kterém 
účinkoval 13členný orchestr. Ze zpívaných 
skladeb měly největší úspěch písně, 
přednesené sólově pány Pablem, Třebínem 
a Richterem, jakož i 2- a 3hlasé písně 
zazpívané 8 žákyněmi. 
 
 
 
Z výnosu byly pořízeny knihy pro 
žákovskou knihovnu, učebnice, biblické 
příběhy, papír, sešity, atd., pak i opraveny 
některé kostelní předměty a koupeno 
několik nožů. 
 
 
Od c.k. okresní školní rady obdržela škola 
nedávno velký počet nových učebních 
pomůcek. Dne 23. července se konala ve 4. 
a 5. třídě výstava veškerých učebních 
pomůcek náležejících škole. Tuto výstavu 
navštívilo více než 300 osob.   
 
 
Dne 18. května se zde konala putovní 

 
Gesundheitszustand der Schüler:  
Derselbe war befriedigend. Ein Mädchen 
starb an Diphteritis, ein Knabe, Johann 
Guschlbauer aus Uretschlag, Schüler der 
IV. Classe, wurde beim Hüten von einem 
Ochsen todtgeschleift. 
 
Inspection: 
Die Schule wurde durch den k.k. B.S.I. 
Herrn J. Gillhofer am 20. Juni inspiziert. 
Von Bedeutung war, daß der Herr Inspector 
in allen Classen sehr zufrieden war, zum 
erstenmal in Meinetschlag übernachtete 
und in jeder Beziehung seine vollste 
Zufriedenheit aussprach. Zu tadeln fand er 
nur den - wohl bedeutend gebesserten – 
jedoch immer noch schlechten 
Schulbesuch. 
 
Wichtige Ereignisse:  
Am 22.12. veranstaltete Oberlehrer Richter 
in Gemeinschaft mit den Lehrern Pable und 
Třebin ein Conzert.  
 
Ebenso fand am 4.1. ein Conzert statt, bei 
welchem die Musikstücke von einem 13 
Mann starken Orchester vorgetragen 
wurden. Von den Gesangsnummern 
gefielen bes. die von den Herren Richter, 
Pable u. Třebin vorgetragenen Solo-Lieder, 
sowie die von 8 Schulmädchen 
gesungenen 2 und 3 stimmigen Lieder.  
 
Aus dem Ertrag wurden Bücher f.d. 
Schülerbibliothek, Lehrbücher, Bibl. 
Geschichten, Papier, Hefte, etc. 
angeschafft, dann einige 
Kircheninstrumente repariert und einige 
Messer gekauft. 
 
Vom k.k. B.S.R. erhielt die Schule 
neuerdings eine große Anzahl neuer 
Lehrmittel. Am 23. Juli fand in der 4. und 5. 
Classe eine Ausstellung sämmtlicher der 
Schule gehöriger Lehrmittel statt. Diese 
Ausstellung wurde von mehr denn 300 
Personen besucht.  
 
Am 18. Mai fand eine Wanderversammlung 
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schůzka kaplického okresního učitelského 
spolku. Zúčastnilo se jí 35 členů a 3 hosté. 
 
 
Program: 
 
1.) Zdravice („Fanst“? - těžko čitelné B.R.), 
referent řídící učitel Richter. 
2.) Rozhodnutí o vydání „Vlastivědy“ (kniha 
o okrese Kaplice, vydaná v roce 1894, 
koordinátor Johann Märten, učitel ve 
Stropnici, pozn. B.R.). 
 
3.) Petice vznešenému zemskému sněmu 
ohledně otázky platů. 
4.) Rezoluce týkající se zvláštní snahy 
řídícího učitele Rasche v otázce platů. 
 
 
Následná schůze v hostinci u zlatého kříže 
proběhla v mimořádné pohodě. 
 
 
Ve dnech 5. – 9 května nastal po 
dlouhotrvajícím suchu silný mráz, 
provázený vydatným sněžením trvajícím 
čtyři dny. I když byly povětrnostní podmínky 
po celý rok abnormální, zůstala přeci jenom 
zdejší oblast ušetřena nedostatku krmiva, 
který zachvátil severní a západní Rakousy 
resp. severní a západní Evropu. 
 
 
Počet žáků: 
Na začátku školního roku bylo 333 dětí 
školou povinných, a to 147 chlapců a 186 
dívek. 
 
Na konci školního roku bylo školou 
povinných 135 chlapců a 167 dívek. 
Dohromady 302 školou povinných dětí. Do 
školy chodilo 126 chlapců a 149 dívek, 
dohromady 275 dětí. 
 
Ukončeno pro školní rok 1892/93 dne 1. 
září 1893  
                                       Richter, řídící učitel 
 
19. února 1894 J. Gilhofer 

des Kaplitzer Bezirkslehrervereines hier 
statt. 35 Mitglieder und 3 Gäste nahmen 
daran teil. 
 
Die Tagesordnung umfasste folgende 
Punkte:  
1.) Fanst (schwer lesbar, Anm. B.R.), 
Referent Oberlehrer Richter. 
2.) Beschlussfassung über die Herausgabe 
der Heimatkunde (Buch über den Bezirk 
Kaplitz, erschien 1894, koordiniert von 
Johann Märten, Lehrer in Strobnitz, Anm. 
B.R.). 
3.) Petition an den h. Landtag die 
Gehaltsfrage betreffend.   
4.) Resolution wegen der 
Sonderbestrebung des O.L. Rasche in der 
Gehaltsfrage. 
 
Die Nachversammlung im Gasthaus zum 
goldenen Kreuz verlief in äußerst 
gemütlicher Weise. 
 
Am 5.-9. Mai trat nach lang anhaltender 
Dürre ein heftiger Frost, gefolgt von einem 
starken 4 Tage anhaltenden Schneefall ein. 
Wenngleich aber auch die Witterung das 
ganze Jahr hindurch abnormal war, so blieb 
die hiesige Gegend doch von der in ganz 
Nord- und Westösterreich, resp. Nord- und 
West-Europa herrschenden Futternot 
verschont. 
 
Schülerzahl:  
Schulpflichtig waren am Anfang des 
Schuljahres 333 Kinder u.z. 147 Knaben 
und 186 Mädchen. 
 
Zu Ende des Schuljahres waren 
schulpflichtig: 135 Knaben und 167 
Mädchen, zusammen 302 Kinder. Die 
Schule besuchten 126 Knaben u. 149 
Mädchen, zusammen 275 Kinder. 
 
Abgeschlossen für das Schuljahr 1892/93 
am 1. September 1893 
                                       Richter, Oberlehrer 
 
19. Februar 1894 J. Gilhofer 

 


