
 
škol 1 
 
Kronika Rychnov 
Str. 2 
R y c h n o v 
Tento spis pochází  pravděpodobně od  řídícího učitele Josefa Czumpelíka 
 
Tato prastará farní ves patřila ve 14. století a pravděpodobně i o dvě staletí dříve, 
cisterciáckému klášteru  u Mnichova Hradiště ,který založil v r.1147 Heřman z Ralska( P.A. 
Frind, Kirchnegeschichte) 
 
Už v letech 1369,1373 a d. obsazují  faru opati tohoto kláštera (poznámka: 1361 farář Jan  
Albert von Stebnitz) 
 
Na začátku 15. století , krátce před vypuknutím husitských válek , byla ves Rychnov spolu 
s Rádlem prodána Jindřichovi z Vartenberka  a zůstala v držení tohoto rodu ž do r 1820, kdy 
je hrabě František Antonín z Valdštejna prodal  včetně panství Svijany knížeti  Karlovi 
Rohanovi . 
 
Pokud se týče školy je třeba poznamenat, že údaje o učitelích  sahají až do r.1609. Podle 
zpráv  v matrice, nacházející se na faře , (jejíž záznamy o sňatcích jdou až do r. 1611) oženil 
se  rychnovský učitel  Bartolomeus  Fritsche ( z Pirny na Míšeňsku)  s dcerou hostinského 
Kateřinou Bartelovou z Rádla. 
 
Roku 1663 je zmínka o učiteli  Georgu Schwarzovi. 
 
Od začátku  18. století  učila zde rodina  Krausů pocházející ze Slezska .Ještě dnes  se udrželi 
potomci této rodiny. Jedna větev musela být lžíčaři (Löffelmacher), neboť přídomek  ( jak je 
na vesnic  zvykem)  přichází hojně jako Löffelseffel a pod. 1712  je učitelem   David Kraus, 
Od něj je v roce 1746 psaný ceremoniář  ve školním archivu. Zemřel 18. února 1758. 
1766 Ignáz Kraus ,  1802 jeho syn  stejného jména , který až do smrti  v r. 1815 zastával 
funkci kantora a  učitele. 
 
Roku 1816 byl po presentaci hrabětem Valdštejnem  jako patronátním pánem  ustaven  
ustanoven  jako učitel a kantor Paul Cumpelík. Ten zemřel  ve 44 letech dne 18. ledna 1825 
 
Po něm následoval  pomocník Franz Rudlof (nar. 25. listopadu 1798 ve Vlčicích), který  dne  
28. listopadu 1866 zemřel.  Už roku  1863 pro nemoc se vzdal  učitelské služby  a musel 
odstoupit ve prospěch  Franze Adama, podučitele. K výživě mu bylo ponechán služební  byt  
a školní pole  patřící ke škole . 
 
Protože tato změna nebyla místodržitelstvím schválena,  byl. poté co  kníže Kamil Rohan 
vzdal  patronátu nad rychnovskou školou, roku 1867 zvolený školní výbor (předsedou byl 
mag.chirurgie Franz Möller, zemřelý 11. dubna 1877) vypsán konkurs na  místo učitele. 
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Při volbě, konané dne 2. prosince 1867 dostal  nevlastní syn + Franze Rudlofa  Josef 
Cumpelik , toho času učitel na filiální škole v Letařovicích (okres Turnov)  většinu hlasů  a 
byl presentován biskupské konsistoří v Litoměřicích  jako učitel a jako takový ustanoven.  



Ten vykonával fumkci od 1. ledna 1868 jako učitel a  obdržel 18. listopadu  1871 dekret  jako 
definitivní řídící. 
 
V roce 1868 byla škola dvoutřídní,  a bývalý prozatímní učitel  byl činný jako podučitel v 1. 
třídě. 
 
Dne 1. září 1869 nastoupil jako druhý  podučitel Johann Winter ( nar. V Chrastavě) a 
dvoutřídní škola byla tak rozšířena , že obec   zřídila pro 1. třídu místnost  v obecním domě. 
Pan J.Winter odešel k poslednímu  září 1870 jako podučitel  do Českého Dubu. Měl pověst 
schopného a talentovaného učitele  
 
Od 1. října 1870 musel řídící obstarávat 2 a 3. třídu, protože nebyl žádný vhodný zájemce. 
Teprve v březnu  1871 byl mu jako pomocný učitel pro 2. třídu  přidán Wilhelm Preißler 
z Pulečného, který třídu vedl do konce  srpna téhož roku. 
  
Od  1. října 1871  nastoupil bývalý podučitel  pan Franz Wacek  z Horní Plané  jako třídní 
učitel do Rychnova  a zůstal zde do  začátku  července 1872 , kdy odešel jako řídící učitel do 
Smržovky (oddělení Kleinpolen) Také  jeho doprovázela  pověst pevného a učitelství 
věrného.  A stále se na něj se ctí vzpomínalo.  
 
Od 1. října 1872  působil pan Franz Beutel  z Levína , bývalý podučitel v Polubném, zda jako 
třídní učitel.  
 
V roce1872 , 12. února byla otevřena 4. třída.  Ta byla také, jako první třída, umístěna v 
obecním domě. Zmíněného dne  byla třída zdejším děkanem  a farářem důstojným pánem P. 
Antonem Felgerem  slavnostně vysvěcena  a předána vyučování. 
 
Ke škole ve školním roce 1872/73 bylo  440 školou povinných dětí , takže se vážně muselo  
pomýšlet na zřízení páté třídy.  
 
Dne 1. března 1873 byl třídní učitel Franz Beutel  sl.c.k.okresní školní radou pro okres 
Jablonec  náhle odvolán  ze svého působení v Rychnově  a jako prozatímní vedoucí  přeložen 
na školu v Maxově..  
Tím  3. třída, kde dosud pan Beutel působil, byla neobsazena  a tak se museli  pan řídící, pan 
podučitel Adam  a pomocný učitel Lucke  navzájem podělit o výuku ve čtyřech . třídách  tak, 
aby žáci co nejméně pocítili  úbytek učitelské síly.  
 
Toto provizorium  trvalo do konce května , kdy sem byl přidělen  pan Franz Riebetznik 
z Pavlovic  jako výpomocný učitel  
 
Dne 1. října 1874  byla obecná škola zase otevřena a skončila ve školním roce 1874/75 15. 
srpna. Dne 16. téhož měsíce  bylo dopoledne  rozdáváno vysvědčení a pak se konala  
každoroční děkovná slavnost v kostele. 
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 .Poté co  slavné ministerstvo obchodu  po dlouhém snažení  schválilo pro Rychnov odbornou 
školu,  konalo se její slavnostní otevření dne 6. října 1874 . Místnosti byly v domě čp.379 
 
Školní prázdniny   v r. 1875 , poté co byly na vánoce 8 dní  a na  svatodušní svátky  8 dní,  
byly od 15. srpna  do 15. září. 



Dne 13 a 14 září  se konal zápis nových dětí,  dne 15. byla mše s Veni sancte a  začátek školy.  
 
   1875 – 1876 
Koncem prosince  opustil školní pomocník  Riebetznik  a   pan Wilhelm Preißler, který  v r. 
1875 vykonal zkoušku dospělosti   byl ustaven jako prozatímní třídní učitel. 
Tím  sestával učitelský sbor  počátkem roku 1876 z řídícího  ve 4. třídě,  třídního učitele ve 3 
třídě Wilhelma Preißlera  , podučitele Franze Adama  v 1. třídě a  pomocného učitele Antona 
Lucke ve 2. třídě. 
 
Podučitel Franz Adam  byl během vánočních prázdnin 1875/76 tak nemocen,  a sešlý, že 14. 
ledna 1876  učinil řídící učitel  oznámení  místní školní radě  že podučitel Adam je tak  
nemocen,  že musí následovat jeho pensionování.V důsledku oznámení  se musely  školní 
hodiny obstarávat ostatními učiteli. Po vyzvání sl. C.k. okresní školní rady  byl zpracován 
nový  rozvrh hodin a  předložen ke schválení. 
 
Dne 21. dubna 1876 odešel třídní učitel Wilhelm Preißler do Litoměřic složit  učitelské 
zkoušky, a dostal vysvědčení č. 2. 
 
Pan Anton Preißler  z Jablonce  suploval do 2. května  ve 3. třídě. 
 
Dne 1.6. 1876  přišlo sdělení, že  řídící je nemocen , a nemohl proto dále vyučovat. 
 
Pan Anton Preißler byl ustaven výpomocným učitelem. 
 
Dne 10.6.  byla začata stavba nové školy.  Obec koupila  od patronátního úřadu louku, ležící 
proti staré škole , která patřila kostelu, ve výměře 1200 čtver. sáhů za cenu 1 čtv. Sáhu  1 zl. 
R.m. Tento pozemek  byl zvolen za stavební místo. 
 
Dne 12. srpna  navštívila jeho Excelence  c.k. místodržící baron Weber von Ebenhof na 
inspekční cestě naší ves.  Byl u fary co nejslavnostněji přivítán důst. duchovenstvem , 
vedením obce  učitelským sborem a spolky, které  nastoupily k parádě s prapory . Odešel do 
hostince  U města Prahy , kde v sále  se konala výstava zdejší odborné školy  a některých 
zdejších  výrobků. Obdaroval chudé  a po dvouhodinovém pobytu  odejel do Hodkovic. 
 
V říjnu byla v nové školní budově nouzově zařízena jedna učebna  k výuce . Budova byla 
právě zastřešena .  hromosvody zhotovil a instaloval zámečník Vinzenz Peukert  z č. 50 
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  Několik zpráv o  školní budově v Rychnově 
První školní budova  , o níž se zde  ještě ví, se nacházela v dolní vsi  č.118, na školní m 
pozemku. Tato školní budova měla být věnována škole několika svobodnými  přáteli školy- . 
tak jsem slýchával  za mého mládí  zdejší učitele vyprávět.Od r. 1863  teprve patřil pozemek 
pozemnoknižně ke škole. Před rokem 1784 se vyučovalo  ve shora zmíněném domě č.118 
v Dolní vsi. Škola  byla    na tehdejší dobu dobře položená, ´protože k ní patřilo  kromě celého 
Rychnova i Rádlo  s Hájem, Pelíkovice, Svatý Kříž,  Štěrbovna a Jestřebí, , pak Mohelka, 
Klíčnov a Dalešice, díl Kokonína  a Dobrá Voda, tedy celá farnost.. 
 
Ve jmenovaném roce si vybudovali školu v Rádle . V Pulečném bylo vyučováno ex currendo 
/docházkou učitele/. Pelíkovice a Dalešice  měly vlastního učitele , takže školní budova poté , 
kdy do ní chodily jen děti z Rychnova, Svatého Kříže, dílu Kokonína a Dobré Vody, ležela 
poněkud mimo střed. Od nejstarších dob měl  tehdejší učitel (podle zvyklostí doby byl 



zároveň kantorem) v užívání  školní zahradu,  uprostřed vsi  u kamenné sochu sv.Jana 
Nepomuckého . Tato zahrada patřila kostelu, byla obcí zdaněna  a užívána učitelem. (pozemk. 
Kniha z r. ..., přiznávací tabela)..Zahrada měla výměru .... čtver.sáhů. Zahrada (louka) byla 
vybrána jako  stavební místo pro budoucí školu . Na faře se nachází pamětní kniha, která se o 
tom zmiňuje, že tehdejší farář  povolil stavbu na tomto pozemku. Nejpravděpodobněji ale byl  
kostel  odškodněn prodejem staré školní budovy  č.118  a pak kromě domovní zahrady  ještě 
kusem pole ,které bylo přidáno.  
(Stará školní budova  č.118 byla  v r. 1766 znovu postavena (bližší v pamětní knize  zdejší 
fary). 
 
Nyní nově postavená školní budova  (č. 214 podle starého číslování)č. 51 nové, byla 
postavena ze dřeva , měla proti východu  školní třídu , proti západu  velkou místnost a se 3. 
okny  proti kostelu jako byt učitele. Proti severu  byly u cesty stáj a záchody. Stodola , Tak 
jak dnes ještě stojí, doplňovala celek.  V roce 1825  byla přistavěna k severní straně ještě 
druhá učebna z kamene . tam kde je stáj, Přitom byly zdi  staré školní třídy nově omítnuty  a 
ze starého učitelova bytu  zřízena dnešní obytná místnost, z poloviny z kamene, ale jen 
v poloviční velikosti Na západní straně se postavila stáj.  Záchody  tím přišly jižněji. O něco 
později byla postavena komora na půdě z cihel, což mělo nahradit druhou obytnou místnost. 
Kamenná školní učebna  se ale v zimě kvůli špatnému  stavebnímu způsobu  nemohla 
používat, takže až do r. 1860 během zimy se mohlo vyučovat jen polodenně.Teprve ve 
jmenovaném roce  byla opatřena železná kamna  , která snad stojí dodnes , ale svému účelu 
slouží nanejvýš   nedostatečně. .Učebna zůstává stále vlhká   a nezdravá, přitom vzhledem 
k severní poloze v podzimních měsících velice tmavá, takže učitel  musí s touto kalamitou 
velice bojovat. 
 
Když v roce 1870  den 1. října  v důsledku nového školského zákona  přešlo řízení školy 
provizorně  na  tehdejšího řídícího byl hned návrh  přiřadit k dosavadní trojtřídní škole 
v Rychnově čtvrtou třídu předán vrchní školní radě   a uskutečněn teprve  v únoru 1872tak, že 
obec  nechala podkrovní místnost  v obecní domě v podkroví přeměnit  v potřebnou , učebnu, 
která pojmula nanejvýš 60 dětí´ 
Dne 12. února 1872 byla 4. třída otevřena. 
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   Pamětní kniha 
  Místo řídícího převzato 1. září 1877 poté, co  
   pan řídící  Josef Czumpelík  
   odešel na trvalý odpočinek 
 
 
     Stefan Kliment,  řídící 
 
(pozn.tužkou): Celkové náklady: 30 152 zl 
   krytí          12 565           J J A 
                      sl. zemský sněm  dar 6000 zl 
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Dole jmenovaní  P.T hosté  poctili svou  vzácnou  přítomností  oslavu vysvěcení školy  dne 
23. září  1877  (následují částečně těžko čitelné podpisy) 
   Karl Hofrichter,  starosta   Zemann, c.k. okr.komisař 
 Josef Lindner     Franz Krupicka, farář 



 Josef Seiboth     Franz Stütz, nadlesní 
 Anton Schöffel     Franz Panzner 

Eduard Lindner    Math. Stix 
Josef Lang     Adolf Bürger, stavitel.mistr 
Josef Preißler     Eduard Seiboth, architekt a stavitel 
Josef Maschke     Franz Preißler 
Josef Preißler     nečit.,  lékař 
Franz Preißler     Anton Blaschek řídící, Lučany  
Ant. Wenzel     E.Haseroth, ved.malířské školy 
Augustin Preißler    Adolf Hofrichter 
Franz Sedlak     Franz Müller, řídící v Rochlicích 
        rodák z Rychnova 
Vinzenz Schmid    Franz Klikorka,řídící v Pulečném 
Franz Ruffer, řídící z Rádla   Podlipný, pens.učitel 
Stefan Klement, řídící    Wilhelm Preißler, učitel 
Josef Cerwinka, učitel   Anton Lucke, proz..učitel 
Marie Kletschka, učit.ručních prací  Franz Hofrichter 
  Anton Kletschka, kancelista okr.soudu v důchodu 
  Josef Czumpelik, řídící učitel z Rychnova v důchodu  
  Augustin Lucke , obchodník a hostinský 
  Max. Lefler, ředitel pěveckého spolku 
  Anton Preußler 

str.8 
Dne 24. září 1877 bylo zahájeno vyučování v nové školní budově.  
Na škole působili:     Stefan Klement,  jako řídící  
   Wilhelm Preißler  a Josef Čerwinka jako třídní učitelé 
   Anton Lucke  a Anton Preißler jako zatímní podučitelé 
   P.Franz Krupička a d.P. Hundt jakpo katecheté 
   Paní Marie Kletschka jako učutelka ruč.prací 
Jmeniny J.V. císaře , 4. října, byly oslaveny  krásnou hlavní mší. 
Dne 19. listopadu  se konala hlavní mše u příležitosti jmenin  J.V.císařovny Alžběty 
 
8. prosince uspořádal  zdejší učitelský sbor  se žáky  ve prospěch chudých žáků  hudebně 
deklamační představení , čistý výtěžek byl 61 zl. 50 kr. 
 
Pan Josef Wenzel, malíř, daroval  pro 1. třídu  obraz J.Veličenstva m rovněž malíř Ignaz 
Müller  poctil 5. třídu obrazem  Krista. 
 
Představení  se muselo na všeobecnou žádost opakovat 28. prosince , čistý výnos byl 17 zl. 50 
kr. 
 
Dne 8. března  musel p. učitel Wilhelm Preißler pro nemoc pana řídícího Ruffera v Rádle  
převzít tam řízení školy  a zůstal tam do  poloviny května 
 
Dne 1. června opustil pan podučitel Anton Preißler  zdejší ústav  a nastoupil  na nové místo  
v soukromé škole  v Kristiánově.pod patronátem pana Leopolda Riedela ml.  
 
Školní rok byl ukončen  děkovnou bohoslužbou  14. července. 
 
Školu navštěvovalo 488 žáků a sice 235 chlapců a 253 děvčat. 



 
   Školní rok 1878/79 
Ve škole působili::  
  Stefan Klement,   řídící 
 pan Josef Čerwinka   třídní učitel 
  Franz Simm   proz. třídní učitel 
  Isidor Schneider   podučitel 
  Anton Lucke    proz. Podučitel 
 paní Marie Kletschka  učitelka ruč. Prací 
 důst. Pan farář Krupička  pan p. Adalbert Kundt jako katecheté 
 
 Jmenin J.V. byly oslaveny skutečně slavnostním způsobem . V předvečer  byla při této 
příležitosti celá školní budova slavnostně osvětlena  a druhý den šly děti do kostela, kde byla 
slavnostní mše. Po  návratu do školy  měli učitelé k dětem  srdečný projev a povzbudili je  
k otcovské lásce.  Stejně byly oslaveny i jmeniny  .J.V. císařovny  dne 19.11. 
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Dne 14. prosince  byl znamenitě provedena Vánoční  svátek od Otty. Čistý výnos byl 53 zl. 
38 kr. Solové partie  převzali pan Henlein Konrad , nočního  hlídače pan učitel Franz Simm 
altové sólo  Mikuláše zpíval  Konrad  Lefler  a sopránové sólo Anežka Leflerová. Hlas anděla 
převzal Karl Maschke. 
 
Dne 27. prosince daroval pan  August Blaschke  č.344  zdejší škole obraz císaře . Ten je 24 
palců široký a 30 palců vysoký. Representuje hodnotu 19. zl. 
 
Ne 18. ledna  byl ze zdejší školy odstraněn podučitel pan Izidor Schneider, poté co bylo 
zavedeno  disciplinární vyšetřování  pana c.k. okresního hejtmana p.barona Vraždy  a pana 
c.k. okresního školního inspektora  za účasti  místní školní rady a protokoly pak byly předány 
c.k.zemské školní radě k úplnému propuštění ze školních služeb. 
 
Dne 1. března nastoupil  pan Adolf Schubert, dřívější prozatímní vedoucí školy v Dalešicích  
na místo prozatímního  podučitele.. 
 
Stříbrní svatba  J.V. , našeho osvíceného  páru vládců, se uskutečnila jako skutečný  svátek 
radosti pro mladé i staré. 
V předvečer 23. dubna byla všem dětem  ,které se zúčastnily slavnosti, čtena a vysvětlena 
brožura „Císař František Josef I.“ . Večer byla škola slavnostně ozdobena a osvětlena 
Druhého dne šly děti do kostela  a  kde byla slavnostní mše  a Te Deum. Hlavní mše se 
zúčastnily i všechny spolky.  
Po mši se průvod odebral do sálu hostince  pana Josefa Schöffela . Zde k dětem a přítomným 
promluvil pan řídící  a pak provedena slavnostní  hra od Nowaka. Pak následovaly mnohé 
patriotické básně a všichni přítomní hosté byli ze zdařilého  provedení nadšeni. 
Odpoledne  bylo zasazeno 7 kusů císařských stromků, a sice 3 kusy kaštanů a 4 ovocné 
stromky. 
 
Projev pana řídícího zněl: 
   Ctění přítomní! 
Když se v nějaké rodině  drazí rodiče   určitou dobu svého života  slavnostně oslavují,  
shromáždí se  členové domu, příbuzní, kolem nich  a přinesou jim  z čistého srdce  
nejvroucnější blahopřání. Vděčné děti  posílají modlitby  k Bohu  a snažně prosí o  štěstí a 
blaho rodičů. 



Náš osvícený, rytířský   zeměpán, naše milovaná zeměpaní slaví dnes  také důležitý úsek 
svého života. Jejich Výsosti  slaví dnes 25. výročí  svého   sňatku . 25 let- jak dlouhý čas – je 
to, kdy jejich Výsosti složili slib manželské věrnosti  do rukou kněze.  
 
Jak radostně  pohnuta  by chtěli dnes v tento jubilejní den jejich srdce bíti,  jak hluboce  
pohnuti  by chtěli Jejich Výsosti  ovladateli světů  za všechno  přijaté dobro  poděkovat , jak 
by chtěli  prositi, aby i nadále mohli užívat požehnání  nebe! 
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Náš osvícený zeměpán nás všechny miluje otcovskou láskou. Snaží se, aby své národy učinil 
šťastnými. Dává nám moudré zákony,  které nám ve státním životě+ vyhrazují stejná práva!  
Když nějakou obec, město nebo dokonce celou zem těžce postihne  neštěstí, , když má být  
založeno  dobré dílo, k němuž často chybějí prostředky, pak je náš osvícený zeměpán tím 
prvním, který nalije balzám do  ran těžce zkoušených  dětí země, který s podstatným darem 
každou obec resp. korporaci  podpoří  a pomůže  jí.  Rovněž  naše zeměpaní už mnohokrát 
dokázala při všemožných příležitostech  - zmíním nouzi  mezi krajkáři v Krušných horách , 
smutnou katastrofu v Segedíně- jak jí leží na srdce blaho národů. 
Ano, my Rakušané můžeme být hrdi,  že máme  takový císařský pár.  Jistě všichni z nás  jsme 
dnes při modlitbě  během slavnostní mše  byli s knězem zajedno, a jistě milý  Bůh i    nadále 
sešle na  osvícený císařský pár  své nejlepší požehnání. 
 
Vy, milé děti, budete  zítra  seznámeny s životopisy  císařského páru, jakož i jeho předků 
v habsburské linii, a my chceme  dnes ještě jen obnovit svazek,  že vždy budeme  věrnými 
poddanými  vlasti  a spojenými silami  budeme ochotně stát po boku vlasti. 
 
Chceme slyšet, co poutníci říkají  o našem osvíceném císařském páru  a o vlasti a krásnou 
písní „ Buďme pevně pospolu“ naší slavnost zakončíme. 

Ve škole v Rychnově 27,6,79   
provedl inspekci  A.L.Hickmann 

 
Školní rok  byl ukončen 14. července  zazpíváním hymny a děkovnou bohoslužbou. 
   
   Školní rok 1879 – 80 
 
Školní rok 1879/80 začal prosebnou mší 1. září .  Ve škole působili stejné učitelské síly, jako 
ke konci školního roku 1878/79. Pan učitel Simm převzal 4., pan učitel Čerwenka 1. třídu. 
Narozeniny a jmeniny J.V.císaře  byly oslaveny obvyklým způsobem, rovněž i jmeniny 
J.V.císařovny Alžběty 
 
Dne 1. prosince  opustil pan výpomocný učitel  Adolf Schubert  zdejší ústav, , neboť byl 
povolán jako prozatímní  vedoucí školy v Černé Studnici. . Jeho horlivost v oboru školství 
byla chvályhodná. 
Pan Adolf Nussbaum převzal dne 1. února  druhou třídu . Během měsíce prosince a ledna  
vyučovali tam střídavě pan řídící , pan Czerwinka .pan Simm a pan Lucke.  
Dne 10. února opustil pan P. Adalbert Kundt zdejší farnost. 

24.4. inspekce: A.L.Hickmann 
 
Dne 21 června byla  na  návrh c.k. okresní školní rady škola zavřena v důsledku epidemie 
neštovic. 
Str. 11 



Ve školním roce 1879/80 navštěvovalo zdejší školu 469 žáků, a sice 237 chlapců a 232 dívek. 
Z nich byli 
 Z Rychnova    210 chlapců a  214 dívek 
    Pulečného      1      0 
    Rádla          5      3 
   Anděla Strážce     0      2 
   Svatého Kříže      6      6 
  Dobré Vody a 

- Kokonína      15      7 
------------------------------------------------------- 

              Dohromady              237                  232 
 
 Velmi pilně školu navštěvovalo   197 žáků 
  pilně      151  
             méně pilně        74 
  nedbale       37 
 vůbec ne       10       
  celkem     469 
          Stefan Klement 
              Řídící 
 
    Školní rok 1880 – 81 
 
Koncem srpna opustil výpomocný učitel Anton Lucke  zdejší ústav. Jeho milé jednání, jeho 
přísně mravný život  a čilá horlivost ve školních záležitostech  našla odezvu v srdcích dětí i 
rodičů. Kéž se mu v obchodu sklem , jemuž se hodlá věnovat, vede opravdu dobře. 
Také pan  Adolf Nussbaum opustil koncem srpna zdejší školu , když byl okresní školní radou 
v Jablonci  povolán za prozatímního  podučitele v Antonínově. Jeho nadšení a  pevné 
vystupování  ve škole  zaslouží plnou pozornost zvláště ale  otevřenost, kterou vždy 
prokazoval vůči řídícímu. 
 
Školní rok byl zahájen 1. září slavnostní bohoslužbou . Jmenovaného dne byla otevřena i šestá 
třída, na ústavu působili: 

1 třída  Johann Schlafmann, dříve učitel na dívčí škole  v Roßbachu/u Aše/ 
 2 třída   podučitel Josef Struhala z Odrau/Odry u Krnova/ 
 3     „           Alfréd Seipel  z Barzdorfu/Božanov u Broumova/ 
 4.  učitel Josef Čerwenka  
 5 chlapecká  proz. třídní učitel Franz Simm z Kokonína 
 5. dívčí řídící  Stefan Klement 
Vyučování náboženství ve 2,3 a 4. třídě  obstarával P.Josef  Žďárský, v 1 a obou 5. třídách 
pan farář P.Franz Krupička 
Jako učitelka ručních prací  fungovala jako dříve  paní Marie Kletschka,  místním školním 
inspektorem  byl pan Josef Ullrich  Kéž školní rok 1880-81 proběhne klidně a  jednotně! Dej 
to Bůh! 
 
Se začátkem školního roku 1880-81 navštěvovalo školu 462 dětí . Z toho připadlo na 
 Rychnov  218 chlapců  205 děvčat 
 Rádlo       4       2 
 Anděla Strážce     0            2 
 Svatý Kříž     6       4 



 D.Vodu a Kokonín  14     7 
  Celkem  242 chlapců  220 děvčat 
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14 žáků kteří byli zapsáni do  seznamu,  byli podlem§22 zákona  z 19. února 1870 další školní 
docházky zproštěni, 
 
V pondělí  4. října  se zúčastnili  všichni žáci a učitelé  počínaje třetím věkovým stupněm 
velké mše svaté u příležitosti jmenin V.V.  našeho osvíceného císaře. 
 
 Dne 30. března 1881 přesídlil pan řídící učitel Stefan Klement  do Horního Porubného .Jest si 
jen přát, aby se řídícími učiteli Eduardu Podlipnému zde  dařilo,  a pod jeho vedením aby 
škola  vychovávala obci i státu skutečně zdatné  členy.- Dej to Bůh!  
       Stefan Klement 
         Řídící 
 
 
31. březen 1881 
přišel řídící učitel večer okolo 7 hod. do Rychnova  a byl srdečně přivítán celou místní školní 
radou, obecním zastupitelstvem,  V plném počtu se zúčastnil i ctěný učitelský sbor. 
 
4 duben 
pan starosta Naschle,pan školní inspektor Ullrich , člen místní školní raDy  Lindner  přestavili 
pana řídícího ve všech třídách , načež on měl k žákům  v každé třídě vhodný projev, 
 
6. dubna 
musel už  jednomu žákovi udělil tvrdé pokárání Ten- žák kreslířské školy-  v předsíni velice 
hlasitě hvízdal, , důkaz toho, že  si málo vzal k srdci,  kde vlastně stojí.. Chybu uznal a prosil 
o prominutí  se slibem, že se od nynějška bude ve škole řádně chovat. 
 
23. dubna 
 navštívil školu pan c.k. okresní školní inspektor  A.L.Hickmann , rovněž  
 
4. května  
týž oznámil, že žáci , kteří určitou dobu  vyučoval kreslení  pan odborný učitel Haseroth, mají 
být nadále vyučováni  vlastními  třídními učiteli. 
 
Dne 18. května  
Se tak stalo opět, pročež pan učitel Simm vyučoval kreslení. 
 
10. května  
přinesly Reichenberger Zeitung následující zprávu k oslavě  sňatku 
Na shromáždění radosti se sňatkem  korunního prince Rudolfa s princeznou Stefanií 
zúčastnilo se významnou měrou obyvatelstvo našeho městyse. Podle programu  se 
v předvečer 10. května konal  za účasti všech spolků  a korporací  velký pochodňový průvod   
s doprovodem hudby  a za střelby z moždíře od obecního domu celou obcí  až k sousední obci 
Pulečný, z níž se  její spolky a korporace  
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Připojily .Byly zastoupeny velké prapory, dekorace , erby . emblémy  s důmyslnou iluminací 
a ohňostrojem  v zde dosud nevídaném počtu a kráse  
Dlouhý průvod  s stovkami lampionů  byl imposantní,  přispělo i příznivé počasí. 



Vlastní slavnostní průvod  byl  žádoucím způsobem  všeobecně oslaven. Ráno  zazněly  
střídavě  hudební skladby a    dunivé moždířové výstřely  zdravily  daleko kolem slavný 
svátek.  V 9 hod.dopoledne  se konal nástup všech spolků , školní mládeže zdejší i 
z Pulečného. U obecního domu  bylo zformováno karreé a hudba zanotovala národní hymnu.  
Obecní radní Ant.F.Lang , uprostřed obecního zastupitelstva  a honorací  držel patriotickou 
řeč , v níž vyzdvihl pro malé i velké význam dne,  a kterou  zakončil voláním  třikrát sláva 
manželskému páru a císařskému domu , nato  přednesl zdejší mužský pěvecký sbor  
dojemným způsobem  vlasteneckou píseň  s hudebním  doprovodem , načež se průvod odebral 
ke kostelu. 
 
Slavnostní bohoslužba a   Te Deum, jakož i píseň oslavující  slavný manželský pár,  
přednesená školní mládeží  a jejími učiteli z obou obcí, důstojně mši  zakončila . 
 
Slavnostní průvod šel pak od kostela  na náměstí, kde defiloval před  obecním zastupitelstvem 
a honoracemi, -. Krátkou závěrečná řeč, zdůrazňující  postavení  národů Rakouska pod svým 
vládcem, zakončilo voláním slávy   budoucnosti Rakouska  a rakouskému manželskému páru 
církevní oslavu. 
 
Večer se konal  všeobecný raut, při němž byly pronášeny přípitky a  prováděna pěvecká čísla. 
Byly drženy vlastenecké deklamace a projevy.  , přičemž  je zdůraznit  výkony paní řídící 
Podlipné u piana a vlasteneckou báseň od sl. Weishauptové. . Celá slavnost byla velice 
radostná  a prokázala  významným způsobem loyální smýšlení  obyvatelstva´ 
 
14. červen  
ve zdejší škole konal pan vikář a arciděkan Franz Simm z Liberce  náboženské zkoušky 
 
Ráno v ½ 8 byla velká mše svatá, přičemž žáci  zapěli velmi povznášejícím způsobem mešní 
píseň „Otče, tvé děti  přicházejí/ přičemž se pan vikář vyjádřil velmi pochvalně  před dětmi a 
místní školní radou. Po mši svaté  byli v kostele zkoušeni žáci z Pulečného. Naši  žáci  se 
odebrali do školy,  a sice 1. a 2. třída , 3 a 4. třída,  a 5 chlapecká a dívčí  vždy pohromadě  do 
jedné učebny. 
Když se pan vikář objevil,  zazpívaly děti příslušnou modlitbu  a ve vyšších třídách  církevní 
píseň, katechesi od  pana katechety,  ve které pan vikář  sám pokračoval Z toho bylo vidět, jak 
praktický  a zručný je pan vikář  vyučující  a jak děti krásně umí  zaujmout. 
Přítomni byli: pan učitel příslušné třídy, páni katechetové p.P.Krupička  a pan P. Žďárský, 
pan starosta Maschke, pan místní školní inspektor Ullrich, člen místní školní rady pan 
Lindner.Josef 
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22. červen Na poslední místní konferenci  vyjádřil pan řídící přání,  aby v následujících dnech 
podnikli učitelé se svými žáky výlety.To se také stalo. 
Dne    17. června  odpoledne odebrala se 1,2,a 4 třída  se svými učiteli Schlafmannem, 
Struhalou  a Čerwinkou  na Kopaninu. Na osvěžení přispěli  kupec  pan Anton Peukert , a 
hostinský  Schmidt 
 
Dne 23. června 
odešla 3. třída  s učitelem Seipelem na Kopaninu Jako dobrodinec  žáků se prokázal  zvlášť  
pan hostinský Bibel. 
 
 třída chlapecká a 5. třída dívčí  šly tohoto dne na Malou Skálu. Počasí bylo příznivé. Cesta 
byla nastoupne v 1 hod.  NA každém obličeji byla vidět radost. Doprovázeli  nás někteří 



pánové a dámy.  Šli jsem Rychnovem  přes Pulečný a  k němu patřícími osadami, Slunce 
zářilo radostně,  a vylákalo z nás několik kapek potu.  Už cesta tam  do romanticky 
položeného  skalního údolí v němž leží Malá Skála,  je velice vděčná. Z návrší nad 
Klíčnovem  se rozvíjí nádherný pohled. Podstatný kus  nádherné české země+  leží u našich 
nahou.  V pestrém promíšení  se střídají  hory a údolí , stříbropěnné řeky  a potoky protékají 
rovinou , v níž leží řada osad  Když jsem překročili les, táhnoucí se  na západní straně Malé 
Skály vedl jsem děti  na hřbitov, který ještě leží v lese,  a který založil  dřívější majitel  
Z.Römisch na tomto krásném místě. aby sloužil k pohřbívání  zesnulého majitele a jeho 
příbuzných.Milá zařízení  obklopují pečlivě  udržované hroby. 
Odtud jsme se vydali  na krátké občerstvení do hostince   nad pivovarem . Teď jsem šli 
k zámku  Já jsem šel ke správci, a poprosil o dovolení  abychom směli se žáky si prohlédnout 
zámeckou zahradu.  Svolení jsme dostali  a nyní jsme šli dovnitř , zpívali jsem při tom píseň , 
načež nám baronka Oppenheimerová  k nám přišla a pozvala nás k promenádě po zahradě  
načež chtěla žákům nabídnout občerstvení .   Že nás  tato slova  vznešené dámy  uvedla do 
povznesené nálady,  se dá domyslet 
¨ 
Po prohlídce   zazpívali jsme zase dvě písničky načež jsme  byli pověřeni, abychom žáky 
přivedli před zámek, kde  milostivá paní baronka sama  rozdělovala dětem chléb s máslem  a 
z tam ležícího sudu piva  nechala dětem našenkovat.  M učitelé a přítomní jsem se také museli 
zúčastnit. Poté co žáci srdečně poděkovali  a řídící jménem  v jejich  jménem se na paní 
baronku obrátil s poděkováním, byla po zazpívání národní hymny  nastoupena cesta  k Jizeře, 
aby se tam žáci podnikli cestu  na člunech.  Pan řídící Simm je stále doprovázel. 
 
Odtud jsem šli na Kopaninu  kde jsme narazili  na 3. třídu  a šli jsme společně domů do  
Rychnova. Všem zůstane na  dnešní den  krásná vzpomínka. 
Žákům dali dary: Pan Maschke,  pan Hilbert, pan Wenzel a pan Seidel.  Budiž jim všem za to 
srdečný dík. Pan učitel Schlafmann  byl také s námi  šel a žákům připravil mnoho radosti 
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23. červen 
22 kusů  sazenic růží  které školní zahradě darovala obec, bylo zasazeno a jsou ozdobou 
školní zahrady  , skutečně výmluvné povzbuzení  k lásce  k zahradě pro malé i velké.    
 
14. července  
Školní výlet . 2 třídy nejmenších  do Kokonína, ostatní žáci  na císařský kámen  /Milíře/ Zpět 
přes Jeřmanice 
 
15. červenec Slavnostní mše na závěr škol.roku.Žáci zpívali  při jednotlivých částech mše 
mešní písně. Pak rozdávání vysvědčení a předání sešitů žákům. 
 
17. červenec  
byly vystaveny žákovské práce. Spojeno to bylo s dívčími ručními pracemi. Celý den  bylo 
přítomno početné publikum., které se o tom vyjadřovalo pochvalně. 
 
1.září   1881  
začátek školního roku  Mši  3. září byli přítomni žáci se svými učiteli. 
 učiteli. S vydaným  školním řádem  byli všichni žáci seznámeni  a řád vysvětlen 
 
6. září 
byly pořízeny nové dveře, poškození houbou  
 



8. září 
odejel pan třídní učitel Franz Simm  ke složení  učitelské zkoušky  do Litoměřic. 1. třída měla  
odpolední vyučování a první týden vyučoval pan učitel Struhala, 2. týden p.učitel Seipel. 3. 
týden p.učitel Schlafmann- Žáci jejich tříd měli odpolední vyučování, dopoledne volno.. Pan 
Simm dostal vysvědčení č. 1- 
 
10.září 
Nynější pan kaplan  důst.P. Augustin Švoba  vyučoval náboženství v 1,2,a 3 třídě Dřívější 
kaplan d.p.Žďarský  odešel jako kaplan do Českého Dubu. 
 
5. prosinec 
byly objednány  kostelní zpěvníky  pro školní mládež  u nakladatele  ve Varnsdorfu, aby si je 
mohly děti opatřit , aby lépe  mohly zvládat kostelní zpěv. 
Žáci mají mešní zpěvníky z různých míst . tím jsou ale texty  zcela rozdílné a nemohou porto 
být jednotně užívány. 
 
3.leden 1882 
byl panu řídícímu doručen výnos  sl.zemské školní rady  v něm bylo oznámeno, že žáci 4. a 5. 
tříd  mají být vyučováni v kreslení na  odborné škole  učitelem kreslení p. Ernstem 
Haserothem (Č. 26301/LSR) 
Odborný učitel  je vzhledem k tomuto vyučování   považován ve veřejné škole jako pomocný 
učitel ve smyslu § 37 odst. 2 školního a vyučovacího řádu. 
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25. březen  
s dětmi 5. třídy byl uspořádána školní slavnost  J. Ottem  s instrumentálním doprovodem. 
Produkce byla velice zdařilá. 
Z každé třídy  přednášeli žáci mezi písněmi básně, které přednášeli velice dobře. Na konci 
přednesla jedna dívka  báseň „Pro císaře“ načež živě a nadšeně zazněla národní hymna. Čistý 
výnos, který podstatně přesáhl 30 zl.,  bude použit na opatření vhodných učebních pomůcek.V 
novinách Reichenberger Zeitung byla o produkci pochvalná zmínka. 
 
4. duben 
založil pan řídící ve školní zahradě školku  a zasadil tam 7 řad pláňat. Některé z nich  obdržel 
darem od rochlického pana  řídícího Müllera a osobně je  pan řídící přivezl. 
 
3. duben 
se konala sbírka na zřízení   dětské školky 
        1/5.82  A.L.Hickmann,insp. 
          K.B.I. 
 
1,květen 
navštívil naší školu pan okresní školní inspektor a prohlédl všechny třídy., pak také 
kreslířskou školu a prohlédl práce dívek, které navštěvují industriální vyučování. 
 
5. června  
zkoušel z náboženství   důst.pan vikář P.Simm ve všech třídách.  Jako hosté byli přítomni  
členové místní školní rady a obecního zastupitelstva  .Dostavil se také vikariátní sekretář P. 
Kretschmer 
Zvlášť pochvalně se vyslovil  pan vikář  o dobře provedeném církevním  zpěvu.. Před a po  
zkoušce ve třídě  byla vždy zazpívána  náboženská píseň. 



Co se týče žáků,  pak dávali na otázky, které pokládali páni katechetové farář Krupička a 
kaplan Svoba vhodné odpovědi. 
 
8. červen 
byla okresní učitelská konference ve Smržovce, kam se odebrali všichni učitelé z ústavu. Vedl 
jí pan učitel měšťanské školy Gangl, který převzal inspekci  žáků za onemocnělého  pana 
c.k.okresního školního inspektora  po nařízení c,k, zemské školní rady . 
 
30.červen  
(třídní výlety . Pomník císaře Josefa). z novin Reichenberger Zeitung: 
Že také měsíc červen může být co do počasí náladový a střídat  hezké a nepříjemné dny , 
zakusili  žáci a učitelé  naší školy  v uplynulých dnech.  Každý zemědělec, podnikatel , turista 
a j. očekávají  s touhou  blahodárné slunce na nebi , tak očekávali i žáci  se svými učiteli kteří 
chtěli podniknout výlet. 
Dne 19. t.m. šli na výlet děti z 1 a 2. třídy do Radoňovic, 4 třídy a 5. dívčí do vzdálené obce 
Jílové u Hodkovic  Přátelsky lákaly sluneční paprsky  při odchodu ale bohužel jen krátkou 
dobu.  Ještě nedošly  poslední dvě třídy do cíle a  začalo pršet. Když došly do hostince 
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vyměnily  proudící déšť za  hry a zpěvy  v nejlepší náladě  a  doufaly, že navečer  bude lepší 
počasí.  Žákům bylo v hojné míře poskytnuto občerstvení  a bylo i s povděkem přijato.  Tak 
příjemně uplynuly hodiny  a nyní se mělo nastoupit k návratu domů.  Ale  jak , když ještě 
stále pršelo?  Tu to byl pan továrník Hofrichter , který nezmalomyslněl.Postaral se , aby byly 
opatřeny vozy a  milé děti mohly domů jet.  Ta tento dar si zaslouží  nejlepší dík. 
 
Lepší dny  měli žáci 5 třídy chlapecké, , kteří   podnikli dne 25. t.m. výlet na Sychrov , pak 
žáci 3. třídy, kteří 26. šli do krásně položené Malé Skály , a  tam si také prohlédly zahradu 
pana barona Oppenheimera. Pan sekretář  poslal žákům jménem pana barona  sud piva. S díky 
budiž poznamenáno,  že se noha výletů zúčastnili  dospělí a přátelé školy a tak ukázali, že 
jsou rádi připraveni  také zde svou  bystrostí přispět, když platí, že jde o to dětem zvýšit 
radost.  
 
V krátké době   s má konečně  jednat o postavení sochy císaře Josefa , k čemuž kupec  pan 
Anton Peukert nejochotnějším způsobem  daroval bustu  
 
15. července 
byla škola ukončena slavnostní bohoslužbou ,jíž se zúčastnily děti se svými učiteli. Po ní byl 
po předchozím proslovu rozdány  třídní  cedulky  v jednotlivých třídách.  
 
3,4, a 5. srpna 
byli pan řídící,  a učitelé  Simm, Červinka  a Struhalla na učitelském dni v Liberci. 
 
18. srpna  
byly oslaveny narozeniny  císaře. Ačkoli jsou prázdniny,  bylo mnoho žáků s učiteli v kostele, 
kde se zúčastnili slavnostní mše. Ke  konci  byl za monarchu zpívány žalmy a modlitby. 
 
    1882 
1.září   
slavnostní začátek  nového školního roku . Velká mše  v kostele, kde děti zpívaly mši.  Po  ní 
byly  žáci   uvedeni do tříd  a byly seznámeny se školním řádem. 
 



4. října 
oslavil ústav jmeniny J.Veličenstva- Všichni  žáci se odebrali s učiteli do kostela, kde se 
konala slavnostní mše. 
 
1.října 
v tomto školním roce je počet žáků 440. Nápadné je, že mnoho žáků šlo  do Čech na výměnu  
, asi 20 co do počtu. 
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pánové  učitelé Struhalla  a Seipel   odjeli do Opavy  na učitelské zkoušky. Proto musel být 
v některých třídách zavedeno  polodenní vyučování , a sice  ve 3 a v 1. Vyučovali  pan učitel 
Si,. 5 třída chlapecká a dívčí byly vyučovány společně. 
Nato šel pan Schlafmann do Prahy .Pan učitel Simm  vyučoval ve své třídě i chlapce  5. třídy. 
Snažení pana Schlafmanna bylo korunováno nejlepším úspěchem. 
 
2..listopad  
Vrátili se podučitelé  Struhalla a Seipel  z učitelských zkoušek. Oba byli s průběhem zkoušek 
velice spokojeni. 
 
4. listopad 
se konal pohřeb  + pana učitele  Ed.Karnetha v Šumburku .Zúčastnil se pan řídící. Mnozí 
kolegové z blízka i zdáli prokázali  zesnulému poslední poctu.V kostele  bylo provedeno 
krásné requiem, přičemž já jsem hrál na varhany. Také z Jablonce  přijeli pan c.k. okresní 
komisař a pan sekretář.pro syna zesnulého řídícího byla provedena sbírka. 
 
21. listopad 
vrátil se pan učitel Schlafmann ze zkoušek, 
 
30. listopad 
nově zvolená místní školní rada volila  místního školního inspektora. Jednomyslně byl  
jmenován pan A.F. Lang. Doufejme, že bude dobrým přítelem školy. 
 
12. prosinec 
byli všichni členové místní školní rady  se svým představeným  panem starostou  Josefem 
Maschke  panem řídícím provedeni všemi třídami školy,  a vhodnými projevy pana řídícího 
žákům představeni jako jejich představení  s poukazem na to, aby se k pánům vždy chovali 
s úctou a jejich nařízení přesně dodržovali. 
Pánové byli s průběhem velice spokojeni  a vyslovovali se o něm s díkem a pochvalně  
 
14. prosinec  
vykonal jsem jako člen místní školní rady přísahu do rukou panů c.k. okresního hejtmanství 
v Jablonci. 
 
17. prosinec  
nová místní školní rada konala své první zasedání .Hlavní program: schválení rozpočtu na rok 
1883. 
 
21. prosinec 
byly rozdány žákům školní zprávy. Protože letos jsou strženy zimní prázdniny, nastoupil s tím 
nový pořádek. 
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22. leden 1883za přítomnosti všech členů místní školní rady  se konalo rozdávání dárků  od 
obce chudým žákům.Podarovaní byli šťastni! 
 
23. leden 
onemocněl pan podučitel Seipel.Já jsem vyučoval  až do 29. t.m. dopoledně 3. odpoledne  
druhou třídu. 
 
29. ledna  
vrátil se pan Seipel a učil  dopoledne svou třídu. 
 
25.únor 
představil se za odcházejícího podučitele  Struhallu, který odchází do Proseče , pan Steinbach 
, toho času podučitel v Proseči. a ohlásil se  jako c.k.okresní školní radou  podučitel určený na 
tuto školu. 
 
28. únor přesídlil  zde působící podučitel Struhalla  jako učitel  do Proseče byl pilným 
učitelem a ve svých třídách udržoval pořádek a kázeň. 
 
1.březen 
převzal pan podučitel Steinbach vyučování  1. třídě. 
 
6. březen 
Vypukly v jednom domě v Dobré Vodě neštovice. Proto bylo navrženo, by tamní školou 
povinné děti – je jich doma 8-teprve pak přišly do školy, až jim dá k tomu lékař dobrozdání. 
 
6. duben 
byly všechny děti varovány, aby se na cestě do školy vždy  klidně q a slušně chovaly, v jinak  
budou viníci oznámeni místní školní radě 
 
12. duben 
byly poprvé za přítomnosti pana místního školního inspektora  nedbalé děti  povolány do 
učitelské konference , zde panem řídícím vyzván y k lepšímu chování , což tyto rukou dáním 
panu místnímu inspektorovi slíbily. 
 
14. duben 
se konalo jednání na c.k. okresní školní radě. Obuvník Lazina  se stále  neslušně choval  ve 3. 
třídě k panu učiteli Seipelovi a byl proto  obžalován. C.K.okresní komisař   jeho chování silně 
pokáral. 
 
20.duben 
přišli pan místní školní inspektor Lang a člen místní školní rady  pan Josef Preißler  aby se 
přesvědčili  o pokračující nemoci krku mezi žáky. 
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22.duben  
shromáždil se nově zvolený  dozorčí  komitét – 8 dam- v bytě řídícího .Pan starosta Maschke, 
místní školní inspektor  Lang , pan místní školní rada Preißler, ( z Košov) byli přítomni  
Františka Maschke, Emilia Lang ,Anna Lang, Anna Pitsch, Klara Peukert 
 
25. duben 



školačka Berta Maschke   z 3. třídy byly pohřbena. . třída s třídním  učitelem p. Seipelem se 
pohřbu zúčastnila. 
 
27. duben 
musel pan učitel Simm narukovat na vojenské cvičení do Jičína. Byly proto 5. třída chlapecká 
a 5. třída dívčí společně  vyučovány učitelem Schlafmannem. 
 
4. květen  
konala se  zde komise, která poukázala na nutnost pořídit nové lavice  ve 2. třídě. 
 
7. květen 
žáci šli popové do kostela aby byli přítomni školní bohoslužbě. Ta se koná vždy v pondělí, 
středu a pátek. 
 
20.květen 
byl slavnostně církevně posvěcen  prapor  všeobecného podpůrného spolku.. 
Odpoledne byli učitelé přátelsky pozván na koncert a příležitostí tam odvezeni. Ukázalo to  
úctu k učitelstvu. 
 
27. květen 
všichni žáci se zúčastnili  s pány učiteli  při slavnostním  procesí  ke 4. oltářům u příležitosti  
Božího těla. 
        A-L.Hickmann 
        insp. 3.5.83 
´2. červen  
na inspekci přijel pan c.k.okresní školní inspektor. Přítomen byl i místní školní inspektor  
A.Lang. Poté co prošli všechny třídy a pan c..k. školní inspektor probral  úřední spisy, měl 
k učitelům srdečný projev  a vyslovil se  pochvalně o zdejší škole , a povzbudil je, aby  ve 
stejné horlivosti v plnění povinností pokračovali. 
 
12. červen 
pan starosta Maschke a pan místní školní inspektor A.Lang  byly ve škole v záležitosti 
nedbalé docházky  žáků aby prošetřili jejich důvody a vážně je napomenuli  k pilnější školní 
návštěvě. 
 
14. červen 
sl. místní školní rada  dala  zhotovit vhodnou  laťovou kostru na  východní zdi školy 
k pěstování divokého vína, aby rostliny  pravidelně  mohly být vedeny. 
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17. červen 
všechny spolky se svými prapory, obecní zastupitelstvo,   a místní školní rada, všichni žáci se 
svými učiteli se shromáždili u kostela, aby co nejslavnostněji přivítali přijíždějícího 
veledůstojného pana biskupa dr. Emanuela Schaebela. Dvě žákyně 5. třídy, Anna Podlipná a 
Antonia Stützová, pana biskupa oslovily. Pan biskup   byl oslovením a nádherným přijetím  
velice potěšen. a vyjádřil díky důstoj. panu faráři Krupičkovi. 
 
26. červen 
oznámila sl. c.k.okresní školní rada  že panu okresnímu školnímu inspektorovi byla na 
posílení jeho zdraví  schválena dovolená a bude ho po tu dobu zastupovat  pan ředitel 
měšťanské školy v  Jablonci  Gangl. 



 
29. červen  
podnikli  žáci 5. třídy   chlapecké výlet na Ještěd 
 
11. červenec 
škole byl předán nový učební plkán pro přírodopis.  
Pan podučitel  Steinbach  předal c.k. okresní školní radě žádost  o odložení  učitelské zkoušky  
resp. její doplnění. 
 
13. červenec   
žáci  5. třídy chlapecké a dívčí jakož i žáci 4. třídy podnikli výlet na Malou Skálu. 
 
18. červenec 
pan starosta  a p. místní školní inspektor  byli opět přítomni kvůli  zanedbání školy.  
Nepolepšitelní byli oznámeni  c.k. okresní školní radě k potrestání. 
 
4. srpen 
výlet žáků 2 a 1. třídy  na Kopaninu. Reichenberger Zeitung o tom napsaly: 
S jakou touhou  očekávali  žáci pana řídícího Podlipného a pana učitele  Steinbacha  den 
výletu na krásný  výhled skýtající Kopaninu. 
4 srpen  přišel,  ale měla se pro nepříznivé počasí  cesta odložit? Čekalo se a šťastní byli 
všichni,  protože trvale  jasné nebe a teplé, dlouho očekávané sluneční paprsky  zvyšovaly 
radost. 
Když došli na místo hráli si, zpívali deklamovali.  Někteří žáci také zahráli  několik kusů na 
housle  a ukázali tak, jak  tráví hudební vyučování. všichni žáci sklidili chválu  od přítomných 
přátel žáků a dětí. Pan řídící učitel  poděkoval srdečně  za milou účast  a vyslovil dík zvláště  
zaslouží pan starosta J.Maschke, pan místní školní inspektor Lang a přítomní místní školní 
radové J.Preißler, G.Preißler, J.Hillebrand a  na výletě se podílející dámy a pánové. 
V nádherné náladě  uběhly hodiny. Na konci  provolal pan řídící císařovi „sláva!“ a velcí i 
malí zazpívali císařskou hymnu. 
Žáci  byli na Kopanině bohatě zásobeni, a na samotné zpáteční cestě  se posilnili  jídlem a 
pitím ještě v hostinci pana Augusta Preißlera v Košovech. Při rozchodu  
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bylo slyšet slova. To bylo krásné! Děti spěchaly  radostně a s jásotem domů. Všem, kteří  
ochotně kryli náklady, patří ještě jednou  nejlepší dík. 
 
8. srpen 
slavnostní školní bohoslužbou byl ukončen školní rok. Velkou mši celebroval pan katecheta  
P.Švoba,  děti zpívaly mešní píseň velice  důstojně. 
 
13. srpen 
byl pochován zde velice oblíbený  a vážený důstojný pana farář Krupička . Celá obec  ho 
doprovodila.37 duchovních a také mnoho učitelů z okolí přišlo na pohřeb, aby mu vzdalo 
poslední poctu z přátelství. Učitelé naší školy  ztratili ve faráři Krupičkovi skutečného přítele, 
který se stále snažil o nejlepší  a uměl je chránit. Pohřební řeč měl  důst. pan P.Hoffmann,  
okresní školní inspektor v Liberci. Průvod vedl  pan arciděkan  a kapitulní děkan  P. Franz 
Simm.  
 
3. září 1883 



byl zahájen nový školní rok . V 9 hodin  pan administrátor  P.Svoba zpíval slavnostní mši , 
přítomni byli všichni žáci se svými učiteli ,přítomen byl i  pan dohlížitel J.Maschke  a pan 
místní školní inspektor  A.F.Lang. 
Prozatímní podučitel  p. Steinbach  odešel do Smržovky. 
Jako podučitel  zde nastoupil službu pan August Lazika . Pocházel z Pulečného. 
 
4. září 
pan řídící přišel do  každé třídy a napomínal i povzbuzoval  žáky , aby se v novém školním 
roce byli bedliví v píli  a dobrých mravech v novém školním roce. 
 
17. září 
)stěžoval si p. učitel Seipel, že učitel kreslení  během vyučování  tak hlasitě chodí  po horní 
chodbě,  a  když byl na to upozorněn,  byl  rozhořčen. 
 
18. září 
sešli se  někteří pánové z podnětu  pana P. Švoby, aby se poradili o kostelních hodinách.. 
 
19.září 
pan řídící Podlipný, p. učitel Simm a p. učitel Schlafmann  byli jmenováni čestnými členy 
spolku pro  vzdělávání malířů 
 
27. září 
bylo slaveno posvícení.. Při velké mši sv.  zpíval pěvecký spolek k ofertorium hymnu. 
Přítomní  duchovní a jiní hosté byli ozváni k obědu do školy. , 
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4. říjen 
u příležitosti jmenin J.V.císaře  se konala slavnostní mše,jíž byli přítomni všichni žáci se 
svými učiteli. 
 
6. říjen 
učitelská konference ve Smržovce 
 
17. říjen 
začalo se stavbou  půdní komory. Stalo se tak na žádost pana řídícího.Prkny ve střeše  zanášel 
tam vítr saze, takže se tam nemohlo  nic beze škody skladovat. 
 Odpoledne tohoto dne navštívil pan řídící    školu  v Záskalí  a byl potěšen tamním pořádkem 
ve škole , stejně jako výnosy z temní školní zahrady. 
 
23. říjen 
onemocněl  pan podučitel Lazika , v 5. třídě se vyučovalo společně.¨ 
 
30. říjen . 
pan Lazika přišel opět do školy   a vyučovalo se jako dříve. 
Téhož dne  slavil pan c.k. okresní hejtman baron Wražda své 40.leté pracovní jubileum., 
pročež mu obce celého okresu připravily  velkolepé ovace.  
Učitelstvo  předalo mu  na znamení své úcty  stříbrný pohár 
 
19. listopad 
 konala se slavnostní bohoslužba u příležitosti jmenin J.V.císařovny, přítomni byli všichni 
žáci se svými učiteli. 



 
21. listopad  
byl zde pan farář Procházka z Řítonic. Pan řídící ho zavedl do kreslířské školy, kde se právě 
žáci vyučovali.  Byl výsledky v kreslení a malování  nanejvýš potěšen. U malíře Josefa 
Wenzela objednal  velký obraz narození Krista..pro kostel  ve své obci. 
 
23. listopad 
jednání o obývacích místnostech m, neboť se  chtěly jinak  rozdělit mezi učitele(!) 
 
29.. listopad 
v ½ m1  odpoledne přijel vlakem  nově jmenovaný  pan farář  P. Johann Bernat , přivítal ho 
pan starosta  Jos.Maschke a dva rodní a pan řídící Večer byla slavnostní večeře v hostinci u p. 
Pitsche. 
 
2. prosinec 
nový farář poprvé kázal. Kostel byl zcela neplněn  věřícími. 
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4. prosinec 
pan řídící  představil ve všech třídách  v doprovodu vhodného projevu všem žákům a pánům 
učitelům pana faráře. 
 
10. prosince 
vyučoval pan farář   poprvé ve zdejší škole náboženství. 
 
16. prosinec 
pan farář byl slavnostně instalován. všechny rychnovské spolky  byly přítomny slavnostní 
mši. Pěvecký spolek  zpíval opět při mši  krásnou píseň.  Všeobecně se líbilo povznášející 
kázání  pana vikariátního sekretáře  P.Kretschmera z Rochlic. 
 
9.leden 
pan řídící byl v Turnově  a navštívil tam  pány ze Skály  
založený a krásně vybudovaný sirotčinec, v němž se také nachází obecná a měšťanská 
škola.,Tamní učitelé ho přátelsky  provedli všemi lokalitami  Pozoruhodné jsou  významné 
sbírky učebních pomůcek, jakož i krásný pořádek v jejich uspořádání. 
   Rychnov 15/6. 84                                A.L. Hickmann 
       c.k. okr. školní inspektor 
 
7. únor 
 navečer poslali rodiče  žákyni Julii Jägerovou  ze 2. třídy (Svatý Kříž)  pro chleba  do 
jednoho domu a když se vracela, a šla přes most,  podívala se na vodu, a viděla, že  podstatně 
stoupla,  dostala pravděpodobně závrať , spadla do  ní a její mrtvola byla nalezena u továrny. 
 
15. březen  
byla žákům rozdána vysvědčení  za uplynulé 2. pololetí 
 
21. březen 
ukazoval jeden muž dětem různá žijící zvířata  jako jsou rys, kuna, hadi, želvy , fretka, zajíc. 
 
27,březen 
do obce přijela komise z Vídně kvůli zřízení nové  stanice v Plánském lese. 



 
28.březen 
pan c.k. okresní hejtman baron Wražda  byl v Jablonci pochován. Pohřbu se zúčastnil 
učitelský sbor. 
 
1.duben 
pan řídící a jeden třídní učitel ze Železného Brodu  byli u nás aby shlédli  založení naší školní 
zahrady , aby pak podobnou založili v tamní škole. 
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12.duben  
o velikonoční sobotě zazněly  údery  nově pořízených věžních hodin . Hodiny byly pořízeny 
ze sbírky, organizované  kaplanem P. Švobou  z příspěvků  zdejší náboženské obce . Vyřešila 
se tak  dlouholetá  potřeba. Hodiny dodal hodinář Prokeš ze Sobotky.  
 
17. duben 
byly z podnětu mistra mlynářského Josefa Preißlera  z Rychnova vysazeny ovocné stromky   
na cestě od školy do Kokonína  a vytvářejí tak  krásnou okrasu  škole,jsou podnětem 
k dalšímu  vysazování. Hospodářský spolek  zamýšlí alej  vést  a dále pak založit  ovocnou 
školku na   kostelním pozemku  ve srozumění s panem farářem P. Bernardem,. 
 
19. duben 
na žádost pana řídícího  pan Max Leffler  věnoval škole obraz, přestavující Krista, přítele dětí 
 
5.květen 
obraz byl  při školní mši za přítomnosti pana místního školního inspektora A.Langa 
slavnostně vysvěcen panem farářem Bernardem. 
 
12. květen 
všichni žáci se svými učiteli se zúčastnili zádušní mše za zesnulou  císařovnu Marii Annu . 
 
17. květen 
konala se komise ve zdejší malířské škole za účelem její reorganizace. 
 
26. květen 
na neštovice zemřel žák první třídy Franz Hefter 
 
31. květen 
byly předány školní zprávy za uplynulé 3. čtvrtletí 
 
10. červen 
důst.pan vikář  Franz Simm z Liberce  konal ve škole náboženské zkoušky. 
Pan vikář se vyjádřil  o  jejich průběhu   a  o povznášejícím církevním zpěvu  žáků v kostele  
velice pochvalně. 
 
12. červen  
všichni žáci se svými učiteli se zúčastnili procesí Božího těla. 
 
14. červen  



pan okresní školní inspektor provedl inspekci naší školy a napsal do protokolu, že vše nalezl 
v nejlepším pořádku. 
 
21. červen 
konal se pohřeb před krátkou dobou zde dlícího  pana vikáře P.F.Simma v Liberci. Pan řídící  
sed pohřbu zúčastnil.¨“Byl to čestný muž 
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v pravém smyslu toho slova, jeden z nejlepších přátel pana řídícího. Buď požehnána jeho 
památka! 
 
l.červenec 
pan řídící obdržel od pana Augusta Blaschke včelí roj 
 
2. červenec  
podobný roj dodal pan mlynářský mistr Josef Preißler  a nyní bude s pomocí Boží založen 
chov včel. 
 
9. červenec 
jelikož  v obci stále byly  neštovice,  byla škola výnosem c.k. okresní školní rady uzavřena  a 
v tomto školním roce už se nevyučovalo. 
 
29. červenec 
odešel do Dolního Rakouska a sice do obce Großmugl  na zdejší škole  dlouhá léta působící 
pan  podučitel Alfred Seipel.  Zdejší učitelé ho doprovodili  na rozloučenou ne nádraží .Přáli 
mu hodně štěstí. 
 
11. srpen  
já a pan kaplan Švoba jsme podnikli  výlet do Jizerských hor , navštívili jsme Tanvald,  zůstali 
jsme  přes noc v Horním Polubném , prohlédli jsme si tamní sklářskou továrnu  a tam 
vystavené nádherné sklářské výrobky , putovali přes Šenkenhahn do Příchovic , odtud do 
Vysokého , kde jsme přenocovali, časně ráno šli jsme do Bozkova , u pana vikáře Kouble 
jsem byli na oběd  a večer jeli do Železného Brodu , tam jsme přespali  a ráno pak byli  doma. 
 
21. srpen  
zemřel zde po dlouhá léta jako podučitel působící , nyní již více let pensionovaný Franz 
Adam , pohřbu se zúčastnil i  řídící Beutel  z Maxova, řídící Preißler  z Rochlic, řídící Preißler 
z Jiřetína. Pan farář Bernard v řeči nad hrobem připomenul  důstojné působení zesnulého  a 
velkou trpělivost v jeho nemoc. Ať odpočívá v pokoji 
 
26. srpen 
já a pan učitel Červinka jsme jeli  vlakem  na učitelský den co České Lípy Odtud jsem jel s 
kolegou Wodiczkou  do jeho působiště  Valtéřova , kde jsem  kde jsem si prohlédl školu  se 
všemi jeho zařízeními, ( nadaci to + Zenkera, velkoobchodníka v Moskvě, nar. ve 
Valtéřicích). Měl jsem z toho velikou radost. 
 
1.září 
začal nový školní rok . Žáci se posadili do svých lavic, v jednotlivých třídách,  pak šli 
v průvodu do kostela, kde se konala mše svatá. Přítomen byl i místní školní rada Lang. 
 
2. září 



žáci byli seznámeni se školním řádem. Já jsem prošel všechny třídy a pobádal jsem  žáky, aby 
byli hodní a  pilní. Přišli i pan obecní starosta Maschke, místní školní radové pan Josef 
Preißler a pan Josef Waller 
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21. září 
byl  u mě  na návštěvě  zdejší rodák, Josef Müller čp. 265. nyní c.k. major  v Pešti, provedl 
jsem ho třídami , ukázal mu učební pomůcky,  z čehož měl velkou radost, že jeho rodiště má 
tak  důstojný  stánek vzdělání. 
 
24. září 
c.k. okresní školní rada  na oznámení učitelů , že řada dětí onemocněla neštovice,mi,  nařídila, 
aby byli rodiče upozorněni , že v případě  nemoci   nemají neposílat děti do školy.  
 
1.říjen 
měli žáci poprvé v tomto školním roce výuku kreslení v odborné škole. 
 
4. říjen 
slavnostní bohoslužba v kostele , jíž se zúčastnili všichni žáci  , u příležitosti jmenin J:V: 
císaře 
 
7. říjen 
žáci 4. třídy se zúčastnili pohřbu  spolužačky Agnes Jungové 
 
11. říjen 
žáci 1. třídy měli poprvé  v tomto školním roce vyučování kreslení  v odborné škole. 
 
21. říjen 
byl u nás na návštěvě pan c.k. okresní hejtman (Fischer) Ode mě šel ke starostovi  
Maschkemu. 
 
24. říjen 
ráno byla první  jinovatka.  Květy pomrzly 
 
19. listopad  
Slavnostní bohoslužby- jmeniny J:V: císařovny 
 
7. prosinec 
dopoledne pohřeb  mé malé dcery Rosy. Na pohřbu mnoho  truchlících. 
 
7. prosinec 
odpoledne  žákovská produkce. Provedena byla Červená Karkulka  od Franze Abta. Všichni., 
kteří mají řádný úsudek,  chválili  krásné provedení  a byli  zcela udiveni výkonem  žáků (5. 
třída chlapci a dívky). 
Čistý výtěžek  byl použit na učební pomůcky a vánoční nadílku. 
 
12. prosinec 
Byl pohřben velice  řádný a úctyhodný, pilný občan . Byl to továrník na dózy Franz 
Hofrichter .Všichni učitelé se pohřbu zúčastnili. Pohřební průvod vedl  pan děkan  Čermák 
z Hodkovic, kromě něj byli i tři duchovní (pan farář P.Bernard, pan P. Svátek , pan P. Švoba).  
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15. prosinec 
prskla kamna v 5. dívčí třídě 
 
22. prosinec 
pan řídící jmenován čestným členem zdejšího pěveckého spolku  Liederkranz 
 
21. leden  
místní školní rada koupila velice dobrý  Lak na školní tabule od firma Kremlicka, Praha. 
Láhev 4 zl.45 kr. 
 
2. únor 
byl mi předán čestný diplom jako čestnému členovi  pěveckého spolku. 
 
20. únor 
pan starosta Maschke, pan místní školní inspektor  Lang, páni členové místní školní rady  
Josef Walter a Josef Preißler  se zúčastnili rozdílení  chudým žákům bot a punčoch 
opatřených  z prostředků obce a výnosu představení  
Rozdělen  byly i sešity na diktáty a na krasopis, které opatřil a sem zaslal pan c.k. okresní 
školní ínspektor Hickmann    
 
26. únor 
pan okresní školní inspektor konal první inspekci  na naší škole.  Vyjádřil se velice pochvalně 
o  výsledcích ústavu  a poznamenal,  že to mohu sdělit místní školní radě.  
 
26. květen /asi správně  březen/ 
v Rychnově se konala komise  ohledně železniční stanice v Planském lese. 
 
11. březen 
pan podučitel Lassika odešel na učitelské zkoušky do Trutnova. 
 
23. duben 
paní baronka Marie Liebigová , majitelka institutu na Jánském vrchu v Liberci  zde byla na 
návštěvě. Velice pochvalně se vyjádřila o škole a jejím zařízení 
 
28.duben 
pan  učitel Lassika musel jako výpomoc převzít vyučování v jedné třídě v Rádle 
 
30. duben 
oba páni učitelé Lassika a Pappert byli v Jablonci u odvodu 
 
4. květen 
byli žáci přivedeni opět poprvé na školní  mši do kostela. Páni učitelé ( vždy dva) je 
doprovázeli a měli dozor. Je třeba se s pochvalou zmínit, že se na tom všichni živě zúčastnili. 
Pan učitel Čerwinka  nikdy nechyběl. 
 
6. květen 
pro školu byl nakoupen sud inkoustu. 
 
11. květen 
páni učitelé vysvětlili ve všech třídách užitečnost ptactva ( příkaz c.k. okresní školní rady). 
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12. květen 
požádáno o předplatné na „Österreichs Jugend“ (2 zl. 45 kr.)/Rakouská mládež /a „Schule und 
Haus“ (2 zl.5 kr.)(Škola a dům/ 
 
20. květen 
pan katecheta , zde působící jako kaplan P.   Aug. Švoba přesídlil jako administrátor do 
Jeřmanic 
 
23. květen 
byla žákům rozdána vysvědčení za 3. čtvrtletí 
 
27.květen 
bylo pokáceno místo porostlé jehličnatými stromy jako  počátek  k založení  nové železniční 
stanice 
 
29. květen 
4 kusy růžových  stromků za  ty, které v zimě zašly, vysázeny místní školní radou  ve školní 
zahradě 
 
2. červen  
v jednotlivých třídách bylo po mši sv. konáno náboženské zkoušení. O kostelním zpěvu se 
vyjádřil pan vikář velmi pochvalně.  Zkoušky samy ukázaly,  že žáci byli v náboženství dobře 
vyučováni  a uměli dát správné odpovědi v celých větách. V každé třídě začaly zkoušky  
povznášející nábožnou písní. 
Pan vikář Kretschmer  a pan farář Bernard zkoušeli. Přítomni byli kromě učitele pan starosta  
Maschke , pan místní školní inspektor Lang, páni členové místní školní rady Preißler Josef a 
Preißler August. 
 
3. červen  
všichni žáci se svými učiteli se zúčastnili procesí Božího Těla 
 
9. červen 
první třída udělala výlet  do Rádla. Zúčastnilo se i hodně rodičů.  
Kanál u .u žumpy, který se zbortil, byl  dán do pořádku. 
 
14. červen  
konala se pěvecká slavnost v Chrastavě. Já jsem tam byl, i mnoho kolegů( Mníšek, Chrastava, 
Stráž n.Nisou) 
 
22. červen  
zdejší občan Peukert Josef(Rothweste-/Červená vesta/ slavil  svou zlatou svatbu Byl jsem 
pozván.  V mé době v Ruprechticích působící  starosta Anton Scheufler byl také na svatbě . a 
navštívil mě. 
 
5. květen  
Posvícení v Harcově. Byl jsem tam. Pan arciděkan P.Hoffmann. Kázání, oři němž pan P. 
Anton Henke  , vikář v Hrádku byl přítomen. , Jeho a  pana řídícího Ant. Neumanna bylo  
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 v kázání vzpomenuto, , neboť oba měli velké zásluhy o vystavění tamního kostela. 



 
6. květen 
začalo se stavbou nového nádraží 
 
8. květen 
přišel z Trmic do Rychnova navě ustavený kaplan P. Ignaz Schreyer 
9. května měl ve zdejším kostele první mši. 
 
12. květen 
ačkoli byla neděle,  konala se dopoledne pochozí komise  jíž se zúčastnil pan zemský inženýr, 
a členové okresního a obecního výboru ohledně nové příjezdové cesty k nádraží.  
 
19. červenec  
liberecký mužský pěvecký sbor  byl zde na návštěvě. Hodiny ubíhaly velice  příjemně..Dne 
22. června byla o tom v Reichenberger Zeitung  zpráva,kde byla připomenuta i moje slova , 
která jsem  pronesl „o všech nadšených členech“ 
 
24. červenec  
byli na kostelní cestě, nyní rozšířené na silnici, poraženy topoly, které zdobily obec. 
 
28. červenec 
navštívili mě pan řídící z Rádla . Jeřmanic, Pankráce se svými učiteli. Kolegiálně jsme se 
bavili. Bylo řečeno ,mnohé dobré slovo o škole. 
 
31. červenec 
2.a 3. třída byly na výletě na Kopanině, účastnilo se mnoho rodičů. 
 
1. srpen 
Děkovná bohoslužba a konec školního roku. Rozdělování vysvědčení 
 
      9/1. 1886  Insp. Joh.Gangl 
              zast. inspektor 
1. září  1885 
začal nový školní rok. Slavnostní bohoslužba , přítomni byli všichni žáci se svými učiteli, dále 
pan starosta  Jos.Maschke, pan mistrní školní inspektor A.F.Lang. 
 
2. září 
v každé třídě byl žákům přečten školní řád  a vysvětlen, žáci byli vážně napomenuti  
k přesnému dodržování. Tištěné školní řády  byly rozdány. 
V posledních dnech  září se konaly nové volby do obecního zastupitelstva a volba  
starosty(pan Franz Pietsch), pak předání úředních dokumentů.  
 
8. říjen 
pohřeb žákyně 2. třídy  Emilie Langové, dcery  pana místního školního inspektora . Všichni 
žáci a učitelé  se zúčastnili. 
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25. říjen  
„Starý šenk“ v 8 hodin  ráno vyhořel. Před 5. lety  shořela stodola  u domu. 
 
26. říjen  



 šestiletý  chlapec Wenke z Hodkovic vystoupil  v Schöffelově hostinci ve hře na housle. 
Vzbudil všeobecný potlesk. 
 
6. listopad 
pohřeb desenského řídícího pana Sachsera. Já a učitel Simm  jsem chtěli jet na pohřeb, kvůli 
špatnému počasí jsme ale nezískali povoz. 
 
8. listopad 
první zasedání místní školní rady  za předsednictví nového pana starosty Pietsche  v jeho 
domě. 
Dopoledne  v 10 hod. jednání  s rodiči  dětí se špatnou školní docházkou. 
 
19. listopad 
Jmeniny J:V: císařovny. Prázdno. Bohoslužby v 9hod. Přišli všichni žáci ( i z Pulečného). 
Poté  místní učitelská konference. 
 
24. listopad  
v zásobě není žádné uhlí.  Ve třídách se muselo topit s málo v zásobě jsoucím  dřívím.. 
 
28. listopad 
rozdána školní vysvědčení.V každé třídě byly zmíněny hodné a neprospívající děti.- 
následovala pochvala   nebo vážná  pokárání k povzbuzení v pokračování nebo  k větší píli.. 
Téhož dne přišel druhý učitel kreslení  na zdejší malířské škole (pan Link z Prahy). 
 
30. listopad 
byli prodáváni první kapři z plánského rybníka.  Jedna společnost před rokem  tam nasadila 
kapry k chovu , prospívali velice dobře. Ale maso nemělo prý dobrou chuť, proto se měli větší 
kapři přesadit do  lepší vody. 
Energickým vystoupením c.k. okresního hejtmana  Fischera  přišli  do školy  žáci na 
oznámení místní školní rady , kteří po celé čtvrtletí chyběli (Lorenz Eduard 4.  a jeho bratr  
Josef (1. tř.) a Hübner Anton(1. tř.) 
 
26. prosinec  
dříve po dva roky uváděné zimní prázdniny ( na konci vánoc), byly zrušeny a zato celoroční 
prázdniny  zase drženy na konci školního roku. 
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5. leden  
volba místního školního inspektora, po té,což už předtím se konal  slib  místní školní rady u 
c.k. okresního hejtmana. 
Následovalo rozdílení vánočních dárků chudým školákům.. 
 
9. leden 
c.k. okresní školní inspektor J.Gangl provedl inspekci školy. V 8. hod ráno začala inspekce 
Odpoledne ve 3. hod. byla konference přičemž se zmíněný vyjádřil velice pochvalně.  
Pan starosta  Pietsch  a místní školní inspektor  přišli odpoledne. 
 
21. leden  
2 žáci, kteří se při cestě+ do školy chovali divoce, byli 22.  se svými rodiči  pozváni, pak 
v obecní kanceláři potrestáni. 



 
4. únor  
byl jsem poprvé v Liberci v divadle. Dr.Klaus  byl vynikajícím způsobem proveden. (Já, moje 
paní a pan obchodník s obrazy  Naschle  po divadle pěšky přes Dlouhé Mosty domů) Navečer 
se zdvihla velice silná  sněhová vánice. 
 
20. únor  
Rozdílení pololetních vysvědčení. Pan starosta Pietsch  a členové místní školní rady p. 
Schmied  a p. Preißler  byli přítomni. 
V každé třídě jsem nechal uvést hodné a  nedbalé žáky, poslušní byli tito: 
 
I. třída:  Hofrichter Adolf  Peukert Anton  Sammel Konrad 
  Hartig Karl   Hofrichter Ernst Glaser Johanna 
  Schmidt Marie  Henlein Marie  Lang Emma 
  Schmidt Johanna  Effner Anna  Kitel Auguste 
  Maschke Agnes 
 
II.třída: Schöffel Robert  Löffler Max  Effner Konrad 
  Maschke Laura   Maschke Emma Maschke Wilhelmine 
  Pietsch Gabriele  Ullrich Lina   Wenzel Anna 
 
III. třída: Gamringer Theresia  Zappe Anna  Preißler Rosa 
  Maschke Berta   Maschke Marie Wenzel Josef  
 
IV.třída Hofrichter Heinrich   Henlein Josef  Lindner Ernst 
  Hofrichter Karl  Maschke Franziska Hofrichter Marie  
  Kundlatsch Klara  Hoffmann Sofie  
 
V. třída:  Wenzel Karl   Wenzel Alfred Maschke Karl 
  Henlein Karoline  Leffler Johanna Podlipný Antonia 
  Vogt Anna 
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22. únor 
pan  Josef Hoffmann z Horního Polubného  mi podal zprávu, že za mě zde působící  řídící 
Stefan Klement  byl raně mrtvicí 
 
23. únor 
důst. pan farář P..Rößler mi dal zprávu, že pan řídící zemřel.. Pomodlil jsem se se žáky za 
jeho pokoj Otčenáš. 
 
25. únor 
pohřeb pana řídícího Klementa v Horním Polubném.  Dopoledne  s manželkou a dcerou  
Wilhelminou  jsem jel na pohřeb. V Polubném mě všichni obyvatelé srdečně vítali. Pan 
okresní školní inspektor Gangl  byl rovněž přítomen,  mnoho učitelů. Obecní zastupitelé mě 
požádali,  abych k nim zase přišel jako řídící. 
 
3. březen 
 bouřlivé počasí. Tohoto dne  v tomto školním roce  bylo  ve třídách nejméně žáků. 
 
18. březen 



V Pulečném  vyhořel dům truhláře Wabersicha (Morxteschler) nad školou.  . Dva dny nato  se 
jeho manželka oběsila  ze žalu u sousedů 
 
31. březen 
já a pan učitel Schlafmann.jsme byli dnes u c.k. p. okresního hejtmana. Předali jsme žádost  
c.k. zemské školní radě  o zařazení obce  do druhé  učitelské platové třídy. Byli jsme přátelsky 
přijati  a slíbena nám přímluva. 
Pan učitel Simm byl c.k. okresní školní radou jmenován učitelem v Desné 
 
1. duben 
Divadelní vlak z Hodkovic  do Liberce.  Zúčastnilo se na 100 lidí z  Rychnova.. 
 
2. duben 
v horním Polubném pohřeb +25.letého studujícího filosofie Alberta Friedricha 
 
15. duben 
přišly nově objednané lavice  pro 3. třídu . Pan okresní školní inspektor  Gangl  je už loni 
uznal  jako velice nutné a zakročil o jejich opatření u místní školní rady. 
 
15. květen 
na západní zdi školy jsem  zasadil krásné stromy.. Ve školce  většina stromků byla za pomoci 
pana  řídícího z Jeřmanic  pana Blumricha  štěpována. 
 
25. květen 
Maxovský řídící  pan Bentel zemřel.  Byl i v Rychnově jako třídní učitel pod řídícím 
Czumpelíkem 
 
28. květen 
jeho pohřeb. Já a pan učitel Schlafmann na pohřbu. 
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téhož dne v Jablonci  pochován učitel Arbes z Desné. Pan učitel Simm a paní Kletschková 
byli na pohřbu. 
 
30. květen 
přišel nový kaplan pan P. Fiedler . Je to jeho první stanice. 
 
11. červen 
žáci 4. třídy šli ke zpovědi a přijímání. Žáci 5. třídy  zpívali při  pozdvihování nábožnou 
píseň. 
 
19. červen 
ve školní zahradě  se bude na podzim sázet. Tohoto dne  šel jsem  s p. starostou  Pietschem a 
p. Schmidtem do Turnova   k zahradníkovi Korseltovi, abychom tam shlédli různé keře, 
stromky  a j..,které se mají později zakoupit. 
 
24. červen  
dopoledne zkoušky z náboženství, v každé jednotlivé třídě  zkoušel p. vikáč  P.Kretschmer. 
Pochvalně se vyjádřil o kostelním zpěvu, pořádku a  znalostech. 
 
2. červenec  



místní školní rada objednala obálky a viněty  pro potřeby vedení školy 
 
7. červenec 
v Osečné  v pensionu žijící  rychnovský děkan p.A.Felger povolán Bohem na onen svět.  Byl 
šlechetným knězem,  také pilný spisovatel obecní kroniky.  
 Na zdejší faře jsou některé  jím psané pamětní knihy.Jeho pohřbu  se zúčastnilo mnoho 
Rychnovanů 
 
19. červenec 
tento den byl pro Rychnov dnem slavnostní,m, protože  staré, nepohodlné nádraží bylo 
opouštěno a ředitelství Jiho-severoněmecké dráhy  v Pláni  otevřelo novou stanici. 
25. července byla velká lidová slavnost , kterou lze označit jako zdařilou.¨ 
 
15. červenec  
z důvodu ukončení školního roku byla slavnostní mše svatá  v kostele, zúčastnili se všichni 
žáci s učitelským sborem, též někteří členové místní školní rady . 
 
    18/2.87               Insp. Joh.Gangl, 
          zast. inspektor 
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1. září 1886 
začátek školního roku . Bohoslužby se zúčastnili všichni žáci s učiteli.  Učitel Schlafmann 
dostal včera výzvu , aby šel na uprázdněné místo do Maxova. Jeho místo je t.času 
volné.Někteří páni členové místní školní rady byli přítomni mši svaté. 
 
2. září 
učitelská konference v 10 hod. dopoledne  . Moje výzva  v obecním oběžníku – týkající se 
napomenutí rodičům, aby přidržely děti k přesnému plnění povinností a  pilné návštěvě 
školy.- v očích pana inspektora  nenašlo zalíbení- vedení školy pravděpodobně nemělo nic 
říkat. 
Industriální učitelka  počínaje dneškem  má vyučovat i v Rádle, pročež se musí změnit rozvrh. 
 
18. září 
dopoledne v 9 hod. okresní učitelská konference v Tanvaldě.. Byli tam všichni učitelé. 
 
24. září  
na obecním zastupitelstvu chtějí na návrh vytápění a úklid školy řešit  paušálem. Po zjištění  
zajištěného obnosu  a jiných  podmínek , viděl řídící, že je mu nemožno  všem stanoveným 
podmínkám  tak na př.  převzetí péče o celou školní zahradu, za těchto podmínek převzít 
 
26. září 
zasedání obecního zastupitelstva. Obsazení místa školníka. 
 
28. září 
uchazeči na shora uvedené místo   budou hledáni oběžníkem do 1. října 
 
4. říjen 
slavnostní bohoslužba  u příležitosti jmenin J:V:císaře . Přítomni všichni žáci a učitelé. 
Odpoledne vysvěcení školy v Dolním Polubném 
 



6. říjen 
vybudována komora na dříví na půdě.(!) 
 
9. říjen 
dopoledním vlakem přijeli 3 redemptoristé z Prahy , kteří zde mají kázat u příležitosti 200 let 
postavení zdejšího kostela 
 
12. říjen 
dopoledne  v 8 hod. školáci z Rychnova, Rádla a  Pulečného  , poté, co se včera zpovídali, šli 
ke sv.přijímání. Předtím  měl jeden z duchovních hluboce působivou řeč k žákům. 
 
18. říjen 
večer bylo poslední misijní kázání  a vysvěcení  kostelního kříže na kostelním pilíři jako 
misijního kříže 
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19. říjen  
jubileum 50. let od sňatku rodičů  nynějšího starosty pana Franze Pietsche 
 
19. říjen 
jmeniny J.:V:císařovny Všichni žáci se svými učiteli byli v kostele na slavnostní mši. 
Napadl první sníh 
Učitel Lassika přesídlil ze školy do privátu. Jeho místnost dostane školník (!) 
 
29. listopad  
ráno byly ve třídách zima. Nebylo zatopeno včas. Lavice jsou stále v nepořádku, neotřen 
prach, místnosti nevyvětrány.   ---- 
 
16. leden 
otec pana řídícího Aton Podlipný zemřel v ½ 10 večer v Pulečném. 
Gablonzer Zeitung napsaly v č.9 v nedělním listě  dne 23- ledna 1887… 
Veterán učitelského stavu:  V neděli, 16. t.m. zemřel v blízkém Pulečném letitý pensionovaný 
řídící Anton Podlipný v 90.letech věku. Zesnulý se díky své záslužné .neúnavné činnosti těšil  
všeobecné úctě a lásce , které si také v plné míře zasloužil. Po více než 53 let byl činný ve 
svém povolání.Poté co působil jako podučitel 1 rok a 4 měsíce v Příchovicích, v Albrechticích 
5 let a 1 měsíc,  a ve Smržovce 1 rok, následovalo jeho jmenování učitelem , jako takový 
působil nejprve  5 ¾ roku v Dalešicích, později v Pulečném  kde zastával své krásně povolání 
po více než 40 let.neúnavně a bez odpočinku. Tři generace mu vděčí v jeho posledním 
působišti za své  vzdělání  a vychování. Jaké úctě a lásce  se zesnulý  se strany početných  
dřívějších žáků těšil, dokázala nejlépe  účast mladých i starých z Pulečného  a Rychnova  na 
jeho pohřbu dne 19. t.m.  
Byl to dlouhý pohřební průvod , který se z domu smutku  v Pulečném , za příhodného 
lednového počasí,  pohyboval k rychnovskému hřbitovu. Před uložením do hrobu ( zesnulý  
zůstal během requiem  v kostele)  pronesl P. Bernard v kostele vřelou  posmrtnou vzpomínku 
v níž vzpomenul s uznáním  záslužné působení . Jakou úctu   a uznání si zesnulý  získal u 
svých představených , je vidět z mnoha listů uznání, kterých se  zesnulému  dostalo. Také se 
strany  jeho kolegů v povolání nalezl nejvroucnější uznání. Odpovídajícím důkazem toho   je 
mnoho sem došlých projevů soustrasti  z blízka i z dáli. 
Arciděkan  a c.k okresní školní inspektor  libereckého městského  okresu pan P. Anton 
Hoffmann poslal synovi zesnulého , zdejšímu řídícímu  panu Eduardu Podlipnýmu  
následující dopis 



Mou nejsrdečnější účast  při bolestné ztrátě  milého otce , kterého  já, když jsem ho poprvé 
viděl,  poznal jsem jako  schopného učitele, dobrého člověka  a pečlivého otce . Bůh ho na 
věčnosti  odměň! S veškerou úctou  atd... 
Zaznamenání hodné je, že se všichni tři synové zesnulého  věnovali učitelskému povolání. 
Nejstarší zemřel  před asi 20 lety  jako učitel v Janově, z dosud žijících působí jeden jako  
řídící v Rychnově u Jablonce , druhý jako  učitel v Novém Městě u Frýdlantu.Čest památce  
zesnulého 
Zprávy uvedly ještě: Reichenberger Zeitung, Prager Abendblatt, Freie Schulzeitung 
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1.únor 1887 
svatba pana učitele Lassiky. Pěvecký sbor zazpíval v kostele svatební píseň. 
 
18. únor 
inspekce pana c.k.okresního školního inspektora Gangla. Vyjádřil se pochvalně o přádku a  
výsledcích. Bylo nařízeno, opatřit  teploměry, opěradla do lavic , tělocvičné nářadí 
 
1. březen 
učitel Lassika odešel do Pulečného jako náhrada do Smržovky odvolaného  řídícího 
Weißhaupta , musely se spojit obě 5. třídy, které dostal učitel Pappert. Ve 3. třídě  vyučovala 
učitelka Ergertová. 
 
13. březen 
produkce s žáky  obou 5. tříd Přednes a písně  a básně  u starosty Pietsche. Sál byl osvětlen 
elektrickým světlem.  Vystoupení dopadlo velice dobře. Po produkci  poděkoval pan místní  
školní inspektor Lang  panu řídícímu i učitelům. 
 
20. březen 
v noci o ½  12 zemřel můj milý bratr Franz. 
 
24. březen 
jeho pohřeb. Reichenberger Zeitung o tom napsaly  „Včera dopoledne  byl pan učitel Franz 
Podlipný, bratr  zdejšího řídícího Eduarda Podlipnýho :uložen k věčnému . Zesnulý měl 37 
let.Téměř dvě desetiletí  působil neúnavně ve svém povolání  a sice jako podučitel  
v Albrechticích (2 roky), a Frýdlantu (8 let), pak jako učitel v Háji( 1 rok)  , Raspenavě (8 let) 
a od roku 1882 v Novém Městě. Nervové bolesti hlavy ho přinutily v poslední době  přerušit 
své povolání , aby očekával uzdravení své choroby.Poslední týdny  svého života   strávil jako 
host u svého bratra , aniž by se jeho bolesti zmírnily. – až ho  smrt  v noci z 20 na 21. 
vykoupila z jeho  utrpení. Zesnulý  leží po boku svého před  dvěma měsíci zesnulého otce , 
bývalého řídícího v Pulečném, pana Antona Podlipnýho. 
 
11. duben 
pěvecká produkce. Řídící z Harcova  Anton Neumann a Eduard Podlipný z Harcova přítomni. 
Poslední se  ukázal  poprvé jako voják. Má 1. hvězdičku 
Paní Anna P.hrála  Šnůru perel od Czerny-ho  na piano , které musela opakovat 
 
14. duben 
pan řídící  Mittler z Rochlic daroval mi 12 kusů krásných ovocných stromků ,které jsem na 
jeho přání  měl vysadit u otcova domu. , což také jeho bratr Florian  udělal. 
V zasedání okresní školní rady   byl dnes určen za řídícího v Pulečném  učitel Seiler  
z Dalešic. Místo třídního učitele v Rychnově dostal  učitel Krause z Černé Studnice. 



 
7. květen 
Podučitel Pappert  je v Praze na učitelských zkouškách. 5. třídu vyučuji dopoledne, 4. 
odpoledne. 
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9. květen  
zesnulým  bratrem mně odkázané nádherné vídeňské  piano  mi dal jeho švagr.Pan Preißler 
z Košov jsem ho nechal odvést z Nového Města  V 8 hod. večer nepoškozené přišlo. Už druhý 
den byl silný déšť, což by pro transport bylo velice špatné. 
 
23. květen 
několik žáků s učitelem bylo na výstavě  kterou uspořádal J.Bioring z Varnsdorfu v Jablonci 
 
4.červen 
můj syn Karl si na hřišti zlomil ruku  
 
6. červen  
na zasedání místní školní rady byly slepice pana řídícího trnem v oku jednoho člena. Byl by si 
rád něco začal, kdyby nemusel od jiného člena vyslechnout: ne. každý člověk chce mít také 
něco svého- přece jen chlapské slovo v pravý čas. 
 
13. červen  
náboženské zkoušky , vedl p. vikář Kretschmer z Rochlic  -byl velmi spokojen. Jeho otec  má 
být těžce nemocen. 
 
16. červen 
zemřel otec učitele Papperta  a byl tohoto dne pohřben. Byl jsem tam na pohřbu. 
Na cestě  tam do Vísky jsem potkal našeho starostu Pietsche. Šli jsem společně na pivo do 
Teichmühle. 
 
18. červen 
můj syn Karl byl dán kvůli zlomené ruce do nemocnice v Liberci.Já s manželkou jsme jeli za 
ním. Zpět z Liberce  jsem šli pěšky přes Vratislavice.  
Téhož dne odpoledne udělala 3. třída výletě na Záskalí s učitelkou Ergertovou. 
Joh. Schmidl udělal opravu varhan  na nosníku v kostele  
 
26. červen  
výlet 2. třídy s učitelem Hüttmannem  na Kopaninu. Bylo větrno, ale nepršelo. 
Místní školní rada určila  pro léto začátek odpoledního vyučování na ½ 2 
 
2. červenec 
v Jablonci byla učitelská konference. Byli tam všichni učitelé 
 
6. červenec 
výlet 4. třídy  na Černou Studnici. Učitelé Pappert a Hüttmann  šli sebou.Počastí příznivé, 
krásný výhled z hory. Pan  předseda veteránů Tischer Franz, předseda tělocvičného spolku 
Ulrich Eduard, páni Wabersich,Karl, Hoffmann Franz, Neumann Josef, dámy Hofrichterová 
Franziska, Preißlerová Karolina,  Kittelová Marie, Müllerová Franziska a mnozí další  byli na 
výletě. 
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pan  starosta Pietsch poslal  obnos na výlohy. 
V hostinci pod horou  se zastavili.     Předneseny básně a písně,  z čehož měli všichni přítomní 
velikou radost, a srdečně mi děkovali.   Na konci  báseň o Rakousku  a sláva císaři. 
 
11. červenec  
5. třída chlapecká a dívčí  dělali výlet vlakem do  Sychrova. Byla zajištěna sleva. 
 
14. červenec  1887 
výlet 1. třídy  do Plánského lesa. 
 
15. červenec 
slavnostní bohoslužba na závěr školního roku , přítomni všichni žáci a mnozí  rodiče.  
V následujících dnech  výstava  kreseb žáků 4. a 5. třídy v odborné škole. 
 
    Viděl 13/12.1887       Karl Güttler 
           c.k.okresní školní inspektor 
   Školní rok  1877 / 88 
 
1. září 
slavnostní bohoslužba, zúčastnili se všichni žáci a učitelé., rovněž inspektor Lang.   
Dnešním dnem  nastupuje pan učitel Josef Krause ( naposled v Černé Studnici) službu na 
zdejší škole.  
 
25. říjen 
v novinách bylo oznámeno že pan ředitel měšťanské školy  Karl Güttler z Jablonce byl 
jmenován  okresním školním inspektorem 
 
18. listopad 
ve třídách opět plno prachu, že se dá sotva mluvit,  a to je pak: „všechno v nejlepším 
pořádku“ 
 
30. říjen  
v obecním zastupitelstvu zamítnut paušál na topení  panu řídícímu a také jiným učitelům 
Řídící to už dříve žádal kvůli výměně.Protokol, v němž sám tu větu napsal, není k disposici 
Chudáci učitelé, práce?- odměna!! 
 
19. listopad  
jmeniny J.V. císařovny  Alžběty. Velká mše. Přítomni všichni žáci a učitelé 
 
2. prosinec 
žákům rozdány vysvědčení za 1. čtvrtletí. 
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8. prosinec 
hypnotizér Freda  z Liberce pozván místní školní radou(hostinec p. Pietsche) Čistý výnos jde 
na podílení chudých dětí  vánočními dárky  
 
11. prosinec 
c.k. okresní školní inspektor  zde provedl první inspekci. Na konci se na konferenci o škole 
vyjádřil velice pochvalně. 
 



18. prosinec  
byla teprve  chodba školnicí  nahoře vytřena. – také „ v nejlepším pořádku“ 
 
28. prosinec  
4. třída má být vytřena-!- teplota během vyučování  6 stupňů. 
 
29. prosinec  
velká sněhová vánice- 7 dětí ve všech třídách. Učitelé byli zde všichni. 
 
1.leden 1888 
tohoto dne  odpoledne ve 3 hod., byla hodná žákyně Julia Schmidtová pohřbena(5. třída). 
Chlapci a dívky z této třídy jí doprovodili ke hrobu. 
Byla velice velká zima. 
 
13. leden  
pohřeb učitele měšťanské školy Pindtera v Jablonci. Od nás byli na pohřbu učitel Krause a 
Hüttmann. 
 
20.leden 
nařízení obecního úřadu  připevněno na školních vratech. obsahuje opatření kvůli neštovicím 
 
21. leden 
vánoční nadílka pro chudé školní děti ve škole. Přítomni: pan starosta, místní školní inspektor, 
1 člen místní školní rady 
 
26. leden 
 ve školní budově  školnice  objevila toho, kdo píská – „pořádek!“ 
 
5. únor  
důležité zasedání místní školní rady  v 10 hod. dopoledne v hostinci u starosty. mě bylo opět- 
když byl předložen účet za uhlí- všechno  upřeno. A jako přídavek  stálé záměrné  obvinění 
.(Lang. Preißler) 
 
4. březen 
znovu v 10 hod. zasedání místní školní rady v hostinci. Znovu pan místní školní inspektor 
obviňuje řídícího. Jak se věci mají jen malý příklad: 
zmínil jsem skutečnost, ( byla také všemi učiteli podepsána  a písemně panu okr.školnímu 
inspektorovi předána) že se po celý školní rok 1886/87 nemylo. Tu vykřikl na mě  školník: vy 
jste lhář!- a ani jeden člen   nepokáral  tuto neslýchanou hrubost. – Kde je ochrana_? 
Co na mě křičel pan místní školní inspektor Lang,  nemohu zde napsati 
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4. duben 
začátek vyučování po velikonočních prázdninách. Ani jedna třída nebyla umyta. 
 
5. duben 
učitel Krause je nemocen.5. třída se vyučuje společně 
 
16. duben 
děti z 5. dívčí třídy u svaté zpovědi 
 



17. duben 
ráno sv. přijímání  odpoledne 4. třída u zpovědi 
.  
18. duben 
ráno přijímání 
 
19. duben 
chlapci z 5. třídy u zpovědi druhý den přijímání 
 
23. duben 
přestalo se ve třídách topit. 
 
26. duben 
sl.Ergertová nemocna . 5. třídy vyučuje pan Krause 
 
27.duben 
poslal odpoledne pan odborný učitel  žáky z kreslení pryč, protože byla taková zima, že 
nebylo možno vyučovat. a přece „všechno je v nejlepším pořádku!“ 
 
25. a 26. květen 
ve škole byli potrestáni dva žáci. Massopust  (2.tř.)kvůli házení kamení, Maschke Franz (5 tř.) 
který pokládal kameny na trať. 
 
27. květen 
pohřeb Karla, syna kupce pana Peukerta(17 let starý),byl stále dobrým žákem  a opravňoval 
k velkým nadějím. velmi mnoho truchlících z blízka i dáli 
 
6.června   
na sportovišti bylo instalováno nové nářadí.( Břidlice byla ponechána řídícímu!) 
 
7. červen 
komise na farním dvoře. Hrobník nechal položit mrtvé bez rakve do cizích hrobů, aby si 
ušetřil práci. 
 
10. červen 
věneček spolku Saatgänger v hostinci Město  Praha..Přijal jsem pozvání,  
velice uctivě  se  mnou jednali 
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18. červen 
náboženské zkoušky. Z místní školní rady nikdo nepřišel.Pan vikář se velice pochvalně 
vyjádřil o 3. a 4. třídě. Kostelní zpěv ho velmi potěšil, což také vyjádřil. 
 
21. červen 
večer zasedání místní školní rady, přítomni všichni učitelé, kvůli nastávajícímu školnímu 
svátku. 
 
10. červenec 
odpoledne školní svátek Přestože bylo pošmourno, svlékli jsem se. Když jsme přišli na 
cvičiště, nebe se poněkud vyjasnilo a svátek proběhl k všeobecné spokojenosti. Žáci byli 



bohatě obdarováni chlebem s máslem, buřty, pivem a d. O hry a zábavy bylo dostatečně 
postaráno. 
 
14. červenec 
děkovná mše pro všechny žáky, přišli i z Pulečného 
 
15. červenec 
výstava dívčích ručních prací , které byly v průběhu roku vyhotoveny..  
 
    Školní rok 1888/89 
29, 30. a 31. srpen 
konal se zápis dětí do školy. Nově nastupujících bylo 73. 
 
3. září 
velká mše na začátek školního roku. Všichni žáci s učiteli byli na mši. Pan místní školní 
inspektor Lang  přítomen. Také děti z Pulečného byly v kostele. 
Žáci pak byli rozděleni do tříd. Školní řád byl přečtena a vysvětlen.  
Odpoledne se ještě nevyučovalo.  , protože bylo špatné počasí. 
Nové učebnice, zpracované Reicheltem, byly zavedeny. Katalogy a třídní knihy s pěknými 
deskami. 
 
5. září 
Panu podučiteli přislíbila jako byt  místní školní rada  horní místnost,  která patřila k odborné 
škole. 
 
14. září 
Peukert Johann, žák 3. třídy, syn malíře Antona Peukerta č. 346 zemřel na neštovice. 
 
17. září 
po mnoha let  spravedlivý člen místní školní rady  pan Josef Lindner ,malíř, byl dnes 
ženichem. Nevěsta, vdova po + A.Langovi (Bauerchristel) . Pěvecký sbor  zazpíval dva 
krásné chóry. 
 
18. září 
v osadě Košovy  zemřel syn  malíře a majitele usedlosti J.Preißlera. Vzal do ruky  pušku, ta 
vystřelila a  to tak nešťastně, že  v krátké době zemřel. Byl teprve 16 let stár. 
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28. září  
posvícení  Gablonzer Zeitung o tom přinesly zprávu a zvláště vyzdvihly kázání, které měl p. 
katecheta z Liberce Eiselt., a provedení slavnostní mše,vedené p. řídícím. 
 
1.a 2. říjen 
velká zima v učebnách, podal jsem o tom zprávu místní školní radě. 
 
4. říjen 
jmeniny J.V. císaře. Všichni žáci se svými učiteli se zúčastnili mše. 
 
6. říjen 
učitelská konference ve Smržovce 
 



8. říjen 
první zasedání místní školní rady v tomto školním roce. 
 
13. říjen 
okresní učitelská konference ve Smržovce. Mluvil jsem tam o školnictví a  požádal o pomoc. 
 
1. listopad 
porada všech učitelů o uspořádání koncertu u příležitosti 40. jubilea J.V. císaře 
 
2. listopad 
s vedoucím kapely panem Aug- Schmiedem  rozhovor o tomtéž 
Téhož dne ( dušičky)přišel také podpůrný spolek se svým praporem  na mši do kostela . aby 
se pomodlili za svého+ člena  
Krásné počasí – hroby už byly pečlivě ozdobeny. 
 
7. listopad 
zasedání místní školní rady.byl jsem  požádán  mnohokrát o paušál na topení. 
V zasedání místní školní rady  informováno o císařské oslavě a vysloveno pozvání. 
Místní školí inspektor  pan Lang daroval na oslavu obraz  císaře a  pak jednoho korunního 
prince.Vyslovil jsem mu za to dík. 
 
15. listopad 
žák Hoffmann Karl z 1. třídy ( syn Pietschbauera) zemřel na záškrt 
 
19. listopad 
císařovniny jmeniny . všichni žáci s učiteli  na velké mši. Ke konci  zazpívána poslední strofa 
hymny. 
Téhož dne nechal pan učitel Červinka  na vlastní náklady umýt  důkladně třídu, protože  pro 
prach to nemohl vydržet.- tady je vidět, co to znamená slovo „Všechno v pořádku“- týká se 
školnictví! 
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22. listopad.  
pan učitel Hüttmann  byl na okresním hejtmanství se žádostí ohledně koncertu. –na kolek se 
musely dát 2 zl. 
 
24. listopad 
 Reichenberger Zeitung uveřejnily   telegram, že můj  tchán  řídící Anton Neumann  
v Harcově obdržel stříbrný záslužný kříž s korunou od J.V. císaře. 
 
25. listopad 
slečna  učitelka Ergertová obdržela zprávu, že  dostala místo v Biedermannsdorfu v Dolním 
Rakousku 
 
1. prosinec 
Bohoslužby u příležitosti 40.jubilea vlády J. V. císaře.. Večer koncert  v hostinci „ U města 
Prahy“. Velice dobrý průběh. – Zpráva  v Reichenberger Zeitung  velice pochvalná. – Na 
závěr jsem měl projev. Na to Sláva císaři . . Hymna s doprovodem. Všichni vstoje zpívali 
sebou. 
 
8. prosinec 



koncert pěveckého spolku Na konci  jsem vyjádřil přítomným dík  za návštěvu. 
 
9. leden 
c.k. okresní hejtman  Schlögl předal v Harcově  řídícímu A.Neumannovi záslužný kříž.. Velká 
.oslava 
 
14. prosinec 
 večer zemřela žákyně  4. tř. Marie Preißlerová  na neštovice (otec Josef Preißler. malíř) 
 
1.leden 1889 
ráno v 7 hod.  zemřel zde v dobré paměti  bývalý kaplan,nyní jeřmanický  P.farář Augustin 
Švoba   po krátké nemoci. Byl teprve 46 let stár. 
Před nedávnem jsem ho ještě navštívil, z čehož měl velkou radost. Ať odpočívá v pokoji! 
 
7. leden 
vánoční   nadílka.  Pan místní školní inspektor  měl řeč ke všem žákům. Všichni učitelé a 
někteří členové místní školní rady byli přítomni. 
Velká zima  v učebnách. 
Den předtím místní školní rada měla zasedání, kde jsem promluvil , že by se zasedání neměla 
konat v hostinském lokále. Školní preliminář byl schválen beze mne. 
 
11. leden  
Ullrich Rudolf  v 1. třídě zemřel zase na záškrt. 
 
29. leden 
zemřela Hermina Seibothová, 1. třída, na záškrt. Jako  dříve všechny  děti šly na pohřeb 
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21.leden  
Karl Seiboth, žák 1. třídy zemřel na spálu. 
 
22. leden 
učitelé požádali místní školní radu  resp. obecní zastupitelstvo  o místní přídavek. Ukáže se 
přátelství k učitelstvu! 
 
28. leden  
volba nové místní školní rady .Zvoleni byli Preißler Josef, Waller Josef, Henlein Konrad, 
Peukert Josef jun., Rößler Sebald. 
Tohoto dne vyšlo také najevo, že školník  z žertu  učitelům  a žákům (třída p. učitele 
Červinky) všechna okna otevřel. 
 
31. leden 
velký zvon, umíráček, zvonil od 8 -9 hod. Jaký smutný tón!  za koho? Za prcince Rudolfa. Já 
jsem se s žáky pomodlil za  jeho duši otčenáš. 
Téhož dne  výnos c.k.  okresního hejtmanství   , že se má na 19 dní škola zavřít , protože ještě  
nepominuly dětské nemoci. 
 
13. únor 
volba místního školního inspektora. Tímto čestným úřadem byl pověřen pan Josef Peukert 
jun. 
 



14. únor  
pan okresní  lékař dr. Müller zde byl na komisi. odpoledne  pan starosta s místní školní radou, 
aby prozkoumali teplotu v místnostech. 
 
18. únor 
nově zvolená místní školní rada byla  řídícím ve všech třídách představena s vhodným 
projevem. 
tohoto dne  pohřbena žákyně první třídy Paulina Müllerová ze Svatého Kříže.  
 
20. únor  
předal pokladník ze  železniční stanice (Kraus) panu řídícímu 3 zl. na vánoční nadílku. 
 
21. únor 
pan c.k. okresní školní inspektor Güttler  provedl dopoledne a odpoledne  ve všech třídách 
inspekci 
 
23. únor 
místní školní rada a  učitelský sbor  shromáždili se v 5. dívčí třídě  aby se rozloučili se sl. 
Ergertovou. Místní školní rada jí poděkovala za píli a dobrou výchovu, kterou dala svým 
žákům. 
 
25.únor 
pan učitel Červinka  převzal vyučování v 5. třídě. 
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4. březen 
nově zvolený pan místní školní inspektor  Peukert jun. byl poprvé přítomen ve všech třídách 
 
5. březen 
onemocněly děti  pan učitele Červinky  na spálu , proto nemohl vyučovat.  Jeho třídu 
vyučovali jiní učitelé. 
 
10. březen 
zasedání nové místní školní rady. Nejprve  projednávány   školské záležitosti.Poté jsem  
navrhl, aby zasedání se konalo v kanceláři. zde chci protokolní knihu, kde je zanesen můj 
paušál na topení. –Zmizela. 50 zl. je ve školním prelimináři  pro mě Přijato beze mne. 
Nedostal jsem nic.. Jedině pan Henlein se mě  upřímně zastal. 
 
21. březen 
c..k. okresní školní inspektor byl zde opět  kvůli úpravě  rozdělení vyučování (polodenní 
vyučování)5. třídy společně, 1. a 2. tř. polodenně. 
 
23. březen 
každý učitel dostane od obce 10 zl. na topení. 
 
29.březen  
podána žádost o šestou třídu 
 
1. duben 
pan učitel Hüttmenn  šel do Liberce k očnímu lékaři.dr. Bayerovi kvůli svým očím. Musí 
zůstat několik týdnů v nemocnici. 



 
18. duben 
sbírka drobných příspěvků pro pana Hüttmanna , sebralo se dohromady  35 zl. Díky 
přátelským darům! 
 
24. duben 
prodlouženy prázdniny  do 1. května, protože dětské nemoci trvají. 
 
1. květen 
znovu začalo vyučování 
 
4. květen 
pan Hüttmann se vrátil z nemocnice, vyučuje opět 2. třídu 
 
10. květen 
zasedání místní školní rady ,  kde rozhodnuto., 14. květen  oslavit  jako 20. výročí vzpomínky 
na sankcionování  nových školských zákonů. 
 
11. květen 
potřetí rozdána vysvědčení 
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14. květen 
prázdniny. Všichni žáci v průvodu do sálu pana starosty. Tma pan řídící měl slavnostní 
projev. Přítomna místní školní rada a obecní zastupitelstvo. 
 
25. květen 
místní učitelská konference  na  níž poprvé přítomen  místní školní inspektor. Řídící ho 
přivítal. 
 
6. červen  
okresní školní rada oznamuje,  že /8. června budou náboženské zkoušky 
 
10. červen 
v 10 hod, zasedání místní školní rady,  kde pan místní školní inspektor  oznamuje, že ve 
třídách je hodně špíny- není správné čistění. 
Pan Anton Peukert daroval na učební pomůcky 50 zl. 
 
25. červen 
musel pan Hüttmann opět k dr. Bayerovi. Pak do Prahy na oční kliniku.Někteří přátelé mu 
zase darovali peníze na cestu. 
 
26. červen 
zamřela manželka pana poštmistra Peukerta. Neuzdravila se už z churavosti, která jí přepadla  
před několika dna na poli. 
 
28. červen 
začátek slavnosti , které uspořádali turneři u příležitosti 25. jubilea  existence spolku.  Večer 
byl pochodňový průvod. 
 
6. červenec 



zdejší spolek veteránů pozval učitelský sbor . aby se zúčastnil slavnosti 25let trvání spolku 
 
7. červenec  
výnos c.k. zemské školní rady že od 1. září  1889 je schválena 6. třída. 
Paní industriální učitelka Klečková získala rekurs,týkající se uloženého placení. dostane 20 
zl.zpět. 
 
8. červenec  
pan vikář Kretschmer  z Rochlic provedl náboženské zkoušení. Ve všech třídách se vyjádřil 
velice pochvalně 
 
9. červenec  
výlety žáků 1. a 2. třídy  s p. učitelem Krausem do Bezděčína , 4. třída  s p. učitelem  
Poppertem  na Ještěd, obě 5. třídy s p. učitelem Červinkou na Hrubou Skálu. 
 
10. červenec  
výlet 3. třídy  do parku u nové střelnice v Jablonci. Velmi dobrý průběh. Na zpáteční cestě  se 
zastavili v Hraniční krčmě (Gränzschenke), tam přednášeli básně  a zpívali, děti byly bohatě 
občerstveny. 
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15. červenec 
závěrečná bohoslužba 
 
24. srpen 
kdysi zde jako kaplan působící a nyní jako ředitel měšťanské školy v Kraslicích  působící P. 
pan Rösler byl zde na návštěvě v Rychnově, kde vyhledal bývalé známé. 
 
28. srpen 
místní školní rada si prohlédla  učební pomůcky, žákovskou a učitelskou knihovnu. 
 
29,30. a 31. srpen 
zápis dětí do školy 
 
    Školní rok 1889/ 90 
 
o vyčištění školy o prázdninách jen jeden hlas:“ horší už to být nemohlo!“Jako svědkové byli 
všichni učitelé, , mnoho místních žen na př. paní doktorová, paní Hofrichterová s mnoho 
dalších. 
 
1. září 
šestá třída  byla v tomto školním roce otevřena. Třídu převzal p. učitel Červinka 
 
6. září 
byla pochována žákyně 5. třídy  Marie Lindnerová . 5. a 6. třída se zúčastnily pohřbu  Pan 
farář  a oba páni učitelé  byli přítomni.  Byla to velice hodná žákyně. 
 
16. září 
protože bylo velice chladno, řekl jsem školnici, aby zítra zatopila. Ta mi drze odpověděla. 
 
23. září 



během tří dnů zasazeny tři odnože, dříve byly vždy vytrhány. Dnes dokonce ležely na 
zahradě.  Všichni žáci byli z toho nanejvýš udiveni. 
 
28. září 
posvícení . Pan školí katecheta p. Moritz z Liberce  měl krásné kázání. K velké mši sv. 
uveden, velmi dobře provedena. 
 
5. říjen 
ráno ve třídách zase nezatopeno. Ve třídě bylo 8 stupňů. 
 
7. říjen 
totéž. Sám jsem ve své třídě zatopil. Děti měly zcela studené ruce. 
 
8. říjen 
poprvé v tomto školním roce pan místní školní inspektor pan Peukert jun. byl ve všech 
třídách, 
 
22. říjen 
nezatopeno-. Znovu jsem zatápěl, teplota 9. stupňů. 
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25. říjen 
starokatolický duchovní pan.P. Absenger zde. . (pan starosta s ním poslal pana 
školníka).Začal vyučoval starokatolické náboženství. 
 
1. listopad  
dostal jsem zprávu, že před 4 lety na zdejší škole ustavený  podučitel Alfred Seipel, který byl 
ustaven ve Vídni byl  jmenován  zkoušejícím školním učitelem na učitelském ústavu ve Vídni 
 
22. listopad 
před krátkým časem zde pohřešovaný  četnický strážmistr Eduard Kottek  byl nalezen  na 
Malé Skále  u hřbitova v lese zastřelen. Byl všeobecně litován. 
 
23. listopad 
někteří lehkomyslní chlapci  při cestě  do školy u jednoho domu rušili včely. Dnes jsem je za 
to   potrestal 
 
7. prosinec 
pěvecký spolek slaví  40 výročí založení.  Večer bylo pro členy uspořádáno představení. 
 
9. prosinec 
ve všech třídách veliká zima. Pozdě a málo zatopeno. Odpoledne vůbec ne. nebylo větráno. 
 
23. prosinec 
dopoledne v 10 hod. vánoční nadílka pro chudé žáky. Místní školní rada uspořádala koncert,  
výnos byl k tomu určen. 
Obec doplnila 16. zl. obnos na 40 zl. . Dva sirotci  byli poděleni z Müllerovské nadace.Chudí 
od Eichmanna přišli také  na nadílku. Nadílka byla zahájena projeven pana řídícího. 
Přítomni: pan Starosta Franz Pietsch, pan místní školní inspektor  Jos. Peukert, členové místní 
školní rady  Josef Preißler, Sebald Rösler, páni učitelé. 
 



25. prosinec 
odpoledne slavnost u vánočního stromku, , na níž spolupůsobili žáci 5. a 6. třídy Přednášeny 
básně a písně, Já jsem měl úvodní řeč. 
 
26. prosinec 
po bohoslužbě podílení žáků turnerským spolkem  ( 41) Každý dostal hotově 1 zl. pak pečivo 
, ovoce, kapesník, cukroví. 
 
29. prosinec 
zemřela hodná žákyně  Auguste Hoffmannová  č. 447  , 31. pohřbena. Žáci 3. třídy se pohřbu 
zúčastnili. 
 
1. leden 1890 
Gablonzer Zeitung  přinesly toho dne následující zprávu o vánoční oslavě  a vánočním 
stromku  turnerského spolku „Krásný, bratrský svátek který dal vysvědčení o vzájemné lásce  
a  ručení pro všechno krásné a čestné, nabídla nám o vánocích  v 
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sále U města Prahy uspořádaná vánoční oslava , kterou  zajistil zdejší Turnverein a která u 
starých i mladých stále zůstane v paměti. Tím jmenovaný spolek ukázal, že si je v plné míře 
vědom svého  účelu a cíle a  projevil tak svou lásku k dětem , že kromě tělesné výchovy  se 
také snaží podpořit všechno krásné  a čestné  a tak potřebným způsobem spolupůsobit.na 
úseku lidské výchovy  
Tento svátek měl skutečně důstojný,  vánoční době přiměřený průběh,  mladí i staří opouštěli 
sál.  radostně a uspokojeni . 
Slavnost  zahájil  pan řídící Podlipný  projevem, v němž tělocvičnému  spolku  za uspořádání 
podniku srdečně blahopřál  a vyjádřil  radost dětí, které se mohly podílet na obdarování jejich 
chudších spolužáků. 
Poté následovaly písně  a básně , přednášené školní mládeží ,ty dali vysvědčení o  správné  
výuce   jejich pány učiteli  ,takže tito  získali. plnou spokojenost přítomných  
Pak poděkoval pan místní školní inspektor  Josef Peukert ml.  jménem místní školní rady  a 
chudých dětí  turnvereinu  za  vznešené podujetí,  přítomným žákům a žákyním za 
spolupůsobení , jakož i dámám ,  které vánoční stromek tak krásně ozdobily, atd. 
 
15. leden 
Obecní volby. Jejich začátek. 
 
21. leden  
zvolení členové  obecního zastupitelstva  
3. vol.sbor  Franz Pietsch č.68  Josef Ullrich č.221 Konrad Henlein č.263 
  Josef Wenzel č.59  Karl Wenzel č. 171 Josef Preißler č.65 
 
2. vol.sbor Josef Peukert ml. č.653 Franz Sammel č.32 Josef Maschke.28 
  Josef Waler č. 255  Anton Preißler č.312 Anton Peukert č.320 
  Franz Rösler č. 388  Josef Ullrich č. 437  
 
3. vol.sbor Anton Peukert č.81  Josef Preißler č. 1 Karl Hofrichter č.. 177 
  Franz Seiboth č.155  Sebald Rösler č. 41 Franz Preißler č. 36 
  Vinzenz Peukert č. 42  Ernst Hofrichter č. 194 
 
12. únor 



c.k. státní odborná škola udělila povolení, aby pan učitel August Lassika toho času 
v Pulečném, se mohl zúčastnit  5.měsíčního kursu  ke vzdělání  učitelských sil  pro 
živnostenské pokračovací školy. Subvence  obchodní komory mu byla také udělena. Kurs 
začíná v1. března 
podepsán  Richter, c.k. vládní rada a ředitel 
 
16. únor 
volba řídícího  v Pulečném. Viz strana místní školní rady 
 
20. únor 
večer v 8 hod. slavnost 100 výročí úmrtí císaře Josefa II Učitel Czervinka -. Krause, 
Pappert,Ressel mluvili o císaři a jeho životě. Pěvecký spolek zazpíval několik písní 
s klavírním doprovodem.  
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 9. březen 
čistění školy neprovedeno řádně 
 
18. březen 
tohoto dne ráno  byl zde pan okresní školní inspektor  Karl Güttler. odpoledne  po vyučování 
konference . O škole se vyjádřil pochvalně, 
Sešity na kreslení mají být stejné pro 2. a 3. třídu. 
 
1. duben 
pan katecheta Hyšperský  je nemocen. Na výpomoc turnovský 1. kaplan  P. Ferdinand Cvejn, 
který vyučuje náboženství v nižších třídách. 
 
10. duben 
začalo se stavbou domu vsedle školy (majetek malíře Josefa Maschke) 
Žáci toho dne šli ke zpovědi a přijímání 
 
26. duben 
učitelská konference ve Smržovce. Špatné počasí.  Já jsem tam šel, protože pan okresní školní 
inspektor mluvil o výročních vysvědčeních. 
 
29. duben 
místní učitelská konference , při níž jsem se zabýval  stížností na  netopení a nepořádek. 
 
30. duben 
nezatopeno, přestože včera pan místní školní inspektor  to nařídil. Dnes poslal pana učitele 
Czervinku na místní školní radu. 
 
12. květen 
žumpa  byla nově zřízena,  zúžena a nově vyzděna. 
 
13. květen 
podučitel Mrugala  šel na učitelské zkoušky do Děčína 
 
24. květen 
zpráva, že zkoušky udělal. 
 



29. květen 
vojáci, povolaní do Jablonce   a okolí z obav z dělnických nepokojů se vraceli do svých 
stanic. 
 
25. květen  
kázání kaplana P. Cvejna  ( o poměrech ve školství) V novinách velice káráno. 
 
19. červen 
jeden žák 3. třídy (M.A.)  ve škole potrestán místní školní radou , protože svým rodičům  
zpronevěřil peníze  a nechodil do školy.  
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2 červen  
oslavil nově vysvěcený kněz P. Schlenz  svou primici v rádelské kapli. 
 
22. červen 
všeobecný podpůrný nemocenský spolek oslavil 10. výročí trvání. Rýno bohoslužba, 
odpoledne koncert 
 
21. červen 
náboženské zkoušky  vedl d,p.vikář Kretschmer z Rochlic. Vyjádřil se velice pochvalně o 
kostelním zpěvu. 
Přítomni byli  pan místní školní inspektor p. Peukert, členové místní školní rady Josef 
Preißler, Sebald Rösler 
V posledních měsících školního roku  vyučoval p. učitel Červinka israelitské  náboženství  na 
obecné a měšťanské škole v Jablonci Vyučovalo se ve středu  a sobotu odpoledne a v neděli 
dopoledne 
 
11. červenec  
odpoledne výlet  1. a 21. třídy na císařský kámen  u Milířů 
 
12. červenec  
c.k. odborná škola v Jablonci oznámila  vyučování. Přijetí atd. na tamní školu. Bylo dáno na 
vědomí žákům posledních dvou tříd 
 
13.červenec  
Výstava  ženských  ručních prací v pracovním sále. C.k.okresní školní inspektor poctil jí svou 
návštěvou. 
 
14. červenec 
výlet 3. a 5. třídy  do parku Střelnice v Jablonci . Výlet 4. tř.  do Bezděčína 
 
15. červenec 
Konec školy .Bohoslužba. Rozdání vysvědčení 
 
 
    Školní rok 1890/91 
1. září 
začátek školy. Bohoslužba.  Přítomni všichni žáci a učitelé.Také pan starosta  Vinzenz 
Peukert 
 a místní školní inspektor  Josef Peukert jun.  



Večer bylo  za předsednictví nově zvoleného starosty  svoláno první zasedání nově zvoleného 
obecního zastupitelstva.. 
 
2. září  
místní učitelská konference- Nový kaplan P. Rejsek byl  řídícím srdečně přivítán. 
Večer první zasedání místní školní rady  svoláno do školy novým starostou. 
 
3.září 
ve škole byly zřízena kancelář  pro obecní správu. 
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14. září 
Pěvecký spolek z Kateřinek u Liberce , jehož čestným členem je  od 2.2.1871 pan řídící,  
navštívil zdejší spolek.  Někteří pánové ze spolku byli u mě na návštěvě.´ 
 
15. září 
odpoledne navštívil nový c.k. okresní hejtman  von Stadler  v doprovodu pana c.k. okresního 
školního inspektora  Güttlera  naše školy  a prohlédl si jejich prostory.  
Doporučil pilnější větrání  školních místností a aby děti byli správně vedeny ke zdravení. 
 
25. září 
nové učební pomůcky, opatřené místní školní radou z odkazu pana Antona Peukerta byly 
místní školní  radou prohlédnuty.Cena  včetně mapy střední Evropy je 40 zl. 
 
27. září 
ve Smržovce  okresní učitelská konference. Pan c.k. okresní hejtman  se zúčastnil celého 
jednání a měl k učitelům  znamenitý projev.. 
 
3. říjen 
poprvé ve třídách zatopeno. U kamen není žádné uhlí, žádné háky. 
 
4. říjen 
6. třída byla u sv zpovědi a přijímání 
 
6. říjen 
pan místní školní inspektor  byl odpoledne v jednotlivých třídách. Mluvilo se o knihách pro 
chudé 
 
11. říjen 
5. třída u zpovědi, den na to   sv.přijímání 
 
15- říjen 
protože pan starosta  Vinzenz Peukert složil svůj úřad, byl na jeho místo zvolen pan Josef 
Peukert, dosavadní místní školní inspektor, který získal důvěru spoluobčanů. 
 
8. listopad 
zasedání místní školní rady  za předsednictví pana starosty Vinzenze Peukerta. Byla 
provedena volba nového  místního školního inspektora .Zvolen byl  dosavadní člen místní 
školní rady pan Josef Preißler 
 
10. listopad 



pan starosta Josef Peukert jun. převzal svůj úřad. 
 
15. listopad 
můj milý tchán pan řídící Anton Neumann v Harcově v 10 hod. zesnul. Dostal jsem telegram. 
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18. listopad 
jeho pohřeb. 13 duchovních, 60 učitelů věnovali věnce. Převeliká účast. Smuteční průvod 
vedl pan arciděkan P. Anton Hoffmann a  měl i z kazatelny v kostele řeč,která na všechny 
účastníky měla  hluboký  dojem. 
 
24. listopad 
v dnešní místní učitelské konferenci byl přítomen poprvé nově zvolený místní školní 
inspektor Josef Preißler. 
První co bylo, že  odpoledne vydal obnos na opatření laku na tabule , jehož opatření 
v zasedání pan řídící prohlásil za velice potřebné 
 
27. listopad 
odpoledne ve třídách  bylo velice chladno. Ve 3.  na př. bylo 8 stupňů, v 6. se muselo 
vyučování ukončit. 
 
29 listopad 
školní vysvědčení poprvé vydána 
Chudé školní děti, které mají dostat vánoční nadílku, byly vybrány 
 
3. prosinec 
první zasedání místní školní rady za předsednictví nového starosty. Definitivně určeny děti 
k vánoční nadílce. 
Pan  řídící jménem industriální učitelky Kletschkové  přednesl stížnost na školnici, 
Seidelovou, která  na požadavek, aby více zatopila,  se ještě s dívkami 5 tř. hrubě zacházela..-
Opět znamení, že takové osoby  nepatří do školy. 
 
10. prosinec 
pan učitel Kessel podal stížnost místní školní radě na nepořádek, nečistotu a špatné větrání ve 
třídě. 
Ostatní páni učitelé  se připojili  společně k tomuto  vysvětlení  a žádali brzkou odpomoc. 
 
16. prosinec 
ve třídách všude prach.. Všichni učitelé si na to stěžují. 
Ráno  přišli pan starosta  a pan mistrní školní inspektor do školy  aby se podívali na čištění a 
vytápění. 
 
18. prosinec 
ve Svatém Kříži zamřela Anna Steidlerová, žákyně+ 1. třídy 
 
19. prosinec 
v Rychnově  zemřela Augusta Hübnerová, žákyně 2. třídy 
Obě byly hodné žákyně. Spolužáci se zúčastnili pohřbu se svými učiteli pohřbu, který se 
konal 20 a 21.  
 
20. prosince 



/po prázdnu opět vyučování. Během celého volna nebyla ani jeden den  žádná  
 třída vyvětrána. 
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Reichenberger Zeitung přinesly  28. prosince následující zprávu o vánoční nadílce , která se 
konala 24. prosince: 
Pan řídící Podlipný  měl ke všem shromážděným žákům  u příležitosti vánoční nadílky  
přiměřený proslov, načež byly rozdávány dárky. Poté pan místní školní inspektor . řekl žákům 
několik m přátelských slov , a pobídl je k díkům a píli. 
Poděleno bylo 60 žáků. Nadílka byla umožněna příspěvkem se strany obce, pěveckého spolku 
, turnvereinu a dobrodinců. 
Z nadace pensionovaného řídícího  Franze Müllera byly obdařeny dvě hodné děti  úplným 
oděvem  Kromě toho  byli už dříve poděleni  chudí rychnovští  penězi, k čemuž bylo disposici  
dar knížete Rohana 60 zl., dar obchodníka p. Antona Peukertem20 zl. a obnos 
z Leonhadovské nadace  45 zl. 
 
30. prosinec 
otevřel jsem okna kvůli výparům.  Když jsem nebyl přítomen, přišel drzý školník a zavřel je. 
 
6. únor 1891 
zemská výstava v Praze, také žáci z okresu se mají zúčastnit. Na základě toho pozval pan 
c.k..okresní školní inspektor  Güttler řídící učitele k rozhovoru  do kreslírny měšťanské školy.  
 
18. únor 
ustavující zasedání  k založení spořitelního a záložního spolku v Rychnově 
 
26. únor 
pan místní školní inspektor  odpoledne zde. Řídící mu jmenoval žáky, kteří se na cestě do 
školy  nepřístojně chovali. Byli přísně pokáráni.Byli to tito: Sammel Konrad, Lejsek Roman, 
Hofrichter Karl, Menzel Augustin z 5. třídy 
 
28 únor 
v horním záchodě  jsem nechal odčerpat tam stojící vodu.  –Kde je školník? 
 
3.únor 
sešity a kresby žáků odeslány panu c.k. okresní školní radě 
 
18. únor 
bylo hlášeno onemocnění neštovicemi, pročež byla udělána popatření. Žáci  z těch domů 
nenavštěvují školu. 
 
21. únor 
rozdána druhá vysvědčení 
 
27.únor¨ 
pan učitel Bos.Kraus se má přihlásit k pokračovacímu kursu, který se bude konat příští rok v 
Liberci na státní živnostenské škole . Pro letošní rok byl naplněn počet žadatelů. 
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28.únor  , 
nastoupil nový  podučitel Richard Michalítschek ze Slezska. 



Téhož dne  bylo změněno  výuka ručních prací  protože byly změněny plány hodin 
v jednotlivých třídách. 
 
1. březen 
otevřená okna – znovu zavřena školníkem 
  
5. březen 
celé roury na záchodech zamrzly. Proč? kvůli pořádku. 
´Musely být otevřeny žhavým železem. Všechny okenní   uzávěry jsou rezavé., protože 
nebyly natřeny olejem., musely být vylomeny. –Pořádek! 
 
10. březen 
oběžník městského úřadu , že 15 t.m. bude otevřena živnostenská škola  pokračovací  a doufá 
se v hojnou účast. 
 
15. březen 
otevření pokračovací školy. Přítomni pan starosta pan Josef Preißler, Karl Hofrichter, Josef 
Ullrich, Eduard Podlipný, páni učitelé Lassika, Czervenka, Kraus. 
Projev k žákům. Z mé strany obzvlášť  účastníci upozorněni na řádnou návštěvu školy. 
 
17. březen  
starosta přikazuje, aby pronikavé pískání na ulicích bylo klukům zakázáno 
 
23. březen 
v kostele byla zabudována nová skleněná okna, opatřená farářem Bernardem a panem 
obchodníkem Antonem Peukertem. 
 
7. duben 
pan c.k. okresní školní inspektor  byl dopoledne i odpoledně ve škole na inspekci. S výkony 
spokojen, stěžoval si jen na špatnou návštěvu školy ve vyšších třídách. 
 
28. duben 
místní konference  učitelů. Stížnost všech učitelů na špatné čištění a nevětrání 
 
1. květen 
žáci 2. třídy byly poprvé přítomni na školní mši. Od nynějška půjdou žáci každé pondělí,  
středu a pátek do kostela.Vedení převezmou střídavě páni Michalitschek a pan Keil. 
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11. květen 
v jednotlivých třídách bylo žákům doporučeno následující:1. chránění zvířat,varování před 
týráním zvířat, ptáků, žab 2.  aby přestali odpalovat rakety  3. aby nechali ptačí hnízda na 
pokoji  4. aby nepomalovávali zdi a domy a stodoly. Napomenuti k pilné návštěvě školy , žáci 
na mši nemají chodit jednotlivě,ale musí se shromáždit ve třídách. 
 
12. květen 
sbírka po domech na rýnovický kostel. 
 
13. květen 
žáci vyšších tříd šli ke zpovědi a přijímání. 
 



28. květen 
procesí Božího Těla, zúčastnili se všichni žáci a učitelé.Velké množství účastníků.Krásné 
počasí. 
 
6. červen 
bývalý starosta Franz Pietsch přesídlil do Pavlovic 
V jablonci učitelská konference , kde jsem přednesl svůj příspěvek „o školní zahradě“. 
Gablonzer Zeitung o tom napsaly: 
„Jablonec, 14. června. Pobočka jablonecko-tanvaldského  učitelského spolku  měla zde čtvrté 
shromáždění  tohoto roku  v kreslírně jablonecké chlapecké  školy.  byla navštívena 34. členy( 
z  toho 154 z Jablonce) 
Pan Eduard Podlipný, řídící učitel  (Rychnov) měl velice zdařilou přednášku O školní 
zahradě. 
Řečník mluvil  důkladně o  jejím účelu a zařízení  Poukázal tím   na zákonná nařízení  a na 
výnos okresní školní rady  Jablonec z 22.dubna 1891, který vyzýval místní školní rady 
v okrese  aby věnovaly založení odpovídajících školních zahrad  největší pozornost, na konci 
výnosu je zdůrazněno, že  důležitost tohoto  výchovného a vzdělávacího prostředku není 
dosud náležitě doceněna. 
S radostí vzpomenul řečník   na krásné a  účelně zařízené  školní zahrady , které byly k vidění 
na vídeňské výstavě  v roce 1873 na tehdy vybudované  rakouské hudební  škole. 
Přednášející objasnil  zvláštní  vztahy řídícího ke školní zahradě stojící  pod jeho vedením.. 
Vedoucí školy se musí o školní zahradu starat  a umět jí využívat , má ale ve skutečnosti jen 
nepatrné vlastnické právo. 
Rozumné myšlení říká, že každému by měl být k disposici výsledek jeho práce a právě 
v zajištění tohoto výsledku  leží mohutný popud  k prospěšné práci. 
Kde  obec nenechá učiteli  spravedlnost  a lásku  působit, tam bude také  s ušlechtilým  tlakem  
po požehnané činnosti se strany učitele  s tím bude velice zle. 
Na závěr svého , mnohým potleskem doprovázené přednášky, stanovil řečník následující jako  
potřebné a nalezl také souhlas shromáždění: 

1. uspořádání  a zařízení školní zahrady  musí být prohovořeno  s mnohými, provedeno 
ale musí být jen podle jednoho plánu. 

2. příspěvek na zřízení a udržování  školní zahrady  bude předán obcí učitelovi 
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3. pokud je na ústavu školník, což je v nynější době obvyklé,  pak ten není obecním 
zaměstnancem, ale v první řadě jako školník musí dbát mna to, co je potřebí udělat 
v zahradě. 

Porada  o těchto 3. bodech  vedla zejména učitele ve vnitrozemí  ke stížnostem, že sice 
školník je sice pro jejich ústav ustanoven, že tento ale  v obci nachází tolik uplatnění, že musí 
přes den být mimo školu. 
 
10 červen 
dcera Antonia  se vrátila z Prahy ze zkoušek industriální učitelky. Obdržela vysvědčení pro 
obecné i měšťanské školy. 
 
15. červen 
zdejší učitel byli pozván aby byl v uvítacím komitétu  k jabloneckému dni učitelů 
 
18. červen 
náboženské zkoušky   v jednotlivých třídách.Pan obecní starosta  Jos.Peukert   a pan místní 
školní inspektor  Josef Preißler  byli ve všech třídách. 



Také pan patronátní komisař , který krásný zpěv dětí obzvláště chválil. 
Je třeba ještě zmínit,  že třída nebyla ani jednou umyta. 
 
19. červen 
rýnovický farář pan P. J.Kühn,kdysi katecheta v Ruprechticích ( kde jsem byl  dříve), zemřel. 
 
2 červenec 
všichni žáci s učiteli  a místním školním inspektorem J.Preißlerem byli v Jablonci  kde 
navštívili zvěřinec.Na zpáteční cestě  bylo žákům podáno různé občerstvení. 
 
3. červenec 
místní školní rada  navrhla, aby byly oznámeny náboženské hodiny v tomto školním roce. 
 
5. červenec 
v Harcově bylo posvícení, kde jsem byl a hrál na varhany. První  svátek, kdy můj tchán 
chyběl¨ 
 
13. červenec  
v kostele bylo postaveno lešení a začato s opravami. 
 
15. červenec  
děkovná mše svatá. Po ní dostali žáci vysvědčení. 
 

* * * * 
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   Zprávy o  některých podučitelích ( pomocnících), kteří kdysi  

působili na zdejší škole 
                       (Tato zpráva pochází opět od  pana řídícího Josefa Czumpelika) 
 
Z nedostatku autentických zpráv udávám to, co jsem  zažil 
V roce1820 . 1. května nastoupil  u mého otce,  Johanna Paula Czumpelik , pomocník Franz 
Rudlof  z Vlčic, , který po smrti  prvně jmenovaného  byl ustanoven učitelem a stal se mým 
nevlastním otcem. 
U něj sloužili, pokud si mohu vzpomenout,  A.Storch  z Tuhaně/doplněno tužkou/ , který 
zemřel jako učitel v Pulečném v r. 1829  
V této době byl A. Mrva z Malé Skály pomocníkem , který z e školy vystoupil a zemřel jako 
majitel kovárny ve Vosenicích. 
 
1860 Ignaz Kahn  z Olešnice  zemřel 1865 jako učitel  v Dalešicích 
 
1835 Stefan Jezdinský z Příchovic .  Ztratil se v uherské válce 1848/49. 
 
1836 August Beran narozený v Podolí   u Svijan Vzdělaný učitel  a vynikající  muzikant. 
Odešel 1838 do Prahy , navštěvoval tam varhanický kurs a stal se tamní škole asistentem  
ředitele F.C.Pietsche  Odešel z Prahy s pověstí jako učitel hudby  do Charkova  v Rusku  a 
zemřel , navrátiv se nemocen a zlomen do své rodné obce, v roce 1868.Bude mu vždy 
zachována přátelská vzpomínka. Ať odpočívá v pokoji! 
 
1840 Wenzel Chudoba  měl po velice pohnutém životě zemřít jako učitel ve Vršci u Prahy. 
 



1842 Emanuel Jirousek (1847) z Čisté  byl opakovaně zde podučitelem. v současné době je  
učitelem na dívčí škole v Plzni. 
 
Zpravodaj byl od 15. srpna 1836 do konce prosince  jako pomocný učitel v Rychnově. Pak 
opět od 1. října 1843 do konce dubna 1847  do svého odchodu do Jeřmanic 
 
Od roku 1850 byl tu jako podučitel  Franz Adam z Havlovic až do doby, kdy byl v r. 1863 do 
roku 1867 provizorem. 
 
Od roku 1863 byl Josef Klinger z Českého Dubu jako podučitel  ve vyšší třídě. Vedl výuku 
kreslení . V současné době je  ředitelem soukromého ústavu  v Penzingu u Vídně. 
 
Po něm  v r. 1866 přišel na jeho místo  Wenzel Weitsdörfer  od Teplic K 1. říjnu 1867 
nastoupil v Jablonci jako podučitel a byl 1873 povolán do Františkových Lázní jako řídící. 
Anton Wawrich  z Pulečného  zastával pak místo  do konce r.1867,pak šel do Jeřmanic jako 
podučitel. V současné době je řídícím v Huti. 
  Další viz strana: 
  /ale pokračování chybí/ 
str. 60 
  Zprávy o některých žácích zdejší školy 
V roce 1825založil tehdejší učitel Franz Rudlof novou Knihu cti  v níž měli najít své čestné  
místo   žáci vynikající pílí a dobrými mravy při ročním hodnocení. 
Na paměť zde uvedu ty  první v roce 1825 zapsané žáky: 
   1825 

 č.60 Franz Müller   216 Barbara Tischer 
  250 Franz Simm    231 Antonia Ullrich 
   98 Anton Seiboth   226 M.Anna Schwarz 
   72 Franz Preißler     33 Barbara Preißler 
 169 Ambros Schlesinger  254 Juliana Lucke 
       50 Theresia Peukert 
 

Zaznamenání hodným způsobem se dostsl první z těchto zde uvedených žáků  k školní 
službě.. Jsa synem pekaře  Franze Müllera , nar-. 1813 v Rychnově čp.60 nastoupil do  
přípravném kursu v Liberci v r. 1829, který absolvoval s velmi dobrým výsledkem. šel do  
Zdislavi u Jablonného  jako školní pomocník , a ve stejné funkci byl přeložen  v r.1931 do 
Dětřichova (okr.Frýdlant).Odtud byl přeložen jako učitel do  Rynoltic-. V současné době 
působí  v Rochlicích jako řídící. 
 
Také Anton Seiboth  absolvoval přípravný kurs  v r. 1829 v Liberci  nastoupil pak do 
kanceláře a v současné době je v Solnici na hraběcím Valdštejnském panství Mnichovo 
Hradiště  hospodářským správcem. 
 
Ambros Schlesinger  se stal malířem a odešel do Vídně. Tam studoval chirurgii  a zamřel 
tamtéž jako kandidát chirurgie. 
 
1826 Johann Kittel se stal malířem, studoval ale chirurgii. 
 
Josef Müller  se stal učitelem  a odešel do Prahy  aby si tam ve varhanické škole zdokonalil  
svůj značný talent  k hudbě. V roce 1840 stal se vice-kapelníkem  v  Aradu v Uhrách.u c.k. 



pešího pluku Tursky. Jako takový odešel v r. 1873 do Vídně kde se stal soukromníkem. (+ r. 
1876 v Italii)/výraz v závorce doplněn tužkou/ 
 
Johann Waller je malířem v Rychnově 
 
M.Anna Peter se věnovala malířství  a je v současné době manželkou  malíře Ignáce 
Müllera,ozdoby našeho malířství 
 
Katharina Hübelt , dcera revírníka Georga Hübelta ,Dobrá Voda 118, zemřela zde jako 
manželka revírníka Franze Rölze 
 
1829 August Stieglitz učil se soustružnictví kostí v Rumburku a je v souč.době měšťanem  ve 
Vídni. 
 
1829 Karl Hübelt, syn revírníka Georga Hübelta, věnoval se lesnictví a zemřel 1874 
v Lomnici jako lesník. 
 
1830. biskupská vizitace  litoměřického biskupa Vincenta Milde ( zemřel jako arecibiskup ve 
Vídni) Udělení sv.biřmování 
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1831  Leopold Zappe , hudebník v Rychnově 
  August Scheffel,,176, malíř žije v Americe 
  Barbara Koch, manž. správce knížete Lobkovice v Lovosicích 
 
1832 Friedrich König, syn svijanského inženýra knížete Rohana, byl úředníkem,   
                               nyní je ved.pozemk.knihy v Benešově n.Ploučnicí 

Eduard Hübelt, ´bratr  Karla H. je v souč. době jízdním myslivcem  knížete   
       Rohana v Českém Dubu 
Josef Šilhan  zemřel ve Svijanech jako právní konsulent  knížete Rohana 
Anton Hofrichter, vyučil se v Praze klempířem, nyní v Americe 

 
1834    Filip Preißler, pekař a mlynář, nyní majitel mlýna  ve Stráži n.N. a člen  
                               okresního zastupitelstva v Liberci 

Franz Ullrich č.30 majitel zdejšího šenku.Do r. 1867starosta, ,zemřel jako  
                                  majitel hospodářství ve Stráži n.N-. 
  Josef Müller, č.265 studoval na gymnasiu  v Jičíně,  a na pražské universitě,   
                                  nyní je c.k. správcem vojenského zásobování v Budíně 
  Josef Wenzel č.213, malíř, nyní majitel č. 63 v Rychnově 
 
1836  Josef Lindner  č- 214, malíř a dlouholetý  člen obec.zastupitelstva   a přísedící   
                                   školního výboru a obecní radní , majitel č. 71 
   
1838  Josef Preißler, č.57, malíř (krajinář) Od něj pochází  krajina „Rychnov“, která   
                                    se nachází na faře 
 
1839  Anton Peukert, č.54, obchodník č. 81 v Rychnově Horlivý podporovatel   

                                   školství. mnohokrát obohatil sbírku učebních předmětů 
¨ 
1841  jeho bratr Josef Peukert  č.54, obchodník  rovněž činný přítel školy 
  Josef Preißler  č. 267, sekerník(stavitel mlýnů),  majitel č. 269. . Byl starostou 



    1867 – 1870 
  Prokop Reinard, nyní městský sekretář v Jablonci 
 
1843  Franz Preißler, 267, nyní majitel č.36, starosta r.21874. obchodník dřívím 
    
1846  Karl Maschke, č.119, studoval v Praze na technice,  a zemřel v Uhrách  jako     
                                               inženýr 
 
1847                Wilibald  Ullrich malíř č. 248 
 
1848  Eduard Schöffel, obchodník sklem a papírovým machée.a obrazy ,  člen     
                                      školní rady, , zemřel všemi želen  v r.,1870, 26. července 
 
1851               Vinzenz Peukert, č.48, od 1870 do konce r. 1873 starosta 
 
1852  Karl Hofrichter, 196 od r. 1874 starosta a obchodník, v č.177. nástupce       
                                       Ed.Schöffela 
 
1853  Konrad Henlein , malíř v č. 262 
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1854              Julius Müller,  zemřel ve věku 26 let,  malíř 

Eduard a Karl Wawrich, oba malíři 
 
1855               Florian Preißler, č.65. studoval  na reálné škole v Jičíně, a na pedagogiu    
                                   v Litoměřicích, nyní řídící v Maxově.Od 1. ledna 1875 v téže funkci   
                                    v Pilínkově  
  Anton F.Lang, č.19, studoval na vyšší reálné škole v Liberci,nyní obchodník a  
                                     poštmistr zde. 
 
1856              Josef Preißler, 258, malíř zde  
 
1850              Hofrichter Karl  196. obchodník  a jednatel v Kunstmühle Lučany 
 
1860 Zappe Josef  jun.  173- malíř zde 
 
 1864      Hofrichter Anton, 2194, studoval  nižší reálnou školu v Liberci,  a                      
¨¨                               absolvoval  učitelský ústav v Litoměřicích, nyní podučitelem v      
                          Hodkovicích 
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   Poznámka 
 
 
 
Dne 11. dubna 1877 zemřel zde  zdejší komunální lékař Franz I.Möller, majitel reality č.104 
v Rychnově. Protože byl obzvláštním příznivcem školy,  a tu mnohokrát podpořil, tak je tato 
poznámka zde  o to oprávněnější,  že zesnulý  také v roce 1867 byl zvolen předsedou místní 
školní rady  Také byl v r. 1876 znovu zvolen do školní rady. 
 



Narodil se 26. července  1824  v Janově Dole u Liberce , studoval na gymnasiu  
v Litoměřicích , absolvoval posté  v Praze  oba filosofické kursy a vstoupil do Josefínské 
akademie  pro výchovu vojenských lékařů  ve Vídni, kterou v r. 1848 opustil aby nastoupil do 
vojska jako lékař. Zde sloužil po 8 let  a když se v Praze oženil se sl. Karolínou v. Pulczky, 
přesídlil do Liberce , kde se etabloval jako praktický lékař 
 
Do Rychnova  přišel v r. 1859  a rozvinul zde jako občan i lékař své požehnané působení. 
Založil v r. 1865 c.k. spolek vojenských vysloužilců, , jeho byl až do své smrti 
předsedou.Rovněž se podílel vynikajícím způsobem  na založení turnvereinu/tělovýchovného 
spolku/.  Posledního spolku  byl členem  více než 12 let jako mluvčí. 
 
Jeho srdečnost, jako společníka, jeho přátelskost jako přítele dětí, rovněž jeho  zručnost jako 
praktického lékaře  získaly mu mnoho přátel. 
 
Na jeho pohřbu  ukázala  všeobecná účast , z blízka i z dáli přispěchali jeho přátelé aby mu, 
zdatnému , který tak často zdvihl svůj hlas pro  dobrou věc, prokázali poslední doprovod. 
Na jeho hrobě  truchlily vdova a dvě dcery. Jeho památka zde stále zůstane  a všude kde ho 
znali , bude vysoce oceňována 
 
     Pokoj popeli jeho!    
 
          Czmp. 
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