ThDr. Leon Schneedorfer vyrostl v Horních Chrášťanech
Košíky už jsou vrchovaté, vy na květy však vzpomínáte.
tatam je křehká krása jejich - žebříky už jsou po alejích ...
(J. Seifert, Září)
Celým životem jej provázely vzpomínky na voňavé a prosluněné podzimy rodného kraje - měl rád
pavučinky babího léta, kterým se v jeho časech říkávalo „předivo trpaslíků“, nebo také „příze Panny Marie“.
Zachovaná malá hrstka jeho osobních dat a údajů se také podobá spíš trpasličí bavlnce, co vystačí jen na několik
skromných řádků.
Pedagog pražské Karlovy university prof. Leon Adalbert Schneedorfer se narodil v obci Horní Chrášťany.
Datum jeho narození 20. dubna 1839 připadlo na sobotu.
Býval členem cisterciáckého řádu ve vyšebrodském klášteře. Popis znaku tohoto řádu napoví trochu víc,
než náš černobílý obrázek. V modrém štítě posetém francouzskými liliemi má pětkrát modro - zlatě kosmo dělený
štítek s červeným lemem.
L. A. Schneedorfer byl na kněze vysvěcen šestadvacetiletý dne 23. 7. 1865.
Po dovršení vysokoškolských studií působil v letech 1875 - 1883 na teologickém ústavu
v Českých Budějovicích jako profesor biblického studia Starého zákona a křesťanské
filosofie. Na profesorské místo jej vybral sám biskup Jan V. Jirsík, protože Dr.
Schneedorfer patřil v budějovické diecézi mezi charakterově i vědecky vynikající kněze.
Vyučoval tady v idylické době míru, kdy v celém ústavu panovala dobrá pohoda.
Profesoři ani studenti neměli žádné zvláštní hmotné starosti, protože stát poskytoval
na výuku i pobyt studujících přiměřenou dotaci. V létě r. 1883 byl Schneedorfer povolán
na pražskou universitu. Své drobnější studie k biblickým dějinám publikoval v časopisech
latinsky, česky i německy. Knižně bylo v latině vydáno jeho největší dílo pod názvem
Compendium historiae librorum sacrorum Novi Testamenti - Praelectionibus biblicis concinnatum. Knihu vypravil
nakladatel Karel Bellmann v roce 1903, má 337 stran a uchovává ji Centrální katolická knihovna v Praze.
Symbolika babího léta jej provázela i na samém sklonku života. Doktor teologie P. Leon Adalbert
Schneedorfer zemřel před devadesáti lety v Praze dne 24. září 1914. Jen o rok později vyšel Chytilův Úplný adresář
království Českého, který k roku 1915 uvádí v Horních Chrášťanech podkováře Franze Schneedorfera. Nicméně
tento záznam jistě nezůstává poslední stopou Schneedorferů na Lhenicku.
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