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O knize 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Hostivice vedená v letech 1907 až 1913 je 

nejstarší dochovanou knihou zápisů hostivického zastupitelstva. Obsahuje rovněž zápisy ze 
schůzí místní školní rady ze stejného období a v letech 1918 až 1920 byly volné stránky 
využity pro zápisy hospodářské rady. Vazba ve hřbetu je rozpadlá a kniha není na deskách 
popsána. Nemá číslované stránky. 

Do knihy zapisoval vlastnoručně hostivický starosta František Kubr, který zastával 
i funkci předsedy místní školní rady. Po volbách v roce 1913, kdy se starostou stal Kubrův 
zeť Tomáš Chlupatý, první zápis zapsal učitel Antonín Uhlík a zbývající pak nově přijatý 
písař a pozdější dlouholetý obecní tajemník Jaroslav Najman. Ten původně působil jako 
písař litovického obecního úřadu, který však nebyl ochoten tolerovat její práci pro další 
úřad a rozloučil se s ním, jak dokládají zápisy ze schůzí litovického zastupitelstva. 

Kniha zápisů byla při nesprávné skartaci starých písemností Městského úřadu 
Hostivice v 90. letech 20. století určena k likvidaci a z hromady připravené na vyhození ji 
zachránila pracovnice úřadu, která ji později předala Jiřímu Kučerovi. V listopadu 2011 
knihu převzal Státní okresní archiv Praha západ, kde je nyní uložena ve fondu Archiv obce 
Hostivice pod inv. č. 1. 

 

Přepis knihy je doplněn poznámkovým aparátem, který upřesňuje některé staré 
místní názvy a další skutečnosti. V poznámkách užívám výhradně současné názvy ulic 
a čísla popisná. 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 23. dubna 1907 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Jest předložení plánu p. učitele Saifrta o povolení ku stavbě rodinného domu na parc. 
č. 384/1, an se uchyluje od postranní ulice, a bylo po prohlédnutí plánu usneseno, by 
se mu stavba dle předložených plánů povolila s tím vyhražením, že podél ústupku od 
silnice 1 m širokém aby dal zříditi pěkný železný plot.1 

2. Jednání ohledně vyměření obecního pozemku c. k. velkostatkem užívaného za park, 
na obci nemohlo definitivně býti rozhodnuto, an dvě třetiny členů výboru se nesešlo. 
A bylo v radě usneseno, by se přípravné práce začaly, a sice by se daly zdělati plánky 
p. inženýru Neumanovi, ale dříve má se ujednati, zač tyto by zhotovil. 

3. Ohledně žádosti Josefa Fialy o přenechání místa na žumpu bylo usneseno mu povoliti 
tak, aby před dvířky byla 1 metr široká a 1 ½ metru dlouhá, podél zdi dobře zakrytá 
a zároveň se zemí. 

 
Ježto volných návrhů nebylo, byl protokol po předčtení podepsán. 
Fr. Kubr, starosta, A. Kratochvíl, Matěj Čermák, Pavel Šafařík, Josef Kozák, Josef Kapalín, 
Josef Procházka 
 

                                                 
1  Havlíčkova čp. 147 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. H1 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva a místní školní rady Hostivice 1907–1913 6 
 

 

 

 
Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 6. května 1907 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Jest zvolení tří členů do volební komise pro volby do rady říšské a byli zvoleni 
následující pp. Ant. Tůma, Josef Kapalín a Josef Henych. 

2. Volný návrh Ant. Tůmy o pojištění koní při požáru ponechán do schůze příští. 
 
Po předčtení schváleno, podepsáno. 
Fr. Kubr, starosta, Josef Chlupatý, Ant. Tůma, Josef Kapalín, Josef Procházka, Josef Kozák, 
Henych Josef 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 25. května 1907 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Předložená oferta p. geometra Neumana na sdělání plánku pro výměnu polí s velko
statkem a bylo usneseno dát mu tyto plánky sdělati za cenu 55 korun, které zaplatí 
obec, a následkem toho c. k. dvůr zaplatí nájem z užívaného pozemku. 

2. K žádosti Josefa Veselého o podporu usneseno, by dříve se hlásil u úrazové pojišťov
ny dělnické an se mu úraz stal při řezačce, neb aby podal zamítací výměr od poji
šťovny. 

3. K žádosti Matěje Mračka o podporu usneseno dáti mu prozatím 1 korunu měsíčně 
a až bude uprázdněno místo, že dostane více. 

4. Jednání o návrhu p. Tůmy o pojištění koní při jízdě se stříkačkou, usneseno ponecha
ti, až jak se to osvědčí. 

5. Volný návrh p. Chlupatýho, by se zřídil polní hlídač, usneseno ponechati do příští 
schůze. 

6. Volný návrh p. adjunkta, aby se požádalo c. k. okresní hejtmanství v Kladně, aby 
následkem velkých škod na polích vyzvalo c. k. četnictvo, aby též záškodníky polní 
stíhalo, usneseno tak učiniti. 

7. Volný návrh p. Čermáka, aby strouha č. parc. 530 v Hostivici patřící veřejnému 
majetku, usneseno, by c. k. dvůr v Hostivici tuto parceli buď vyměnili, neb aby obec 
trávu prodávala. 

 
Po předčtení schváleno. 
Fr. Kubr, starosta, Šafařík, Josef Kozák, Josef Chlupatý, Josef Henych, Josef Procházka, 
Matěj Čermák 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 16. června 1907 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Zvolení tří členů místní školní rady a zvoleni následující p. Ant. Tůma, p. Kozák 
a p. Kapalín a za náhradníky p. Chlupatý a Čermák. 

2. Ohledně přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně ohledně obvodu při kominické 
živnosti a bylo usneseno, že obecní zastupitelstvo v Hostivici souhlasí uskutečnění 
kominických obvodů však potud, když cena za vymetání komínu poplatek se nezvýší 
jako se platí nyní, a sice 50 haléřů za jeden komín ročně. 

3. Jednání o žádosti Ant. Kubra o propůjčení a prodání kousek místa u jeho domku 
usneseno, by se to ponechalo na příští schůzi. 

Ohledně žádosti Aloise Saifrta, Komberce a Soukupa usneseno, že zahraditi pozemek 
severně od jejich domku se nevyhovuje. 

4. Žádost Alex. Nováka o podporu, usneseno, by se sdělilo, že mu obec, by dala lehčí 
práci a podporu mu dáti nemůže an to patří po úrazu úrazové pojišťovně dáti mu 
podporu. Ohledně Moravcové a Ant. Trýby, Moravcová poukazuje se na pozdější 
dobu, Ant. Trýbovi občasná podpora. 

5. Návrh na zřízení polního hlídače byl v zásadě přijat a má se to vyhlásiti, by se o místo 
to přihlásili. 

6. Jednání a rozhodnutí definitivní na výměnu pozemků obecních velkostatkem užíva
ných, a sice parc. 503 výměra 1 470 m2, parc. 482 výměry 650 m2, parc. 294/1 
výměře 4 053 m2, úhrnem 6 173 metrů, a velkostatek dá zase parc. 381/2 výměra 
168 m2, parc. 448/5 výměra 2 071 m2 a 448/6 výměra 1 324 metrů, parc. č. 409 
výměra 1 115 m2 a parc. 10/1 výměra 1 054 metrů, úhrnem 5 732 m2, bylo 
jednohlasně usneseno výměnu tu provésti. 

Velkostatek činí výhradu, že pozemek 448/5 a 448/6 musejí zůstati jako park.2 
Konečně usneseno, by se nechala sepsati smlouva u c. k. notáře v Unhošti a podpisy 
této smlouvy zvolení p. Josef Chlupatý, Matěj Čermák a Fr. Kubr.3 

8. Do komise reklamační pro volby do obecního zastupitelstva zvoleni byli p. J. Chlupa
tý, Jos. Kapalín a Josef Henych. 

9. Volný návrh, aby se v každém sboru volení byli po 4 zástupců, na přijetí v příští 
schůzi na program. 

10. Volný návrh pana Kapalína, by se dala opraviti studánka, usneseno, by p. Kapalín dal 
tuto opraviti. 

 
Fr. Kubr, starosta, Pavel Šafařík, Josef Procházka, Josef Kapalín, Matěj Čermák, Josef 
Kozák, Ant. Tůma, A. Kratochvíl, Josef Chlupatý, Henych Josef 

                                                 
2  Jde o pozemky na Husově náměstí 
3  Bod 7 v zápisu chybí 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 1. července 1907 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Jednání a usnešení, aby se při volbách příštích volili 4 členové výboru z každého 
sboru, usneseno, by se tak stalo. 

2. K žádostem za přijmutí za příslušníky obce zdejší Josefa a Marii Procházkových, 
Frant. Kodeta, Frant. Himla, Ant. Tesárka bylo usneseno tyto přijmouti. 

3. Za polního hlídače pro polní hlídku zvolen Josef Procházka a ustanoven mu plat 
50 korun měsíčně. 

4. Ohledně přípřeže do Zličína usneseno ponechati do příští schůze. 
 
Po předčtení podepsáno. 
Fr. Kubr, starosta, Pavel Šafařík, Matěj Čermák, Josef Kapalín, Henych Josef, Josef Kozák, 
Josef Procházka 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 2. září 1907 za přítomnosti 
podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Jest jednání o podání žádosti za osvobození nové školní budovy č. 141 v Hostivici od 
daně domovní a věnování této výhradně k účelům vyučovacím a co byt řídicího 
učitele. Usneseno požádati c. k. okres. hejtm. v Kladně za trvalé osvobození nové 
budovy školní č. 141 v Hostivici od daně domovní s té příčiny, že místní školní rada 
řečenou školní budovu věnuje výhradně a bezplatně pro vždy k účelům vyučovacím, 
resp. co byt učitele řídicího. 

2. O opravě učeben ve staré školní budově usneseno, by se dvě učebny, ve kterých se 
vyučuje, daly vymalovati a umýti dlažba v chodbě a záchodě dala opraviti a v nové 
škole učebny dáti umýti. 

3. Účet p. c. k. stavitele Drnka za dohled ke stavbě školy v obnosu 350 korun byl 
schválen, jakož i 12 korun za přepočítání účtů. 

4. K žádosti p. učitele Kincla o rám a sklo na obraz pohled na Prahu bylo toto povoleno 
a svěřeno býti má truhláři Machovi, jakož i zřízení mal. schůdku. 

5. K návrhu p. řídicího mají se dáti svázat výkazy školní a p. řídicí žádá, by topení 
a úklid ve staré školní budově byl někomu svěřen, a má se dáti udělati stůl 250 cm 
dlouhý a 90 cm široký s šupletem v čele a jednu poličku dva metry dlouhou s 10 dvo
jitými háčky. 

 
Po předčtení podepsáno. 
Fr. Kubr, starosta, Kratochvíl, Jan Suchoradský, Pavel Šafařík, Ant. Tůma, Josef Kozák 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 28. prosince 1907 za 
přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Jest ustanovení komise pro vaření pro školní mládež a byli ustanoveni pp. členové 
místní školní rady v Hostivici a má se vařiti v bývalé I. třídě ve staré budově, do které 
se musí koupiti nový sporák, a sice pětiplátový a v šíři 65 až 70 cm s jednou troubou 
a kamnovcem a má se co možno brzy začíti s vařením na školní potřeby […?] 

 
Skončeno a podepsáno. 
Fr. Kubr, předseda, L. Novotný, Jan Suchoradský, Václav Turecký, Kratochvíl 
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Protokol 

sepsán u obecního úřadu v Hostivici při schůzi obecního výboru dne 30. ledna 
1908 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem: 
 

1. Jest zvolení komise ku volbě do zemského sněmu a byli zvoleni p. Josef Vlasák 
a Fr. Kubr. 

2. Ku podepsání smlouvy na výměnu pozemků s c. k. velkostatkem za pozemek u ná
draží zvoleni byli pp. Josef Kozák a Václav Nykles. 

3. K žádosti Jana Svobody za udělení podpory usneseno dáti mu podporu 10 korun 
měsíčně od 1. ledna 1908. 

4. K žádostem o přijmutí za příslušníky zdejší obce usneseno přijmouti Jana Stehlíka 
a Frant. Fürsta, Václav Havránek nebyl přijat z důvodu, an obec nepředložila průkaz, 
že Vác. Havránek neobdržel žádnou chudinskou podporu od dosavadní domovské 
obce, Matěj Kvasnička nebyl přijat z důvodu, že již béře chudinskou podporu od c. k. 
velkostatku v Jenči, a Jan Sulan nepřijat z důvodu, že 10 roků zde nebydlí. 

5. Volný návrh p. Kozáka, by se dal park prořezati, ponechán do příští schůze. 

6. Volný návrh p. Kozáka o koupi nového svátečního obleku strážníka, usneseno, by 
obstarali nový oblek strážníkovi p. Dusík a starosta. 

7. Volný návrh p. Nerada, by se nechal vyvézti obecní rybník,4 usneseno to ponechati 
do příští schůze. 

8. Volný návrh p. Vlasáka, by se vysázely na fořtě stromky třešňové, ponecháno do 
příští schůze. 

 
Po předčtení schváleno. 
Fr. Kubr, A. Kratochvíl, c. a k. správce, An. Vlček, V. Nykles, K. Nerad, Josef Kozák, Josef 
Vlasák, Štěpán Šafařík, Jan Kohoutek, Frant. Dusík, Josef Šafařík 

                                                 
4  Bývalý rybník v jižní části Husova náměstí 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního výboru dne 17. března 1908 za přítomnosti 
podepsaných s následujícím pořadem: 
 

1. Jednání o zakoupení stromků hruškových do úvozů a bylo usneseno tyto zakoupiti. 

2. Usneseno, aby se zřídil most u čísla 90,5 a byli do komise zvoleni p. Kozák, p. Vlasák, 
St. Šafařík a starosta, by se most zřídil. 

3. Dále jednání o podepsání směnné smlouvy s c. k. velkostatkem a obcí a bylo 
vzhledem ku vyjádření p. c. k. správce, že zaplatí veškeré výlohy výměnou tím 
spojené, tuto podepsati. 

4. Skalníkovi v černé skále povoleno na vylévání vody ze skály, mu 4 koruny.6 

5. Ohledně vyvážení rybníka byla zvolena komise, a sice pp. Kozák, Nerad, Štěp. Šafařík 
a starosta, by konala přípravné práce ku vyvážení a podala návrhy, jak nejlépe 
vyvážení zaříditi. 

6. Ohledně minulého návrhu p. Vlasáka ohledně vysázení obecního pole na fořtě, návrh 
byl zamítnut. 

7. Volný návrh p. Št. Šafaříka, aby obecní pastýř odstranil připouštěcí stanici u bytu 
J. Doskočila během 8 dnů, byl schválen. 

 
Fr. Kubr, starosta, Štěp. Šafařík, Jan Kohoutek, Josef Kozák, Josef Šafařík, Josef Vlasák, 
Frant. Dusík, Václav Nykles, Ant. Tůma, Kratochvíl, Ant. Staněk, Karel Nerad 

                                                 
5  Na rohu ulic Jiráskovy a Železničářů. Podél Jiráskovy ulice tehdy vedla otevřená strouha odvodňující 

nádraží, kterou pravděpodobně překonával tento mostek do nově budované Žižkovy ulice, kde právě 
probíhala výstavba rodinných domků 

6  Obec provozovala dva lomy – ve Skále (rybník ve Skále v ul. Za Mlýnem) a v Podskalí (ul. U Vodárny), 
ale podle obecního inventáře z roku 1914 se v obou těžil černý kámen (lom v Podskalí v tomto roce již 
nebyl činný), takže nelze bezpečně určit, o který lom šlo 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 22. dubna 1908 za 
přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem: 
 

1. Jest žádost Josefa Nebeskýho a soudruhů o povolení místa táboru lidu na den 
1. května 1908 a bylo usneseno, že vzhledem ku školnímu vyučování, které by se tím 
rušilo, nelze žádostí této vyhověti. Když by to bylo v den, ve kterém není vyučování 
školní, mimo odbývání táboru se povoliti může. 

2. K žádosti hasičského sboru o příspěvek na návštěvu výstavy usneseno dáti na 
vycházku na výstavu muži 2 koruny, dále kout u hasičské zbrojnice má se zahraditi 
a 1 fůra popele dáti. 

3. Ohledně vyvážení obecního rybníka usneseno, by p. Vlasák koupil 20 prken 5/4 
a ostatní by obstarala komise dříve zvolená. 

4. Ohledně obecní pískovny usneseno libovolné braní písku se přísně zakazuje a pískov
na se má pronajmouti jednomu podnikateli, který by měl povinnost pískovnu udržeti 
v pořádku, a sice podkopávky strhati, díry zaházeti, začež by neplatil žádný poplatek 
za písek a měl by právo písek prodávati, který by ale přes 1 K 20 haléřů dráže 
nesměl prodávati.7 

5. Volný návrh p. Vlasáka o zakázání podomního obchodu, usneseno, by p. Vlasák se 
o věci té informoval a příště zprávu podal. 

 
Skončeno a podepsáno. 
Fr. Kubr, starosta, Štěp. Šafařík, Josef Kozák, Karel Nerad, Josef Šafařík, Jan Kohoutek, 
Fr. Dusík, Josef Vlasák 

                                                 
7  U ulice K Višňovce, kde dnes stojí zámečnická dílna a školka L. Hanzalíka čp. 1389 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 30. května 1908 
za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem: 
 

1. Usnesení ohledně vyvážení obecního rybníka ponecháno dřívější zvolené komisi. 

2. K žádostem o přijmutí za příslušníky zdejší přijati byli Frant. Kotva, Ant. Tesárek, Jan 
Kohoutek a Jan Fiala. 

3. K žádosti Fr. Šurana o podporu za škodu utrpěnou při požáru usneseno dáti mu 
10 korun. 

4. Žádost Josefa Nebeskýho o povolení táboru v parku 7. června t. r. vzata na vyjádření 
p. Jos. Nebeského z denního pořádku. 

5. Přípisy obecních úřadů o náhradu výloh chudinských za zdejší příslušníky usneseno 
zaplatiti. 

6. Ohledně zastavení plochy mezi J. Kellerem a J. Svatkem nepovoleno a poukázáno, by 
se parcele zvětšila přikoupením od J. Kellera. 

7. K návrhu p. Vlasáka z minulé schůze ohledně zákazu podomního obchodu usneseno 
všemi hlasy podomní obchod v Hostivici zakázati, usnesení o tom c. k. okresnímu 
hejtmanství v Kladně ohlásiti. Pan Vlasák splnomocněn, aby 4 tabulky dal zhotoviti 
s nápisem, že podomní obchod se pod pokutou 4 koruny zapovídá. 

8. Návrh p. Vlasáka, by p. Šafařík byl požádán, by nechal jeho studnu v čísle 58 k dis
pozici občanstvu, byl schválen a starosta poukázán, by p. Šafaříka požádal o svolení 
braní vody a že by obec správu pumpy na obecní náklad prováděla. 

9. Návrh p. J. Šafaříka, by se zřídil polní hlídač od 1. června t. r., byl přijat a před
stavenstvo zmocněno hlídače přijmouti. 

10. Návrh p. správce na úpravu obecních cest v obci Hostivici, k níž pan správce navrhl, 
že by šutr opatřil na náhradu ceny šutru a dovozu povoleného v schůzi […], usnese
no návrh pana správce přijmouti. 

 
Po přečtení schváleno a podepsáno. 
Fr. Kubr, starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad, Kratochvíl, J. Šafařík, A. Staněk, Ant. Tůma, 
Josef Kozák, Ant. Vlček, Fr. Dusík, Jan Kohoutek 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 11. června 1908 za 
přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem: 
 

1. O postavení cvičiště usneseno toto postaviti na školním dvoře. Ohledně záchodu 
ucpaného usneseno nechati prokopati zeď zvenčí a zacpanou záchodovou rouru 
otevříti, přitom má se nechati svědečně zjistiti, čí vinou ucpání se stalo, a stalo li se 
vinou p. stavitele Slabého, má se výloha tomuto z doplatku sraziti. 

2. Ohledně schválení školního řádu usneseno, že se schvaluje a má se dáti jich 
vytisknout 500 kusů pro zdejší školu, a místní školní rada zde se připojuje, by co 
dodatek k tomu bylo přidáno ohledně šetření stromů a ptactva ve znění, jak 
usneseno ve sboru učitelském. 

3. Ohledně přípisu p. Slabého tento předčten a usneseno, by se p. Slabý vyzval, by dal 
střechu poškozenou dáti upraviti a hlínu ze základu dáti odvézti do 14 dnů, jinak po 
platnosti určeného času dá místní školní rada středu a hlínu na náklad jeho upraviti, 
hlínu odvézti a střechu dáti opraviti. 

4. Ohledně nákladu na školní potřeby usneseno povoliti částku 70 korun na školní 
potřeby chudých dítek splatné po prázdninách a 10 korun na zpěvníky splatné hned. 

5. Přípisy od c. k. školní rady vzaty na vědomí. 

6. Volný návrh p. řídicího, by se daly svázati knihy, školní knihovně žákovské povoleno 
10 až 15 korun. 

7. Volný návrh p. starosty Novotného, by se propůjčila místnost ve staré škole 
12. července 1908 při sokolském cvičení pro oblékání, schváleno, by se místnost 
propůjčila.8 

 
Frant. Kubr, předseda, Josef Kapalín, Ant. Vlček, L. Novotný, Jan Suchoradský, Josef 
Ptáček, kaplan, za faráře, Ant. Tůma 

                                                 
8  Litovický starosta Ladislav Novotný ze Břvů byl v této době zároveň starostou hostivického Sokola 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici 4. září 1908 za přítomnosti 
podepsaných s následujícím pořadem: 
 

Předmětem 

1. O opravení v učebnách školních usneseno, by se dalo štraf [?] v učebnách znova 
natřít a malíři v nové školní budově a ve staré opraviti. 

2. O přípisu c. k. okresní školní rady ohledně předělání dveří ve škole, by se otvíraly 
ven, usneseno, že není možno nyní dveře u školní budovy předělati z důvodů, že by 
musely být dveře nové, jakož i nově předělána celá fasáda zvenčí. An nová školní 
budova, před 2 roky postavená, kdež jest o veškerou bezpečnost proti požáru 
postaráno, okna v učebnách jsou nízká, u půdy železné dveře, kamenné schodiště 
a trojí […?], nemůže se žádná lehce katastrofa státi. Co se týká staré školní budovy, 
budou dveře předělány ku otvírání ven. 

3. Úprava střechy se ponechává staviteli, by tuto opravil. 

4. K tomu bodu usneseno, by se ohledně kolaudace ponechaly, až p. stavitel 
o kolaudaci bude žádati. 

5. K volnému návrhu p. Tůmy, by se nechala vrata a železný plot obarviti, usneseno 
dáti to obarvit. 

 
Fr. Kubr, předseda, Jan Suchoradský, Kratochvíl, L. Novotný, Josef Kozák, Frt. Linek, 
Ant. Vlček, Ant. Tůma 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 29/10 1908 za přítomnosti 
podepsaných s následujícím pořadem: 
 

1. K žádosti p. Slabýho o superkolaudaci bylo usneseno tuto provésti v pondělí dne 
26/10 o 3. hodině odpolední, k níž pozván p. stavitel Drnek, by co znalec super
kolaudaci provedl. 

2. Přípis p. stavitele ponechán na pondělí. 

3. Jednání ohledně topení ve staré školní budově, bylo usneseno koupiti uhlí a dříví. 

4. Ku výměru c. k. okresní školní rady usneseno dveře na staré školní budově přeměniti 
ku otvírání navenek a dveře na půdu oplechovati. 

 
Kubr, starosta, Josef Kozák, člen míst. šk. rady, Ant. Vlček, Jan Suchoradský, Ant. Tůma 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 29. října 1908 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. K návrhu městského zastupitelstva v Unhošti o přeměně výpovědního a stěhovacího 
řádu pro katastrální obec Hostivici a připojenou část Jenečka usneslo se obecní 
zastupitelstvo obce Hostivice dnešního dne, jak následuje.9 

 
Návrh výpovědního a stěhovacího řádu pro obec Hostivice a připojenou část 

Jenečka 
 

§ I. 
Tento výpovědní a stěhovací řád platí jen tehdy, nebylo li mezi pronájemcem a nájemcem 
smlouvou něco jiného ustanoveno. 

 

§ II. 
Pravidelné lhůty výpovědní jsou: 1. února, 1. května, 1. srpna a 1. listopadu. 

 

§ III. 
Výpověď dána býti musí v prvních 14 dnech té které lhůty, tudíž pro lhůtu únorovou 
v době až včetně do 14. listopadu, pro lhůtu květnovou v době až včetně do 14. února, 
pro lhůtu srpnovou v době až včetně do 14. května, pro lhůtu listopadovou v době až 
včetně do 14. srpna. 

 

§ IV. 
S vyklizením najatého předmětu musí se započíti nejdéle dopoledne 5. února, 5. května, 
5. srpna a 5. listopadu. Úplné vyklizení předmětu najatého musí skončeno býti do hodiny 
polední dne 8. února, 8. května, 8. srpna a 8. listopadu. 
Je li tento poslední den neděle nebo zasvěcený svátek, prodlouží se lhůta k úplnému 
vyklizení určená do polední hodiny nejblíže příštího dne všedního. 

 

§ V. 
Tomu, kdo se má do najatých místností nastěhovati, musí vyklízející ihned pátého dne 
v poledne vyprázdniti tolik potřebného místa, aby si mohl nový nájemce v něm část svých 
svršků zatím uložiti a uschovati. 

 

§ VI. 
Při bytech měsíčních, to jest při těch, které se najímají na měsíc, z nichž se činže platí ve 
lhůtách měsíčních, dlužno dáti výpověď nejdéle do 6. dne dopoledne toho kterého měsíce 
a mají býti takové úplně vyklizeny býti nejdéle do 6. hodiny odpolední posledního dne 
v měsíci. Pouhé splácení činže v měsíčních lhůtách nezbavuje všech povinností dáti 
výpověď čtvrtletní podle lhůty. 

 

                                                 
9  Unhošťské městské zastupitelstvo nemělo vůči Hostivici žádnou pravomoc, zřejmě jde o unhošťské 

okresní zastupitelstvo 
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§ VII. 
Nebyl li předmět najatý ve lhůtách shora uvedených vyklizen a vrácen, může ještě téhož 
dne, kdy končí lhůta k vyklizení, žádáno býti u soudu za nucené vyklizení. 
Taktéž platí i tehdy, nebylo li do lhůty shora ustanovené novému nájemci uprázdněno 
přiměřené místo, kde by si mohl část svých svršků uložiti a uschovati. 

 

§ VIII. 
Smlouvy nájemní vypověděti lze soudně i mimosoudně. Soudní výpovědi musí býti podány 
včas, aby mohly straně v době vypovězení také doručeny býti. Výpovědi dané po uplynutí 
lhůty výpovědní nemají právního účinku. Mimosoudní výpovědi mají jen tehdy účinek 
výpovědi soudní, byly li učiněny osvědčením notářským anebo proti písemnému potvrzení 
vydanému stranou, které byla výpověď dána. 

 

§ IX. 
Po dané výpovědi jest nájemce povinen dovoliti, aby ti, kdož hodlají předmět dotyčný 
najmouti, u přítomnosti pronajímatele neb jeho zástupce domácí do 3 hodin odpoledne 
vyjímaje neděle a zasvěcené svátky, a to až do ukončení nájmu nebo do opětovného 
pronajmutí, předmět nájmu si prohlédnouti. Prohlídka tato má se státi se všestrannou 
šetrností k dosavadnímu nájemci a jen potud, pokud toho třeba, aby najímající stav 
předmětu seznal. V případě nepřítomnosti jest nájemce povinen majiteli domu oznámiti 
svého zástupce, jenž by dle potřeby najaté místnosti prohlédnouti nechal. 

 

§ X. 
Tento řád platí nejen pro nájem bytů a součástek domovních jim na roveň postavených, 
nýbrž zejména též pro nájem krámů, dílen, sklepů, skladišť, stodol, hospodářských 
stavení, hostinských místností, půd a jiného příslušenství domů. 

 

§ XI. 
Pokud smlouva o nájem aneb tento výpovědní a stěhovací řád neobsahují zvláštní 
ustanovení, platí všeobecné předpisy zákonné. 

 

§ XII. 
Tento řád nabude působnost dnem schválení a vyhlášení a od té doby pozbudou platnost 
výpovědní lhůty dřívější v místě obvyklé i jinaké zvyklosti řádu tomuto odporující. 
 
 

2. Jednání o žádostech o podporu a bylo usneseno dáti Václavu Volfovi 6 korun měsíč
ně, Františce Smrčkové 6 korun měsíčně, Alexandrovi Novákovi a Matěji Šafaříkovi 
občasnou podporu, Novákovi dle potřeby a Matěji Šafaříkovi 6 korun.10 

2. Ohledně přípisu města Prahy o náhradě 26 korun za 1 dítko, jež chodí do Pražských 
škol, a bylo usneseno, že obec Pražské obci nic nahražovati nebude. 

3. Přípis c. k. okresního hejtmanství v Kladně, jímž zrušeno usnesení obecního zastupi
telstva o zákazu podomního prodeje, vzat na vědomí a má se poptáním u jiných obcí 
zjistiti, jak se v tom pokračovati má. 

                                                 
10  Body chybně číslovány v originálu 
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4. K žádostem o přijmutí za příslušníky obce usneseno přijmouti Jana Kocourka, Václava 
Havránka, Antonína Kafku, Antonína Vlasatého, Jana Karhana, Jana Svátka, Václava 
Černého a M. Prskavce. 

5. Ohledně osvětlovacích lamp usneseno zakoupiti ještě tři lucerny a k rozsvěcování 
lamp ustanoven Josef Procházka za odměnu 16 korun měsíčně a zvoleni do komise 
pp. Jos. Vlasák, K. Nerad a Jan Kohoutek by určili, kam se nové lampy mají dát.11 

6. Ohledně polního hlídače usneseno jej nějak zaměstnati, a sice opravou tarasu u čísla 
74, opravit studánku, lávku přes potok a ohradit skálu za Brabcem. 

7. O žádosti Jana Sulana odporučení jeho žádosti o výčep kořalky usneseno, že obecní 
zastupitelstvo souhlasí, by jemu výčep kořalky povolen byl. 

8. Volný návrh p. Nerada, by se dopsalo okresnímu výboru, by mostek u čísla 20 byl 
opraven a rozšířen, usneseno tak učiniti.12 

9. Volný návrh p. Vlasáka o úpravě u studánky usneseno tak učiniti a p. Vlasák splno
mocněn, by to nechal upraviti. 

 
Fr. Kubr, starosta, Josef Šafařík, Jan Kohoutek, Fr. Dusík, Ant. Staněk, Ant. Tůma, Josef 
Vlasák a Karel Nerad 

                                                 
11  Elektřina byla zavedena až po 1. světové válce 
12  Nejspíše mostek přes Jenečský potok na ulici Čsl. armády  
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 30. listopadu 1908 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Jest jednání o oslavě jubilea Jeho Veličenstva dne 2. prosince t. r.13 a usneseno dáti 
zdejším chudým co jubilejní dar po 5 kor., a sice Fr. Novotnýmu, Janu Novotnýmu, 
Jar. Svobodovi, Tom. Staňkovi, Kat. Schonové, P. Mráčkovi a strážníkovi, jakož by se 
dalo 30 korun školním dítkám v Rudohoří a odvésti Severočeské jednotě by se dál 
zaslala. 

2. K okleštění stromů zvolená komise pp. Kozák, Nerad a Vlasák, kteří mají stromy 
prohlédnout a potřebné zařídit. 

3. Jednání ohledně vypovězení Josefa Pechana z obce zdejší, bylo jednohlasně 
usneseno jej z obce zdejší vypověděti následkem trestu jemu vyměřených, an byl 2× 
trestán. 

4. O úpravě řetězové pumpy usneseno koupiti nový řetěz a zvolena komise pp. J. Vla
sák, Št. Šafařík, Ant. Tůma a Kozák, kteří mají pumpu u p. Šafaříka prohlédnout, 
jakož i studánku u Panušků a nechati je opraviti. 

5. Volný návrh žádný nebyl. 
 
Fr. Kubr, starosta, Frant. Dusík, Josef Šafařík, Josef Kozák, Karel Nerad, Ant. Tůma, Josef 
Vlasák, Štěp. Šafařík, Václav Nykles a Jan Kohoutek 

                                                 
13  Výročí 60 let panování císaře Františka Josefa I. 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 24. prosince 1908 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Jest jednání ohledně lékaře ve zdejší obci, pročež vzhledem k tomu, že p. obvodní 
lékař v Hostouni na místo obvodního lékaře resignuje, usneslo se obecní zastupitel
stvo v Hostivici vzhledem k tomu, že ve zdejší obci jest o lékařskou pomoc nouze, an 
do Hostouně jest 1½ hodiny, do Dušník též, tak ze spádu nutné potřeby lékařská 
pomoc se opozdí déle, hledíc ku velké poplatnosti zdejší obce, žádati okresní 
zastupitelstvo v Unhošti, by obvod Hostounský byl rozdělen na obvody dva, a sice 
obvod Hostounský a obvod Hostivický, ku kterému by okolní obce náležely. Připomí
náme, že p. obvodní lékař zdravotnictví v celém obvodu těžko zastati mohl. 

2. Jednání ohledně lámání kamene, usneseno přidati na jeden m3 kamene 20 haléřů na 
vylévání vody a zase přiraziti na kámen, a sice pro domácí 2 K a pro cizí 2 K 80. 

3. Jednání ohledně mostku u čísla 20 v Hostivici, usneslo se obecní zastupitelstvo 
opětně žádati okresní zastupitelstvo v Unhošti o úpravu a rozšíření tohoto mostku, an 
se již mnohokráte stalo, že při vyhýbání se vozy srazily a poškodily. Poukazuje, že ve 
zdejší obci se mimo rozšíření silnice u dvora a rygolu nic ještě neudělalo, kdežto 
v jiných obci nákladné úpravy a silnice provádějí buď na útraty okresu, neb společně 
s obcemi. 

4. Ohledně prací při obci Josefa Procházky usneseno mu dáti denní plat 1 korunu 
60 haléřů, když pracuje při obci. 

5. Ku návrhu p. Nyklesa usneseno, by byl vyzván p. inžinýr Staněk, by nechal vyházeti 
strouhu mezi lukami, do níž pouští vodu s továrny, an tato jsouc míšená oleji 
a kyselinami, trávu na lukách ničí a poškozuje.14 

 
Fr. Kubr, starosta, Karel Nerad, Josef Šafařík, Josef Kozák, Kohoutek Jan, Frant. Dusík 

                                                 
14  Šroubárna Staněk a Ponec v ulici Čsl. armády, nyní výrobna radiátorů Jaga N. V. 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 16. února 1909 
za přítomnosti podepsaných s následným pořadem: 
 

1. Byla volba dvou volitelů ku volbě okresního zastupitelstva a byli zvoleni p. Josef 
Kozák a Josef Šafařík.15 

2. Jednání o žádosti Aloise Saifrta a Jos. Komberce a usneseno zahražení povoliti slušnými 
plaňkami a mají platiti 20 haléřů ročně uznávací činži do té doby, pokud ho obec 
nebude potřebovati.16 

3. Jednání o žádosti Jos. Kapalína o povolení kopání písku v obecní pískovně, usneseno 
kopání povoliti pod tou podmínkou, že bude kopati pouze na vykázaném místě, které 
mu určejí pp. J. Kozák a Jos. Šafařík, a má platiti 50 haléřů co jednu fůru a musí se 
protokolárně zavázati, že podmínkám vyhoví, jinak se má kopání ihned zakázati. 

4. Jednání o přípisu okresního výboru ze dne 20. ledna 1909 č. 1674 ohledně zdejší 
žádosti o rozdělení zdravotního obvodu Hostouňského na dva obvody, a sice se 
sídlem druhého lékaře v Hostivici, ku kterému by patřily Hostivice, spojené obce 
Litovice, Břve a Jeneček, Jenč V., Sobín a Chýň, a usneseno, že obec Hostivice trvá 
na své žádosti, by sídlo obvodního lékaře bylo v Hostivici a na rozdělení obvodu 
Hostouňského na dva, dále souhlasí s tímto nepatrným zvýšením okresních přirážek 
a žádost tuto o rozdělení zdravot. obvodu Hostouňského a zřízení nového obvodu se 
sídlem v Hostivici odůvodňuje následovně: Obec Hostivice rapidně vzrostla, tak 
během posledních tří roků dvacet nových domů vystavěno bylo, tak že obyvatelstva 
jest přes 1 500 duší, nyní se má zde stavěti c. k. vojenská laboratoř, zbrojnice, 
skladiště nábojů, byty pro voj. úředníky a poddůstojníky as 11 objektů, dále jest zde 
velký počet železničních zřízenců, kteří žádají o lékaře, načež by ihned zakročili, by 
byli přiděleni zdejšímu obvodu, jakož i část dráhy Buštěhradské od Ruzýně k Unhošti 
a od Řepů do Hostivice, dále jest zde továrna na šrouby a nýty, která platí přes 
2 000 korun nemocenských příspěvků, jejíž majitelé, jakož i dělnictvo budou žádati, 
by přiděleni byli zdejšímu obvodu. 

Vzhledem příznivému okolí, an stanice dráhy a pošta jest v místě, obec Litovice, 
Břve, Jeneček a Sobín pouze 1 km vzdálené od Hostivice, Jenč a Chýň tři kilometry, 
dal by se zdejší obvod snadno obstarati. 

Obec Hostivice, když by zde byl obvodní lékař stanoven, zavazuje se dáti 300 korun 
příbytného. 

Při komisích konaných na vojenské objekty dotazovali se c. k. voj. důstojníci, zdali 
jest zde v obci lékař a jak daleko jest pro lékaře. Zastupitelstvo obce z důvodů 
uvedených žádá opětně za ustanovení obvodního lékaře v Hostivici. 

                                                 
15  Úvodní bod je zapsán rovněž jako samostatné zasedání zastupitelstva ve stejný den pouze s jedním 

bodem programu, včetně podpisů členů zastupitelstva. V tomto předchozím zápisu je rovněž uvedeno, 
že okresní volby se budou konat 24. února 1909 a že pan Šafařík dostal 8 a Josef Kozák 7 hlasů 
z 9 odevzdaných 

16  Havlíčkova čp. 147 a Nerudova čp. 148 – zahrazení k ulici Železničářů 
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5. Jednání o žádosti Václava Procházky ohledně podané žádosti jeho o koncesi 
hostinskou v jeho domě č. 121 v Hostivici usneseno, že obecní výbor nesouhlasí 
s udělením koncese hostinské Václavu Procházkovi a usnesení odůvodňuje následov
ně, že dosavadní 4 hostince úplně dostačují zdejším poměrům, mimo to jsou zde dva 
prodeje lahvového piva a dva výčepy lihovin a pět prodejen lihovin v uzavřených 
lahvích, tak že to zdejším poměrům úplně vystačuje. 

 
Žádosti Josef Zelinka a Hanzlíkové se ponechají do příští schůze. 
 
Karel Nerad, Fr. Kubr, starosta, Josef Kozák, Jan Kohoutek, Josef Šafařík, Frant. Dusík, 
Josef Vlasák 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 6. května 1909 
za přítomnosti 9 členů výboru. 
 

1. Předloženy byly účty obecní ku schválení, a sice jak za rok 1905, 1906 a 1907, an 
účty za rok 1905 a 1906 nebyly dodatečně schváleny, tyto byly všestranně prozkou
mány a schváleny jak účty z roku 1905 a 1906 dodatečně schváleny a účty za rok 
1907 prozkoumány a schváleny a přirážka pro rok 1907 stanovena na 15 procent. 

2. Za členy ku přehlídce koní zvoleni p. Šafařík Štěpán a Josef. 

3. Ohledně pouštění vody z továrny usneseno, že obec nechá strouhu proházet, polovici 
nákladu zaplatí továrna a druhou polovici mezující sousedi. 

4. Za příslušníky přijmuti byli Tomáš Fršlínek, Václav Černý, Jos. Slámová, Josef 
Procházka, Fr. Verbíř a Kateřina Suchá. 

5. Povolený náklad obvodní lékaři 300 korun povoluje se též i sem hlásícímu lékaři, pakli 
se sem přistěhuje a dosud zde nebude obvodní lékař. 9.5.1909 sdělil obci lékaře, že 
povolená část jest splatnou od přistěhování a než zde bude lékař obvodní. 

6. Usneseno, by se léčebné za zdejší příslušníky zaplatilo. 

7. Na pohořelé do Vysokého Mýta povoleno 20 korun a Alžbětě Hanzlíkové podpora 
5 korun a Matěji Šafaříkovi 6 korun. 

8. Okresnímu výboru povoleno lámání štěrku ve skále na vyhrazeném místě pouze ve 
spodkách za cenu 30 haléřů. 

 
Volný návrh p. Štěpána Šafaříka, by se zbylá prkna od vyvážení rybníka prodala, byl přijat 
a usneseno za 1 prkno 2 koruny. 
 
Strážník Jelínek vzdal se funkce obecního strážníka a byla mu dána doživotní renta 
30 korun měsíčně a 20 korun obdržel za léčení a má vrátiti plášť, revolver, klobouk a šavli. 
 
Tím se protokol skončil a podepsal. 
Fr. Kubr, starosta, Karel Nerad, Štěp. Šafařík, An. Vlček, Ant. Tůma, Frant. Dusík, Jan 
Kohoutek 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 11. června 1909 
za přítomnosti podepsaných a s následujícím pořadem. 
 

1. Předložení obecních účtů o příjmech a vydání obce Hostivice za rok 1908, tyto byly 
všestranně prozkoumány v jednotlivých položkách a schváleny s přirážkou patnáct 
procent. 

2. Předložen rozpočet o příjmech a vydání obce Hostivice na rok 1909, tento pro
zkoumán a schválen a přirážka pro rok 1909 stanovená 40 %, slovy čtyřicet procent 
ke všem přímým daním vyjímaje daň osobní. 

3. K žádosti hasičského sboru v Hostivici o zaplacení 140 korun za obleky usneseno dáti 
letos 70 korun s připomenutím, že druhá splátka se dá příštím rokem s tou podmín
kou, bude li dob. sbor hasičský konati hasičská cvičení, by se mužstvo zdokonalilo ve 
výcviku. 

4. Za obecního strážníka zvolen byl dosavadní polní hlídač Josef Procházka a služné mu 
o 10 korun zvýšeno a usneseno dáti ušíti oblek p. Dusíkovi. 

5. K žádosti Josefa Veselého o kolovrátek usneseno, že mu obec příležitostně kolovrátek 
koupí, až se nějaký hodí, prozatím může, jsa sám, pracovati. Jan Novotný má se 
poukázati, že by se mu mohl dát byt s Čermákem. 

6. Šutr ze skály má se dáti na cestu u pumpy, na cestu od mostku před farou ku panské 
cestě rovně a napravo. 

7. Ohledně úpravy mostku u Poláčkovic usneseno nabídnouti okresnímu výboru, by 
mostek předělán pod okresní silnici a pod obecní cestu až do strouhy a by se rygol 
u čísla 19 a 104 zvýšil a mostky tamní by se odstranily a že by na tu úpravu věnovala 
40 korun, když by okresní výbor opravu provedl a mostek i pod obecní cestou 
provedl. 

8. Zároveň usneseno, by se požádal poštovní úřad zdejší, by ještě dne předcházejícího 
zprávy z meteorologické stanice ve Vídni obci podával, a sice prostřednictvím pošt. 
úřadu Kladenského, který by je na zdejší pošt. úřad pošt. vlakem o 4 ½ hodině 
odpoledne sem mohl zasílati. 

 
Fr. Kubr, starosta, Kratochvíl, Ant. Vlček, Štěp. Šafařík, Karel Nerad, Josef Šafařík, Staněk, 
Jan Kohoutek, Václav Nykles, Frant. Dusík 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne […] července 1909 
za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 
Obecní zastupitelstvo zvolivší nového strážníka v minulé schůzi usneslo se požádati c. k. 
okresní hejtmanství v Kladně, by nově zvolený strážník vzat byl do přísahy a aby mohl 
nositi strážnický stejnokroj, a sice kalhoty modrošedé trikové s paspulí, blůza modrá 
triková s fialovými výložkami s dvěma rosetami a na ramenech 2 bílými knoflíky, čepila 
černá s fialovým páskem dole a jablíčko s českým znakem, dále nositi bude poboční zbraň. 
 
Frant. Kubr, starosta, Václav Nykles, Frant. Dusík 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady dne 13/11 1909 za přítomnosti 
podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Jednáno o podání návrhu terna na obsazení místa učitele druhé třídy v Hostivici a byli 
ze 6 žádostí zvoleni: 
I. p. Alois Lukeš, učitel z Družce. 
II. p. Václav Tater, učitel v Tachlovicích. 
III. p. Václav Počkay, učitel v Kročehlavech.17 

2. Pro chudé dítky na školní potřeby povoleno 60 korun. 

3. Ustanoveno ku vyzvání c. k. okresní školní rady, by se zimní měsíce vařila pro chudé 
dítky polévka a ku obstarávání zvolen p. řídicí, předseda a p. farář. 

4. O upravení studny u staré školy vzato na vědomí a schváleno. 

5. Volný návrh p. řídicího o povolení částky 22 korun na elektrický strojek schváleno, 
jakož i úprava vrátek a studny svěřeno p. Kapalínovi. 

 
Jan Suchoradský, Fr. Kubr, předseda, J. Novotný, L. Novotný, Josef Kapalín, Frt. Linek 

                                                 
17  Učitele jmenovala zemská školní rada, místní školní rada se však zřejmě k návrhu mohla vyjádřit. Ze 

jmenovaných byl nakonec ustanoven definitivním učitelem II. třídy na obecné škole v Hostivici Václav 
Počkay dekretem c. k. zemské školní rady z 27. prosince 1909 a nastoupil 1. března 1910 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. H1 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva a místní školní rady Hostivice 1907–1913 30 
 

 

 

 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. H1 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva a místní školní rady Hostivice 1907–1913 31 
 

 

 

 
Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 18. listopadu 1909 
za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Ku výměru okresního výboru v Unhošti ohledně stavby silnice v délce 250 m přes 
Jeneček, rozpočtenou na 4 343 K 06 haléřů usneseno, by okres silnici postavil a obec 
konkurenční příspěvek, totiž polovici nákladu skutečného, okresu zaplatí dle 
podmínek.18 

Ohledně silnice k Sobínu usneseno v zásadě, že zdejší obec souhlasí, by okres silnici 
z Hostivice na silnici Hájek–Sobínskou postavil a že konkurenční příspěvek na zdejší 
obec vypadající, že zaplatí. 

2. Ku žádostem o přijmutí za příslušníky zdejší obce přijati byli Antonín Beránek, Jakub 
Strašlipka a Matěj Kalina. 

3. Ku přípisu Městské rady v Unhošti ohledně zřízení pokračovací školy pro učně usne
seno vyzvati místní školní radu, by zřízení této školy vzala v úvahu a dle možnosti 
tuto školu zřídila.19 

4. K žádostem o podporu usneseno dáti Kateřině Volfové a M. Shonové podporu 5 kor. 
měsíčně. 

5. Ku žádostem za odprodání obecních pozemků Matěje Čermáka, Prokopa Kandlera 
a Fr. Čermáka usneseno těmto nevyhověti, an dříve musí zdělán býti parcelační plán 
a dosud jiné místa v obci na stavbu koupiti lze. 

6. K žádosti Františka Sládka, by se mu přenechalo rozsvěcování lamp, usneseno, že 
vzhledem k jeho stáří a chorobě rozsvěcování mu býti svěřeno nemůže, an by při tom 
mohl přijíti k úrazu, bude li ale chtíti, má se mu dát u obce nějaká lehčí práce 
s platem 1 K 60 haléřů. 

7. K žádosti Alžběty Tomkové o slevě na černém kamenu usneseno, by se jí nechal za 
cenu občanů Hostivických.20 

8. K žádosti demokratické organisace21 za podepsání petice za všeobecné volební právo 
do sborů zákonodárných a obcí, jakož i povolení parku na návsi pro tábor lidu 
usneseno obě žádosti za příkladu jiných obcí zamítnouti. 

9. Na jubilejní dar Pošumavské jednotě povoleno 30 korun, které zaslány býti mají 
okresnímu výboru. 

10. P. doktoru obvodnímu povolená částka 5 korun za komisi u Fr. Procházky a kterou on 
má nahraditi a zároveň má se u okresního výboru zeptati, zdali může býti zdejší lékař 
ku komisím brán a ne obvodní. 

                                                 
18  Novotného ulice v Jenečku 
19  Škola byla zřízena v roce 1912 
20  Alžběta Tomková byla z litovické části Jenečka 
21  Míněna organizace sociálně demokratické strany 
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11. Led z rybníka povolen nejprve sekati K. Neradovi, pak Šroubkovi, Šimáčkovi a pak 
Procházkovi.22 

12. Volný návrh p. Šafaříka o úpravě nové ulice u čísla 90, zvolena komise p. Kozák, Jos. 
Šafařík, Jos. Vlasák a Štěp. Šafařík, která má úpravu nechati udělati, a p. Šafařík se 
uvolil dáti kámen na úpravu 1 m3 za 1 korunu s nalámáním.23 

13. Zároveň usneseno zakoupiti dvě lampy, co svěřeno p. Vlasákovi. 
 
Kratochvíl, V. Nykles, Štěp. Šafařík, Frant. Dusík, Karel Nerad, Josef Šafařík, Josef Kozák, 
Kubr, starosta, Ant. Staněk, Kohoutek Jan, Josef Vlasák 

                                                 
22  Nerad byl hostinský, Šroubek hostinský a řezník, Šimáček řezník a Procházka hostinský 
23  Žižkova ulice 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 5. prosince 1909 
za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Jest zvolení dvou členů obecního zastupitelstva v Hostivici ku projednání přeměny 
obecních pozemků s c. k. velkostatkem ku stání 13. prosince 1909 a byli zvoleni 
p. Jos. Šafařík rolník a p. Ant. Tůma rolník. 

 
Tím schůze skončena a protokol podepsán. 
Ant. Tůma, výbor, Ant. Vlček, Kratochvíl, Václav Nykles, Karel Nerad, Josef Šafařík, Josef 
Kozák, Štěp. Šafařík, Frant. Dusík, Fr. Kubr, starosta 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. H1 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva a místní školní rady Hostivice 1907–1913 34 
 

 

 

 
Protokol 

sepsán při schůzi místní [školní rady] v Hostivici ve čtvrtek dne 30. prosince 
1909 za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Jest předložení účtu za rok 1906–7 a 8 a bylo usneseno, by zvolena byla komise, 
která by účty zrevidovala a příští schůzi zprávu podala. Do revidující komse zvoleni 
byli za Litovice p. Novotný, za Hostivice p. správde a za Sobín p. Vlček. Revize má se 
provésti co možná brzy. 

2. Odměna p. učiteli Saifrtovi za hraní varhan při školních mších sv. povolena byla, 
a sice 200 kor. na rok 1910. 

3. Volný návrh p. Kozáka, by usneseno bylo narvati [?] p. stavitele Slabýho, by si peníze 
odebral co doplatek za stavbu školní budovy proti kvitanci, byl schválen. 

4. Volný návrh p. Kozáka, by se žlab na škole dal v pádu příznivého počasí opravit, byl 
schválen. 

 
Po předčtení schváleno. 
Kubr, předseda, Josef Kapalín, Jan Suchoradský, A. Kratochvíl, L. Novotný, Frt. Linek, 
Josef Kozák, J. Novotný 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 21. února 1910 za 
přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Jednání o pronajmutí obecní skály okresnímu výboru v Unhošti a bylo usneseno 
následovně. Skála obecní u Jenečka se přenechává okresnímu výboru v Unhošti ke 
tlučení štěrku na silnice v Hostivici a nejbližším okolí na 12 po sobě jdoucích roků, 
letošním rokem počínaje, za dříve vyjednanou cenu 1 m3 štěrku, a sice tak, by tři 
čtvrtiny štěrku se bralo ve spodkách a 1 čtvrtina štěrku nahoře, dále vyhražuje sobě, 
by v pádu potřeby dáno bylo obci pouze pro katastr Hostivický ku stavbě potřebný 
kámen neb štěrk na správu cest nanejvýše 100 m3 kamene i štěrku za cenu výrobní, 
dále na místě samém se vyznačí, kam až se může hoření kámen ve vysoké skále 
lámati, a konečně obec ukládá okresnímu výboru, by tu plochu, kterou ubéře na poli 
ku lámání kamene potřebnou, zase na místě vylámaném zase v pole upravena byla. 

2. Ohledně úpravy silnice na ladě usneseno, že štěrk se má položiti v šíři 6 metrů, a sice 
v místech, kde cesta jest nejhorší, okolo domu se nechá 1 m široký chodník na každé 
straně, pak se udělá škarpa v šíři 60 cm a ku svedení vody přes silnici rygol. An 
kamene na štěrk jest málo, usneseno ještě nechati 40 až 60 metrů nalámati. Ku 
detailnímu vyjednání a ku dozoru na silnici jsou zvoleni pp. Kozák, J. Vlasák, Jos. 
Šafařík, Št. Šafařík a starosta, by co ještě bude scházet, nechali upraviti. 

3. Ohledně koupě stromů usneseno, by uschlé stromy se na stojatě prodaly a aby se 
koupilo 50 lip a 25 hrušní a aby se dal inserát do Venkova, kdo by lepší nabídku dal. 
Do komise pro prohlédnutí stromů, které se mají odstraniti a kam se mají nové 
zasaditi, zvoleni pp. J. Vlasák, Jos. Šafařík a Jos. Kozák. 

4. Za příslušníky zdejší obce byli přijati Václav Volf, Tomáš Soukup a Josef Vlček. 
Antonín Pachman nebyl přijat, an se ze zdejší obce vystěhoval. 

5. K žádosti Frant. Kahouna nebyla podpora Marii Šrajberovou zvýšena, až jak četnictvo 
stav její vyšetří. 

6. Ku podepsání výkazů klasifikačních zvoleni p. Josef Šafařík a p. Štěpán Šafařík. 

7. Volný návrh p. Nerada na ohražení parku, usneseno, by se p. Kozák přeptal na cenu 
a v příští schůzi zprávu podal. 

8. Volný návrh p. Vlasáka, by se zakázalo trhání květu lipového a ratolesti [… …?] 
dovolení trhati pouze za přítomnosti obecního strážníka, který nařeže ratolesti na 
vykázaném místě. 

9. Volný návrh p. Nerada, by obec zakročila proti skládání a nakládání prachu, patron 
dělostřeleckých a dynamitu u staniční budovy, an to takřka se děje u samé obce 
a v pádu výbuchu by byla obec hrozně poškozená a lidské životy ohroženy a zvláště 
vzhledem k tomu, že na druhé straně nádraží možno skládati a nakládati na místě 
vzdáleném od obce, usneseno, by po přeptání u právního přítele proti nepřístojnosti 
této se zakročilo u úřadů k tomu povolaných. 

 
Frant. Dusík, Kohoutek Jan, Josef Šafařík, Karel Nerad, Josef Kozák, Vác. Nykles, Fr. Kubr, 
starosta 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 10. března 1910 
za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Rozpočet obecních příjmů a vydání obce Hostivice pro rok 1910 byl všestranně 
v jednotlivých položkách přezkoumán a schválen a přirážka pro potřeby obce pro rok 
1910 stanovena na 45 %, slovy čtyřicet pět procent. 

2. Předložena smlouva směna pozemku při rozšíření silnice u čísla 17, byla přečtena 
a podepsána.24 

3. Rokováno o úpravě v obci a usneseno vysázet lipami a jeden park u dvora usneseno 
ohraditi 1 m vysokým pletivem z pozinkovaného drátu nataženým na rourové sloupky 
a nahoře pak natáhnut ostnatý drát dle návrhu p. Kozáka při schůzi předneseného.25 

4. O žádosti Horešovského a J. Kohoutka o otevření ulice mezi domky č. 124 a 130 
usneseno tuto otevříti a p. Trýbu vyzvati, by když chce prodati místa stavební, 
předložil parcelační plán na celý ku prodeji určené role, v němž musí býti naznačeno, 
jak a kde voda z pozemků ku stavbě určených svedena byla, by dole ležící domky 
nepoškozovalo neb jinak stavba na jeho pozemkách povolena nebude.26 

5. K žádosti Matěje Mráčka o pronajmutí pískovny obecní usneseno pískovnu mu prona
jati a on by povinen byl 20 haléřů z jedné fůry obci za 1 m3 písku odváděti a písek 
jen tam kopati, kde mu zástupci obce p. Kozák a Josef Šafařík vyhradí, a pískovnu 
musí v pořádku držeti a doliny vyrovnati. Zároveň se mu pronajímá úvoz, kde jsou 
nasazeny hrušky, na 6 roků bezplatně, když úvoz oseje travou, urovná a veškeré 
kamení tam se nacházející sebere a na cestě urovná, při čemž musí na zasazené 
hrušky dáti pozor a husy v úvoze, tak i v pískovně netrpěti, an tam pásti jest 
zakázáno. Nevyhoví li podmínkám, jest obecní výbor oprávněn nájem zrušiti. Kdo by 
písek tam kopal, zaplatí pokutu od 2 korun do 10 korun. 

6. Úprava ulice na ladě ponechána dříve zvolené komisi, která má štět nechati srovnati 
a stanoveno 8 haléřů za 1 m3 štětu a vyrovnání. 

7. An dráha hodlá zde rozšířiti nádraží, usneseno, by obec již předem se obrátila na 
řiditelství dráhy Bušt., by vzhledem ku velké komunikaci na dráze i silnici, kde koně 
rolníků i velkostatku při seřaďování vozů železničních třeba i půl hodiny s potahy 
čekati musí, co při nutných pracích polních a velké mzdě čeledínů majitele pozemku 
velké ztráty při tom trpí, by dráha při rozšíření nádraží učinila na silnici most přes 
dráhu, by se čekání, popřípadě i možnému úrazu při velkém návalu předešlo. 
Zároveň usneseno vyzvati okresní výbor v Unhošti, by v tomto smyslu ředit. dráhy, 
po případě i c. k. jenerální inspekce zakročila, po případě i české poslance požádati 
za podporu této věci. 

                                                 
24  Karlovarská silnice (ul. Čsl. armády) na Husově náměstí 
25  Park na Husově náměstí, včetně oplocení části parku 
26  Jižní část Havlíčkovy ulice 
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8. An okresní výbor v Unhošti zamítl žádost zdejší obce o zřízení nového obvodu v Hos
tivici, usneseno, by se podala stížnost na zemský výbor Král. Českého, v níž by se 
uvedly všechny možné stížnosti, a má se požádati p. doktor Polák, by ke stížnosti 
koncept sepsal. 

9. Konečně usneseno, by se ku věžním hodinám koupily dva nové provazy ku závažím.27 
 
Karel Nerad, Josef Šafařík, Kohoutek Jan, Josef Kozák, Ant. Vlček, Kubr, starosta 
 

 

                                                 
27  Hodiny na kostelní věži byly v té době obecní 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 11. dubna 1910 za 
přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem 
 

1. Jednáno ohledně úpravy silnice a požádán p. správce, by tam dal jeden potah ku 
dovozu štěrku od Morávků na štět, což p. správec přislíbil, že jakmile bude s prací 
hotov a že řekne p. staviteli, by nám propůjčil jednoho zedníka ku zřízení rygolu. 

2. Jednání ohledně prohlášení ohledně zřízení domácí lékárny u zdejšího lékaře a usne
seno následovně: Když po dlouhém úsilí v obci naší lékař se usadil, dosvědčuje to 
skutečná potřeba lékařské pomoci v místě. Avšak pomoc tato jest bez významu, má li 
nemocný od lékaře 1 ½ až 2 hodiny do lékárny pro lék. Poměr existence lékaře bez 
domácí lékárny je tak ohroženo, že by zde lékařskou praxi provozovati nemohl. 
Zároveň se prohlašujeme, že do lékárny v Dušníkách jest tak z ruky a cesta nepří
hodná, že nikdo z obce do Dušník ani k lékaři ani pro lék nechodil. 

3. Žádost místní školní rady v Jenči o souhlas ve příčině zřízení hospodářského kurzu 
v Jenči, usneseno, že obec Hostivice se zřízením kurzu souhlasí. 

4. K žádosti Václava Panušky o podporu usneseno dříve poměry jeho rodiny vyšetřiti. 

5. Ohledně žádosti soc. demokratické strany o povolení hudby na 1. května usneseno 
této vyhověti. 

6. Volný návrh p. Kozáka ohledně vyzvání majitelů pozemků, by na svých pozemcích 
zničili rozmáhající se myši, usneseno tak učiniti. 

7. Volný návrh p. Kozáka o úpravě kanálku u parku a usneseno koupiti 20 až 25 ctm 
cementové roury 7 metrů dlouhé a kanálek upraviti a dle usnesení dřívějška do parku 
vždy uprostřed severní a východní strany. 

8. Dále usneseno ku návrhu p. Kohoutka, by se vyzval Frant. Trýba, by předložil parc. 
plán, by na prodaných od něho pozemků stavěti se mohlo, jinak se stavěti nedovolí, 
a aby se vyzvala sl. Ritžchlová, by z pozemku patřícího obci a jí užívaného platila 
uznávací činži, jinak se nařídí stavby na obecním pozemku postavené odstraniti. 

9. Ohledně přípisu okresního výboru v Unhošti, že podmínka stanovená obci okresem, 
že pozemek ubraný z pole zase jinde v té velikosti v pole upraviti, usneseno na 
podmínce té setrvati, an by jinák by se bral kámen nahoře pole a spodní kámen by 
se nechal. 

10. K návrhu představenstva usneseno, že p. Šimek neodevzdal při prodeji stavebního 
místa p. Panuškovi díl na ulici patřící obci, jak dle povolené parcelace povinen byl, 
další stavby na pozemku p. Šimkem prodaných dále nepovolovati.28 

 
Staněk, Josef Vlasák, Frant. Dusík, Štěp. Šafařík, Karel Nerad, Václav Nykles, Josef Kozák, 
Josef Šafařík, Kohoutek Jan, Fr. Kubr, starosta 

                                                 
28  Věc byla vyřešena protokolem ze 2. března 1911, který je uveden v tomto přepisu 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 3. června 1910 
za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Navrhované pozemky obecní ku rozšíření nádraží zdejšího stanovené částí parc. 
294/1, 294/2 a cesty 382 usneseno dráze nabídnouti za cenu 4 korun 1 čtvereční 
sáh. A v pádu nedohodnutí se může se sleviti až na tři koruny. Pod tři koruny by se 
dále nešlo. Ku prodeji ustanoveni byli do komise pp. Josef Kozák, Štěpán Šafařík, 
Karel Nerad a Josef Šafařík. V pádu prodeje pozemku vyhraženo schválení obecnímu 
zastupitelstvu ponechati. 

2. Volný návrh p. Vlasáka, by se nechala vycídit studánka v Chaloupkách, usneseno tak 
učiniti. 

3. An členu výboru Ant. Vlčkovi zemřela manželka, usneseno, by byla jménem ob. 
zastupitelstva vyslovena soustrast, aby členové výboru se hojně pohřbu zúčastnili. 

 
Kubr, starosta, Štěp. Šafařík, Karel Nerad, J. Horešovský, Frant. Dusík, Josef Vlasák, Josef 
Kozák, Staněk, Josef Šafařík 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. H1 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva a místní školní rady Hostivice 1907–1913 40 
 

 

 

 
Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 17. června 1910 za 
přítomnosti 10 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Předloženy účty za rok 1909, byly všestranně prozkoumány a schváleny. 

2. Jednání o odprodeji obecních pozemků ku rozšíření nádraží v Hostivici a bylo schvá
leno odprodej pozemku za 3 kor. za 1 čtvereční sáh, co bylo komisí předběžně 
ujednáno, a dále usneseno, by za jeden strom bylo minimum 5 korun. 

3. Ku žádosti Václava Panušky o podporu bylo usneseno dáti mu 6 korun měsíčně. 

4. Ku ohražení parku usneseno koupiti 6 mtc cementu u firmy Biskup a spol. v pytlích 
po 50 kilo. 

5. Dále usneseno, by ke komisi dne 18. června na rozšíření nádraží mají jíti starosta, 
p. Šafařík Josef, p. Josef Kozák a p. Nerad, kteří mají hájit zájmy obce. 

6. Volný návrh p. Vlasáka, by se daly opravit lucerny obecní, usneseno, by se tak stalo. 
 
Josef Vlasák, Frant. Dusík, Ant. Vlček, Václav Nykles, Josef Šafařík, Frant. Kubr, starosta, 
Josef Kozák, Karel Nerad, J. Horešovský, Staněk 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 10/11 1910 
za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Jest jednání ohledně komisielního řízení ohledně stavby prachoven a lučebných 
laboratoří kol práchoven a nynějších kasáren a bylo usneseno, by dva pánové, totiž 
p. Kozák a starosta dojeli k některému právníku na poradu do Prahy, s kterým by se 
poradili, jaké námitky mají se podati, a pakli za vhodné uzná, by se k této komisi 
v zastoupení obce dostavil, dále usneseno, by se podaly následující námitky: jízda při 
stávající silnici a cestách nebudiž obmezována, vykonávání polních prací kol 
práchoven a laboratoří, totiž stavení mandelu, kopek jetelin, skládání hnoje 
a zakládání kompostu nebudiž obmezováno, dále v pádu výbuchu buď prachovny, 
laboratoří, neb na vozích při dopravě a vykládce na nádraží budiž stanoveno, kdo 
tato škody má nahraditi. Ku komisi na sobotu ustanoveni p. Nerad a p. Vlasák. 

2. K žádostem o podporu usneseno Kat. Musilové a Frant. Smrčkové, že Kater. Musilová 
má syna Karla, který ji dosud podpoří a u Smrčkové má se vyšetřit, jak dlouho se 
tam zdržuje. 

3. K žádostem o udělení domovského práva usneseno přijmouti Jana Cihláře, Vojt. 
Lundáka, Václava Tomáška a Jana Pauska a Jana Sulána. 

4. K žádostem o milodary dáno Severočeské jednotě 15 kor. a sčítacímu komitetu 
1 kor., na českou matici školskou v Minsku 1 korunu. 

5. Volný návrh p. Vlasáka – usneseno, aby obecní strážník veškeré obchodníky zastavil 
a neoprávněné ihned zastavil a četnické stanici ku stíhání odevzdal. 

6. K žádosti strážníka o koupení kožichu usneseno, by se mu kožich zakoupil. 
 
Skončeno a podepsáno. 
Josef Šafařík, Josef  Vlasák, Karel Nerad, Frant. Kubr, starosta, Frant. Dusík, Ant. Vlček, 
Josef Kozák, Kratochvíl 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 26/11 1910 za přítomnosti 
podepsaných s následujícím programem. 
 

1. Podání zprávy revisorů účtů o účtech nemohlo býti pro malé účastenství členů místní 
školní rady provedeno. 

2. Za příčinou 80letých narozenin J. Veličenstva usneseno dáti 40 korun pro zanedbané 
dítky zemské komisi pro Království České v Praze. 

3. V zásadě usneseno zříditi zde pokračovací školu v Hostivici a předsedovi uloženo, by 
se u jiných pokračovacích škol zeptal, jak veliký náklad by to požadovalo a jaké kroky 
se v tom činiti mají, a v příští schůzi se má o tom podati zpráva. 

4. Ohledně poškozených kamen v druhé třídě usneseno zplnomocniti předsedu, aby 
potřebné zařídil tak, jak za dobré uzná. 

5. Povolení 50 korun na školní pomůcky bylo schváleno. 

6. Volný návrh p. Linka, aby se dveře ve staré škole, kde se nalézá Raifeisenka, daly 
opraviti, usneseno, by se to dalo a pak aby malíř to opravil. 

 
Po předčtení schváleno. 
Kubr, Kratochvíl, J. Novotný, L. Novotný, Ant. Vlček, Václav Nykles, Linek 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 8. února 1911 za 
přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Jsou předložení a dodatečné schválení účtů za rok 1906–1907 a 1908 a byly tyto 
schváleny. 

2. Jest sestavení terna na místo učitelské II. třídy v Hostivici z pěti žádostí zaslaných 
a bylo sestaveno následující terno: 1. Václava Patera, 2. Antonína Chvoje a 3. Ant. 
Uhlíka.29 

3. Ohledně jednání o úpravě žlabu zvolena byla komise p. Kozák, p. Kapalín a předseda, 
kteří mají prohlédnout, až bude povolno, důkladně, a co zapotřebí, mají nechat 
udělat. 

4. K návrhu p. řídicího, by se koupila 1 nová skříň, usneseno tuto koupiti a zároveň 
1 rohožku velkou ke schodišti a ke třídám 5 7 malých. 

5. Volný návrh, aby účty byly schváleny brzo, by předpočet30 na rok 1911 zřízen býti 
mohl. 

 
Po předčtení schváleno. 
Jan Suchoradský, Kratochvíl, Vlček, Kubr, předseda, Linek, Josef Kozák, Josef Kapalín, 
J. Novotný 

                                                 
29  I v tomto případě nastoupil nakonec uchazeč z 3. místa Antonín Uhlík, stejně jako v případě Václava 

Počkaye 
30  Rozpočet 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 16/2 1911 za 
přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Jednání o žádosti Jakuba Strašlipky, dělníka v Hostivici, o přenechání části pozemku 
na stavbu domku a bylo usneseno následovně: An na obecní pozemek na fořtě není 
dosud žádného parcelačního plánu, nemůže obec dle stávajícího stavebního řádu na 
stavbu domků obecní pozemek prodati. Zřízení parcelačního plánu a schválení téhož 
příslušnými institucemi vyžaduje delší dobu a pak byla tato část úplně mimo obec. 
Z důvodů nemůže vaší žádosti vyhověti, obec však zakročí u c. k. vrchní správy 
v Jenči, by parcelaci urychlila, by dělnické domky na parcele 259 stavěny býti mohly. 

2. K žádosti Matěje Čermáka usneseno staveniště prohlédnouti a v příští schůzi o této 
rozhodnouti. 

3. K žádosti obce Nečíně přijat byl Josef Sobotka za zdejšího příslušníka. 

4. K žádosti Tomáše Stádníka povoleno mu zvýšení podpory 1 korunu měsíčně, 
manželům Kahounovým 20 korun pro Marii Srajberovou na šaty přidati ročně a Frant. 
Smrčkové podpora udělena 5 kor. měsíčně 1. březnem 1911 počínaje. 

5. Ohledně lékaře usneseno dojíti k okresnímu výboru a požádati p. tajemníka, by nám 
vypracoval žádost o jmenování lékaře obecním lékařem, a dotaz, jaký honorář by za 
to chtěl, aby předložil originál neb opis rozhodnutí zemského výboru. 

6. K návrhu p. Nyklesa ohledně pěšiny na ob. louce usneseno, by Fr. Kubr dal drát 
a obec kůly a zahradila by se strouha. 

7. K návrhu p. Šafaříka usneseno dáti strážníkovi ročně na šaty obnos 50 korun a za 
cestu do Unhoště 1 K 20 haléřů. 

 
Josef Šafařík, A. Kratochvíl, Josef  Vlasák, Frant. Dusík, Ant. Vlček, Jan Kohoutek, Frant. 
Kubr, starosta 
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Protokol 

sepsaný s panem Ant. Panuškou a manželkou jeho Marií dne 2. března 1911 
za přítomnosti podepsaných. 
 

Pan Ant. Panuška po dohodě s pí Šimkovou odevzdá bezplatně do vlastnictví obce uliční 
pozemek ze stavebního místa č. 21 na parceli 384 v Hostivici. 
 
Antonín Panuška, Anna Šimková, Fr. Kubr, starosta 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 3. března 1911 
za přítomnosti podepsaných s následujícím pořadem 
 

1. Jednáno o žádosti p. Matěje Čermáka o povolení ku stavbě obytného domu přes 
regulační čáru a bylo usneseno, že obecní zastupitelstvo nemůže o žádosti 
rozhodnouti a že dříve musí býti předložen situační plán neb polohopisný plán, na 
němž by bylo vidno, jak daleko obecní pozemek přes regulaci zabrán by byl a jak. 

2. Jednání o žádosti Rudolfa Mrnky o zastavění části pozemku ku zřízení hnojiště, 
usneseno mu to povoliti, by si místo zahradil a ročně z toho 40 haléřů poplatku 
uznávacího dával a pakli by místo to obec potřebovala, že by to musel obci 
postoupiti, při rozšiřování tarasu musí to zúžiti, by se mohlo mezi domem č. 31 a 32 
projet.31 

3. K dopisu okresního výboru o stavbu silnice v Jenečku usneseno, že obec Hostivice 
přistupuje na stavbu silnice v Jenečku a jest volná náklad na silnici v katastru 
Hostivice vypadající zaplatiti. 

4. Jednání ohledně zřízení obvodu zdravotního v Hostivici usneseno, že obecní výbor 
trvá na zřízení obvodu, po případě nemožnosti, že obec by žádala za zřízení obecního 
lékaře a poskytnutí náhrady a okresního výboru náhradu, a dále usneseno, by 
požádán byl okresní tajemník o vypracování žádosti. 

5. Do výboru pro zřízení pokračovací školy zvoleni byli p. Nerad, p. Vlasák, starosta 
a p. Kohoutek, kteří o zřízení stálého výboru starati se mají. 

6. Za příslušníky obce Hostivice přijmuti byli Jan Cihlář, Jos. Hlavata, Fr. Šuran, Rud. 
Mrnka a Jarosl. Čermák. 

7. Volný návrh p. Vlasáka a ku stížnosti občanů usneseno, by p. doktor zdejší byl 
vyzván, by se více hleděl na přání občanů, aby když pro něj občani pošlou o nemoci, 
jim hned vyhověl. 

8. Volný návrh p. Vlasáka, aby obec na tělocvičnu Sokola zdejšího dala obnos 
100 korun, byl schválen a položka tato do rozpočtu pojata byla. 

 
Ant. Vlček, A. Kratochvíl, Kubr, Št. Šafařík, Karel Nerad, Jan Kohoutek, Josef Kozák, Josef  
Vlasák, Josef Šafařík 

                                                 
31  V ulici Na Vršku 
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Protokol 

s Rudolfem Mrnkou z 12. března 1911 o zahražení obecního pozemku na 
dvorek. 
 
Protokol sepsán na obecním úřadu Hostivice dne 12. března 1911 s Rudolfem Mrnkou, 
majitelem domu č. 32 v Hostivici, stran zahražení části obecního pozemku na dvorek 
a hnojiště. Obecní výbor povolil mu toto zahražení s tou podmínkou, že místo částečně 
zúží, by mezi jeho domem a domem č. 31 v Hostivici projeti se mohlo, a roční nájemné 
v obnosu 40 haléřů platiti a konečně v pádu li by obec místo to někdy potřebovala, musel 
by jej obci hned postoupiti a ohražení zbořiti. 
Pan Rudolf Mrnka na podmínky tyto přistupuje a je zachovati se zavazuje. 
Fr. Kubr, starosta Rudolf Mrnka 
 
[Protokol s Rudolfem Mrnkou následuje na stejné stránce knihy zápisů pod výše uvedenými podpisy a končí 
na spodním okraji stránky. Následující body zápisu začínají na další stránce nahoře, ale nemají žádný úvod] 
 

8. Za provedené sčítání lidu v Hostivici usneseno dáti starostovi za provedení téhož 
120 korun. 

9. K žádosti obecního strážníka o jmenování definitivním usneseno, by strážník Jos. 
Procházka byl jmenován definitivním strážníkem v Hostivici, a zároveň usneseno, by 
požádáno bylo c. k. okr. hejt. na Kladně, by byl vzat do přísahy. 

10. K volnému návrhu p. Vlasáka, aby se ohražený park osel travou, usneseno tak učiniti 
a zároveň zkopati a uhrabati. 

 
Tím schůze skončena. 
 

11. Ku dotazu c. k. okresního hejtmanství ohledně kantinské živnosti Václava Procházky 
usneseno, by dotázáno bylo c. k. okresní hejtmanství, jakou živnost týž provozovati 
hodlá a kde tuto kantinskou živnost míti chce, načež teprve o toto jednáno býti 
může. 

 
Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Kubr, starosta, Ant. Staněk, Josef Vlasák, Jan 
Kohoutek, Frant. Dusík, Josef Šafařík, Ant. Vlček, Karel Nerad 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 9. května 1911 
za přítomnosti podepsaných 11 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Předložení obecních účtů za rok 1910 a byla ku prozkoumání jich komise, a sice 
p. c. k. správec, p. Št. Šafařík, p. Vlasák a p. Jos. Šafařík, kteří mají účty přezkoumati 
a v příští schůzi zprávu podati. 

2. Předložen rozpočet pro rok 1911 a byli tytéž p. zvoleni, by předpočet prozkoumali 
a v příští schůzi zprávu podali. 

3. Jest volba komise pro volby do rady říšské a zvoleni byli p. Jos. Vlasák, J. Kohoutek 
a starosta. 

4. Ku žádosti p. Čermáka, majitele domu č. 4 v Hostivici, o změnu regulačního plánu, by 
mohl rozšířiti svou novostavbu a rovně postaviti, usneseno bylo, že obecní zastupi
telstvo souhlasí s touto změnou pod tou podmínkou, že pozemek obce musí zaplatiti 
do roka a knihovní pořádek zavésti, jakož i veškeré výlohy s tím spojené obci 
nahraditi. Obec má zakročiti, by změna regulačního plánu schválena byla. 

5. Jednání o žádosti p. majitele továrny na šrouby následkem ohražení jejich majetku 
dřevěným plotem kvůli rovnosti žádá o výměnu části obecní louky, usneseno, že 
obecní zastupitelstvo s tou výměnou souhlasí s tím podmíněním, že p. majitel továrny 
výlohy s tím spojené ze svého nese. 

6. Ohledně žádosti Hany Hulerové o povolení zahražení cesty před jejich domem 
usneslo se obecní zastupitelstvo místo komionelně ohledá a pak o tom rozhodne. 

7. Ku žádosti o přijmutí za příslušníky obce přijmuti David Klein a Petr Stupka.32 

9. K žádosti Matěje Nyklesa a spol. ohledně zatarasení cesty u domu p. Kapalína 
usneseno, že komisionelně celý výbor závadu ohledá a co potřeba nařídí. 

10. K žádosti J. Dusíka ohledně ohražení jeho dvorku nečiní se námitek. 
 
Kubr, starosta, Karel Nerad, Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Ant. Staněk, Josef 
Vlasák, Jan Kohoutek, Frant. Dusík, Josef Šafařík, Ant. Vlček,  Št. Šafařík 

                                                 
32  Bod 8 zápisu chybí v originálu 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 29. května 1911 
za přítomnosti podepsaných 10 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Předložení účtů o příjmech a vydání obce Hostivice za rok 1910, které byly po zprávě 
komise ku prohlídce účtů zvolené schváleny všemi přítomnými členy výboru. 

2. Předpočet příjmů a vydání obce Hostivice na rok 1911 byl prozkoumán všestranně a 
po opravách v jednotlivých položkách schválen a přirážka pro rok 1911 byla 
stanovena na 65 %, slovy šedesát pět percent. 

3. Jednání o zaručení nákladu na školu pokračovací řemeslnickou a bylo usneseno 
náklad na školu tuto na obec naší vypadající zaručiti a případný schodek uhraditi. 

4. Jednání o zřízení telefonní stanice ve zdejší obci ponecháno na pozdější dobu 
a protokol byl podepsán. 

5. Ku žádosti Hanny Hülerové ohledně zřízení ohražení u jejího domu usneseno, že 
regulace jde těsně okolo jejího domu a tudíž z toho důvodu komunikačních nelze 
žádosti její vyhověti a tam tudy množství lidu přejde, ohražení však rohu u Havlůjovic 
se jí povoluje. 

 
Karel Nerad, Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Frant. 
Dusík, Ant. Vlček, Anton Nykles, Josef Šafařík, Fr. Kubr, starosta, Ant. Tůma 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 28. června 1911 
za přítomnosti 7 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Přípis okresního výboru v Unhošti ohledně stavby silnice a bylo vzato na vědomí 
rozpočet na Hostivici připadající 2 171 K 53 h a ohledně vykoupení pozemku 
v Jenečku a schváleno, že silnice zabéře pozemek Josefa Protivy zahrádku a pozemky 
c. k. velkostatku, nepatrnou část č. kat. 400, 401, 415/1, 422/1 a 422/2 a má se 
dopsat na c. k. vrchní správu v Jenči o výměru těchto pozemků. 

2. Ohledně bytu žádaného Jakubem Strašlipkou a Frant. Novotným usneseno, že an 
obec žádný byt v obecním domku nemá, tak že nemůže žadatelům vyhověno býti. 
Z rozhodnutí toho mohou se odvolati k okresnímu výboru v Unhošti během 14 dnů. 

3. Do reklamační komise pro volby do obecního zastupitelstva zvoleni byli p. Kozák J., 
p. Jos. Šafařík a p. Jos. Vlasák, kteří spolu se starostou tvoří komisi. 

4. Sdělení od c. k. okresního hejtmanství o stanovení konkurenčního příplatku na 
opravu kostela v obnosu 200 kor. na obec Hostivici vypadající vzat byl na vědomí. 

5. Ohledně kamene z černé skály a šutru schváleno ujednání ohledně poplatku starosty 
s c. k. hospodářským radou p. Roseman a výbor osobně nařídil zástupci stavitele 
Sechtra, kde se má kámen lámat, v pádu neuposlechnutí má se lámání zapovědít. 

6. Ohledně výměru okresního výboru stran zdravotního obvodu usneseno trvati na 
obvodě a starosta má zavésti jednání ohledně připojení Dobrovíze a Bělok k Hostouň
skému obvodu. 

7. Ku návrhu p. Nerada usneseno do sochu [?] v parku obecním opraviti na cementovou 
maltu. 

 
Ohledně pokračovací školy stalo se usnesení ve minulé schůzi, pročež to odpadá. 
 
Ant. Tůma, Fr. Kubr, starosta, Karel Nerad, Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Josef 
Vlasák, Jan Kohoutek, Štěp. Šafařík 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. H1 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva a místní školní rady Hostivice 1907–1913 51 
 

 

 

 
Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 6. července 1911 
za přítomnosti 4 členů33 místní školní rady s následujícím pořadem. 
 

1. Jest zvolení terna na místo učitelské I. třídy v Hostivici z předložených 3 žádostí 
a bylo zvoleno terno následovně: na místě I. p. Frant. Pechlát, II. Ant. Uhlík, 
III. Václ. Počkay.34 

2. Ohledně úpravy žlabu na nové škole usneseno, by se povolal klempíř, by žlab 
prohlédnul, a co uzná, by jej tak upravil, by mohl za prácvi tu ručiti, kdyby pan Atl 
nepřišel, má se povolati jiný. 

3. Jednání ohledně zakoupení sbírky výrobků z nafty dané sem Ant. Babicou, usneseno, 
že vzhledem velké ceny sbírky tyto nekoupiti. 

4. Jednání o žádosti výboru pokračovací školy řemeslnické o propůjčení místnosti, 
usneseno místnost ve škole této škole ku vyučování propůjčiti. 

5. Ohledně výměru c. k. okresní školní rady v Kladně o zřízení sklápěcích oken 
v chodbách záchodových ve staré škole nelze provésti. 

6. K návrhu p. řídicího usneseno provésti různé opravy, opraviti římsu po úpravě žlabu, 
opraviti třídy ve školách, jakož i chodby malířem a ve staré škole vydlážditi záchody. 

7. K návrhu téhož usneseno, by se pořídila 1 nová tabule nástěnná u truhláře Macha 
zde. 

 

                                                 
33  Možná 7 členů, údaj není jednoznačný a zápis není podepsán 
34  Všichni již byli učiteli na hostivické obecné škole, šlo o služební postup do lépe placené třídy 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 26. července 1911 
za přítomnosti 10 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Jednání o podání dobrozdání o žádosti Václava Procházky o povolení hostinské 
koncese, kterou zamýšlí provozovati po čas aerárních staveb,35 a bylo usneseno, že 
obecní zastupitelstvo vzhledem k tomu, že na stavbách obou jsou již kantýny a dům 
Václava Procházky nenachází se u staveb uvedených, nedoporučuje zřízení koncese 
hostinské u V. Procházky v čísle 121 v Hostivici. 

2. K žádosti p. MUDr. Stanislava Fulneckého povolilo obecní zastupitelstvo v Hostivici 
příspěvek jemu dáti v obnosu 300 korun ročně od doby započaté prakse v Hostivici 
a žádá, by p. lékař ku zdravotnímu stavu ve škole přihlížel. 

3. Sdělení starosty ohledně zdravotního obvodu, že obce Malé a Velké Přítočno nechtějí 
přistoupiti k obvodu do Hostouně a že obce Dobrovíz a Běloky k Hostouni by se 
připojily. Vzato na vědomí. 

4. Ohledně výkupu pozemků na stavbu silnice v Jenečku usneseno potřebné pozemky 
od c. k. velkostatku vykoupiti, a sice od parc. č. 415/1 as 450 m2 jeden čtvereční sáh 
za 1 korunu a od parc. 422/1 a 422/2 ve výměře 389 m2 jeden čtvereční sáh za 
2 koruny, jakož i za brambory nájemci náhradu dáti. Zároveň usneseno, že obec 
nebéře co výměnu veřejný statek č. parc. 402 ve výměře 103 sáhy čili 370 m2. 

5. Ohledně omezníkování panských pozemků okolo obecních cest usneseno, že se 
jednotliví členové o spravedlnosti přesvědčí a v příští schůzi se o tom usnesení stane.  

 
Štěp. Šafařík, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Karel 
Nerad, Ant. Tůma, Fr. Kubr, starosta 

                                                 
35  Výstavba vojenského areálu v Jiráskově ulici 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 29. srpna 1911 
za přítomnosti 8 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Jest volba do místní školní rady v Hostivici a byli zvoleni p. Kozák Josef, p. Jos. 
Šafařík a p. Vlasák, za náhradníka p. Nykles Václ. a p. Kohoutek. 

2. Ohledně přípisu okresního výboru o zaplacení 1. třetiny na silnici usneseno, že 
vzhledem k tomu, že postup práce na části k Hostivici patřící ani štět položen nebyl, 
dále že podmínka, že se má dle práce dávati splátky nám sdělená nebyla, obecní 
výbor tuto částku nyní platiti nehodlá. 

3. Ohledně živnosti hostinské Josefa Reichrta usneseno, že obec proti udělení hostinské 
živnosti pouze po čas stavby budov aerárních Josefa Reichrta nic nenamítá, 
připomíná však, že Josef Reichrt živnost hostinskou již od dubna provozuje nemajíc 
dosud oprávnění. 

4. Odpověď teleg. a poštovního ředitelství ohledně telefonní stanice za roční paušál 
670 korun vzato na vědomí s tím, že obec takový náklad na telefon povoliti nemůže. 

5. Žádost Josefa Čermáka o svolení obce na vyplacení úrazové renty usneseno, že 
svolení toto se mu dáti nemůže z důvodu, že lépe bráti měsíčně rentu než vybrati 
najednou. 

6. Za příslušníky zdejší obce přijati Ant. Truxa, Václav Burda, Jan Fiala, Josef Veselý, 
Brož Václav, Frant. Matějka, Frant. Kopka a Ant. Brtoun. 
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7. Ohledně přípisu okresního výboru, zda li obecní zastupitelstvo souhlasí, by se při 
nově stavěné silnici v Jenečku postavil mezi rybníky nový velký most, usneseno, že 
obec. zastupitelstvo v Hostivici nesouhlasí, by se nový most stavěl, a sice z důvodů, 
že při pochozí komisi usneseno bylo nechati most starý, nového není třeba a nyní se 
zřízením nového mostu náklad na stavbu silnice by se valně zvýšil oproti původnímu 
rozpočtu, pročež obecní zastupitelstvo v Hostivici na zvýšený náklad na tuto silnici 
nepřistupuje.36 

8. K návrhu p. c. k. správce ohledně rygolu u č. 1737 v Hostivici usneseno vyzvati 
okresní výbor, že následkem přejíždění rygolu povozy se zvrhají a vozy lámou, by 
uvedený rygol byl znovu upraven tak, by se přes něj řádně přejížděti mohlo, jakož 
aby slíbené rygoly od č. 22 ku hostinci U Koruny38 zřízené byly. 

9. Ku přípisu okresního výboru usneseno mostek u staré mýtovny39 dáti opraviti, 
a nebudou li překlady, mají se koupiti cementové roury at 40 centimetrů, jakož 
i mostek u ohrádky,40 kde se mají dáti roury 30 centimetrové. 

10. An v černé skále dělníci kámen nepořádně lámou v zakázaném místě a zbytečně ruší 
pole, usneseno lámání ve skále zakázati a starostovi uloženo zákaz zúčastněným 
zájemníkům písemně dáti, jakož to i okresnímu výboru ohlásiti. 

11. Ku stížnostem občanů strouhou jezdících usneseno p. Jos. Kapalínovi, by vůz na 
cestě nenechával a jej odstranil ku panské zdi a vše co jízdě překáží odstranil do 
3 dnů, a pakli tak neučiní, má se pokutovat, a pakli by nezaplatil pokutu tuto 
politickou cestou vymáhati.41 

12. Ze zaslaných 25 losů severočeské jednoty usneseno ponechati 10 a ostatní vrátiti. 
 
Fr. Kubr, starosta 

                                                 
36  Most přes Jenečský potok v Družstevní ulici byl tehdy vybudován nový betonový, který nahradil nový 

v roce 2013 
37  Bývalý hostinec čp. 17 na Husově náměstí 
38  Na ulici Čsl. armády od Jenečského potoka k restauraci U koruny čp. 1 
39  V křižovatce ulic Čsl. armády a Potoční nebo v křižovatce ulic Čsl. armády a V Podskalí 
40  U ohrazení parku na Husově náměstí 
41  V Potoční ulici v té době ještě nebyl oddělen prostor ulice a Jenečského potoka; Kapalínovi patřil dům 

čp. 41 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 2. října 1911 
za přítomnosti 7 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Jest přípis okres. hejtmanství v Kladně, by zvoleni byli tři volitelé pro doplňovací 
volbu do okresního zastupitelstva v Unhošti a byli zvoleni následující p. Karel Nerad, 
p. Jos. Šafařík a Ant. Tůma rolníci. Nerad 6 hlasů, Jos. Šafařík a Ant. Tůma 5 hlasů. 
Volba dála se lístky hlasovacími. 

2. Ku výměru okres. soudu na Smíchově, aby zvolení byli dva důvěrníci ku roku 16/10 
1911 a zvoleni byli p. Josef Vlasák a p. Št. Šafařík. 

3. Zpráva o rozhodnutí okresního výboru o stavbě mostku v Jenečku, vzato bylo na 
vědomí. 

4. K žádosti Ant. Čermáka o povolení vybrání úrazové renty usneseno, že povolení ku 
vybrání této renty se dáti nemůže, an by tyto utratiti mohl a obci na obtíž připadl. 

5. Volný návrh p. Št. Šafaříka ohledně Ant. Trýby usneseno, aby se mu upravilo nějak 
lůžko ve chlévě v pastoušce. 

6. Další návrh, aby okres nechal zřídit rygoly od č. 22 hostince p. Nerada až k továrně 
p. Staňka byl schválen. 

 
Kubr, starosta, Jos. Kozák, Frant. Dusík, Karel Nerad, Mutlasch, Ant. Tůma, Štěp. Šafařík 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 26. října 1911 
za přítomnosti 10 členů výboru s následujícím pořadem 
 

1. Jest žádost firmy Staněk a Ponec v Hostivici, zda li obecní zastupitelstvo souhlasí 
s vystavěným dřevěným plotem kol jeho zahrady tak, jak jest nyní postaven, a bylo 
usneseno stran žádosti firmy Staněk a Ponec, by plot dřevěný zůstal stát tak, jak je 
postaven, z důvodu na základě bodu koncem zdi továrny a bývalé ohražení mýtovny, 
jejíž budovu sám okresní výbor vystavěl tak, že nově postavený dřevěný plot oba 
body v přímé čáře, a sice roh zdi tovární na ohražení bývalé mýtovny spojuje. 
V pádu li by firma Staněk a Ponec dřevěný plot chtěla nahraditi zdí neb kol silnice 
nějakou stavbu prováděti, zavazuje se zákonitou vzdálenost od silnice zachovati.42 

Továrna na šrouby Staněk a Ponec: Staněk 

2. K žádosti o příslušnost přijmuto bylo usneseno přijmouti Jos. Brejchu, Adolfa 
Soukupa, V. Bouška a Frant. Roubala. Frant. Strniště přijmut nebyl z důvodu, že 
pobyt jeho netrvá 10 roků. 

3. K žádostem o podporu Anny Zábranské usneseno dáti jí 10 korun podporu měsíčně, 
Frant. Novotnému zvýšena byla podpora na 6 korun měsíčně. 

4. K žádosti Karla Anděla o povolení zahražení obecního pozemku proti jeho domku 
usneseno ohražení povoliti a nájem z pozemku jím ohraženého bude později 
ustanoven.43 

 
Mutlasch, Frant. Dusík, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Josef Šafařík, František Kubr, starosta, 
Staněk, Karel Nerad, Josef Kozák, Ant. Tůma 

                                                 
42  Bývalou mýtovnou v tomto případě byl domek čp. 127 v rohu ulic Čsl. armády a V Podskalí 
43  Za Mlýnem čp. 78 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 4. listopadu 1911 
za přítomnosti 11 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Jednání ohledně navrženého vyrovnání mezi c. a k. řiditelstvím soukromých statků 
Jeho Veličenstva, obcí Hostivice a c. k. aerarem ohledně sporného pozemku části 
parc. 452 ve výměře 100,09 čtverečních sáhů. C. k. erár (vojenská správa) zakoupila 
od parc. č. k. 259 katastr. obce Hostivice plochu nutnou stavbě objektu dělostřelecké 
zbrojnice. V severozápadní části tohoto pozemkového celku nesouhlasí hranice 
katastrálního plánu se skutečností, ježto dle katastrálního plánu ku silniční parcele č. 
452 přináleží plocha od nevyšetřitelné doby vrchnostenskou správou c. a k. řiditelství 
soukromých a rodinných statků v Praze používána jest a i ve skutečnosti souvislost 
její s parcelou č. k. 259 kamenem obloženým svahem označená jest. 

Naproti tomu odpovídá regulační čára polohopisného plánu skutečnému stavu 
nejvíce. Tato čára jest tudíž dle obapolného dorozumění spůsobem v přiloženém 
plánu naznačeném stanovená a béře se za základ ku vyrovnání plochy. 

Dle toho získává c. a k. erár (vojenská správa) od c. a k. řiditelství soukromých a 
rodinných nadačních statků v Praze v plánku ku vyrovnání písmenkami a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, a označenou plochu ve skutečnosti 23 506,93 m2, čili 
6 535,77 čtverečních sáhů. 

Od toho jsouce odečtená plocha a, b, c, d/1, e/1, f/1, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 
q, a měřící dle hranice zanesené v katastrálním plánu per. 23 146,90 m2 = 6 435,68 
čtverečních sáhů zbývá dle katastrálního plánku k silniční parcele č. k. 452 patřící 
(sporná) plocha c, d, e, f/1, e/1, d/1 c 360,03 m2 = 100,09 čtverečních sáhů. Tento 
rozdíl vyrovnává se mezi c. k. řiditelstvím soukromých a rodinných nadačních statků a 
obcí tím způsobem, že c. a k. řiditelství splatí obci kupní cenu za polovinu této plochy 
v obnosu 100,09/2 × 6,50 = 325,29 korun z trhové ceny, od c. k. eráru (vojenské 
správy) obdrží ceny. 

Na jihozápadním rohu stavebního místa do silnice spadající pozemkový pruh a, b, c, 
q, a měří dle katastrálního plánu 14,09 m2 = 3,92 čtverečních sáhů, na severozápad
ním rohu stavebního místa taktéž do silnice spadající pruh e, f, g, e 33,33 m2 = 9,26 
čtverečních sáhů, obě plochy dohromady mají výměru 47,42 m2 = 13,18 čtverečních 
sáhů, kterážto výměra c. a k. řiditelství soukromých a rodinných nadačních statků 
v Praze od c. a k. vojenské správy se nahrazuje, jelikož plocha tato spředu uvedená 
c. k. erárem (voj. správou) získané ve výměře per 23 506,93 m2 = 
6 535,77 čtverečních sáhů, již obsažena jest. Tato plocha postupuje se však ve 
smyslu §22 stavebního řádu pro království České bezplatně a bez závad obci 
Hostivické. 

Následkem toho zmenší se silniční parcela č. k. 452 oproti stavu katastru o 360,03 m2 
 47,42 m2 = 313,61 m2 = 86,91 čtverečních sáhů. 

K provedení knihovního pořádku majetkového stavu c. k. eráru (voj. správy) budiž 
vzata za měřítko plocha dle regulační čáry případ per 23 506,93 m2  47,42 m2 = 
23 459,51 m2 = 6 522,59 čtverečních sáhů písmenkami q, c, d, e, g, h, i, k, l, m, n, 
o, p, q označená. 
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Vyhotovení vyrovnávací listiny obstará c. k. vojenské stavební oddělení 8. sboru. 
Kolkovaný originál bude k originálu smlouvy o koupi stavebních pozemků dělo
střelecké zbrojnice pro odborné účetní oddělení č. k. ministerstva války určenému, 
jeden opis této vyrovnávací listiny k opisu smlouvy pro c. k. řiditelství soukromých 
a rodinných nadačních statků určenému přišit a druhý opis obci Hostivické doručen. 

Vyrovnání toto bylo obecním zastupitelstvem jednohlasně schváleno a ku provedení 
určeno s výhradou schválení okresního zastupitelstva. 

2. K dopisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně ohledně stanovení maximální ceny 
nejnutnějších potravin usneseno, že vzhledem ku stále kolísavé ceně potřebných 
potravin, že maximální cenu stanoviti nelze. 

 
Staněk, Josef Vlasák, Frant. Dusík, Anton Nykles, Karel Nerad, Jan Kohoutek, Mutlasch, 
Kubr, starosta 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 30. prosince 1911 
za přítomnosti 9 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Jest přípis dob. has. sboru ohledně nescházení se výborových schůzí a usneseno, by 
sděleno bylo dob. has. sboru, by ještě jedenkrát schůzi svolal, všechny členy řádně 
obeslal ,a když by se nesešli, by svolána byla valná hromada, by o tom usnesení 
učinila, když valná hromada nápravu neučiní, teprve obecní výbor nucen bude 
nápravu učiniti. 

2. K žádosti p. arch. Paroulka o stanovení ceny za štěrk usneseno, by lámán byl kámen 
u rybníčku na kraji, aby cena z místa čítána byla 30 haléřů, ve vysoké skále vůbec se 
lámati zakazuje. 

3. Ohledně sekání ledu na rybníce obecním usneseno, by platilo se za led za fůru 
a napřed aby sekali 1 den led p. Nerad a Procházka a druhý led p. Šroubek 
a p. Šimáček. Led však musí býti za 1. den vysekán, aby zase jiný mohl růsti. Led 
sekati však se má, až dosáhne větší tloušťky, což určí starosta. 

4. Úprava na fořtě rybnická má se provésti tak, aby se rozšířila a aby se tam led sekati 
mohl. 

5. K žádosti obce Litovické přijmut byl Fr. Foubík do obce zdejší. 

6. K žádosti Josefa Čermáka, by svoleno mu bylo vybrati úrazovou rentu jako odstupné 
jednou pro vždy, se nepovoluje z důvodu vybíráním renty po částech více dostane, 
jakož i že by v pádu neschopnosti ku práci obec rentu mu platiti musela. 

7. An nájem obec. luk letos vyprší, mají se nově na šest roků pronajmouti za podmínek 
dříve stávajících. 

8. Volný návrh p. Vlasáka, by se upravily po obci pěšiny usneseno, by když na nádraží 
popel dáti nechtí, vzal se z továrny a pěšiny upravily. 

 
Václav Nykles, Fr. Kubr, starosta, Josef Vlasák, Karel Nerad, Frant. Dusík,  Anton Staněk, 
Jan Kohoutek, Josef Šafařík 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 31. ledna 1912 za 
přítomnosti 6 členů místní školní rady s následujícím pořadem. 
 

1. Jednání o přípisu c. k. okresní školní rady ohledně úpravy schodiště ve staré školní 
budově a usneseno v zásadě, že o prázdninách by se staré schody do prvního patra 
nahradily novými. Ohledně kamen usneseno, že týž jsou nyní opraveny a konají 
dobrou službu, že netřeba nové poříditi. Ohledně sklápěcích oken usneseno, že není 
možno sklápěcí okna zříditi a v okně je mříž, kterou není možno odstraniti, by žádný 
z okna nevypadl. 

2. Ohledně p. stavitele Slabého usneseno, by se vyzval písemně, aby si pro peníze 
přišel, jakož i ku konečnému vyúčtování. 

3. Přípis c. k. okresní školní rady v Kladně o dozoru na dítky mimo školu byl vzat na 
vědomí. 

4. Volný návrh p. řídicího, zdali by se mohlo vyučovati odpoledne, vzat byl na vědomí 
a při příští schůzi bude projednán. 

5. Volný návrh p. řídicího, by si mohl vzíti as 25 stromků ze školní zahrady, byl 
schválen. 

6. Dále bylo usneseno, by se koupila kolekce léčivých a jedovatých bylin a ve školní 
zahradě se nasely. 

 
Josef Vlasák, Josef Šafařík, Bedřich Stádník, Josef Kubr, Fr. Kubr, předseda, Jan 
Suchoradský 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 22/II 1912 za 
přítomnosti 10 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

Jednání. 

1. Jest přípis c. k. okresního hejtmanství v Kladně ohledně podání dobrozdání povolení 
veřejné lékárny v Liboci a bylo usneseno následovně: An lékárna Břevnovská jest 
blízko od Liboce a vzhledem, že i obec zdejší se ucházeti buď o veřejnou lékárnu neb 
soukromou, majíc všechny lékárny dosti vzdálené, nejbližší přes 5 kilometrů, 
nesouhlasí se zřízením lékárny v Liboci. 

2. K žádosti o přijmutí do svazku obce Hostivice přijmuti byli dítka Antonínu 
Nachmanovi, Václav Bouška, Kateřina Boušková, Jan Cintl a Václav Kabička. 

3. Ohledně vyřezání stromoví a o prodeji slabých stromů a klestí zvolená byla komise 
p. Kozák, p. Vlasák, Josef Šafařík a starosta, kteří potřebné mají zaříditi. 

4. O žádosti Václava Horešovského ohledně dání nemocného dítka do ústavu usneseno 
se po lékařském ohledání poptat se u některého ústavu, zda li by bylo možno někam 
je dostat. 

5. K žádosti Sokolské župy Podbělohorské o dání příspěvku na dítky, řemeslný dorost 
a zároveň příspěvek na slet, dáno bylo na každý 10 korun. 

 
Karel Nerad, Anton Staněk, Ant. Tůma, Josef Vlasák, v. z. Havelka, Václav Nykles, 
Fr. Kubr, starosta, Frant. Dusík, Jan Kohoutek, Josef Šafařík 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 22. března 1912 
za přítomnosti 9 členů výboru s následujícím pořadem. 
 

1. Předložené účty za rok 1911 obecních příjmů a vydání byly prozkoumány 
v jednotlivých položkách, porovnány s doklady, načež byly schváleny. Příjem 8 915 K, 
vydání 8 765 K 54, zbytek 152 K 23.44 

3. Rozpočet pro rok 1912 byl přezkoušen ve všech položkách a po upravení schválen. 
Přirážka pro rok 1912 stanovená byla na 48 % slovy čtyrycet osm percent ke všem 
přímým daním vyjímaje daň osobní. 

4. K žádosti sboru učitelského usneseno, by podepsána byla petice žádající, by 
venkovské učitelstvo na roveň postaveno bylo městským. 

5. Ku žádosti o podporu J. Nedvěda pro hocha po Ant. Nachtmanovi usneseno 
ponechati do schůze příští a k žádosti Alex. Nováka usneseno, by se dopsalo na 
řiditelství úrazové pojišťovny, by jemu lepší podporu dala. 

5. Volný návrh p. Vlasáka, by se upravila cesta do vršku, usneseno pro velký náklad to 
odložiti. 

6. K volnému návrhu ohledně vyvežené hlíny v Václ. Procházky č. 121 usneseno jej ku 
odvezení do 14 dnů vyzvati a v pádu neuposlechnutí jej pokutovati. 

7. P. Kozák ohlašuje, že spolu jinými hodlá zameziti chození lidí přes pole pod pokutou 
od 2 do 5 korun a vyhlásiti to tabulkami. 

 
Fr. Kubr, starosta, Václav Nykles, Mulatsch, Ant. Tůma výbor, Frant. Dusík, Josef Kozák 
I. radní, Josef Vlasák, Anton Staněk, Karel Nerad 

                                                 
44  Bod 2 chybí v originálu zápisu  
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 30. března 1912 
za přítomnosti 8 členů podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Jest terno pro místo učitelky I. třídy ze dvou došlých žádostí a usneseno bylo 
sestaviti následující pořad: 

 na první místo Eleonora Šestáková, 
 na druhé místo Milada Červenková. 

2. Ku žádosti učitelského sboru, by odpolední vyučování začínalo o 1 ½ hod. odpolední, 
bylo usneseno, by se na zkoušku zavedlo vyučování odpolední o 1 ½ hod. pro letní 
období, a sice od 1. dubna do 15. října 1912. 

3. Ohledně p. učitele Slabého usneseno, by se vyzval opětně, by si peníze vyzvedl při 
schůzi místní školní rady, kde se ujednání státi může, pročež má sděliti, kdy si pro 
peníze přijde, předem, by se mohla místní školní rada sejíti. Kauce má býti 
vyzvednuta u místní školní rady osobně proti vrácení potvrzení. 

4. Volný návrh p. řídicího, by se před svátky umyly školní světnice, byl přijat. 

Pakli si peníze do dvou měsíců nevyzvedne, budou peníze dány [do] depositní kasy 
c. k. berního úřadu v Unhošti. 

5. Dále usneseno, by se vyzval p. stavitel, by podal rozpočet na schodiště ve staré 
škole, a sice z betonu. 

 
J. Novotný, Mulatsch, Josef Kubr, Josef Kozák, Josef Šafařík, Fr. Kubr, předseda, Jan 
Suchoradský 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici dne 2/5 1912 za přítomnosti 
8 členů m. š. rady. 
 

1. Podání dobrozdání o úlevu, bylo odporučeno 53 žádostí o úlevu a 3 nedoporučeny. 

2. Z předloženého rozpočtu na schody ve staré školní budově bylo usneseno poříditi 
schody z betonu cementové a nesmějí býti hladké a přijata nabízená cena od Ant. 
Hakla za 11 k 50 hal. 1 schod. 

3. An staré školy jest místy omítka opadaná, usneseno tuto opraviti, v nové škole 
oplotnění zahrady opraviti s dřívím z lezačky tělocvičné a táž bude nově zřízená, 
jakož i studnu v nové škole opraviti a na příkrov pískový přidělati, by se nekolíbala. 

4. Volný návrh p. řídicího, by se vyzval truhlář, by školní tabuli patřící do školy ihned 
zhotovil, byl přijat. 

 
Mulatsch, Josef Kozák, Jan Novotný, farář, Kubr, předseda, Jan Suchoradský, Josef Vlasák 
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Protokol 

sepsán 8. května 1912 při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici ohledně 
podání dobrozdání o žádosti MPhDr. Havelky za udělení koncese lékárnické 
ve Vokovicích usneseno následovně: 
 
An obec zdejší hodlá se ucházeti sama o lékárnu a lékaře, majíc do lékárny přes šest 
kilometrů, a Vokovice mají v blízkosti dvě lékárny, a sice v Břevnově a Dejvicích, 
nesouhlasí zdejší obecní zastupitelstvo, by koncese žadateli udělená byla. 
 
Fr. Kubr, starosta 
Karel Nerad, Anton Staněk, Josef Vlasák, Mulatsch, Frant. Dusík 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 8. června 1912 
za přítomnosti 7 členů s následujícím pořadem. 
 

1. K žádosti Ant. Nedvěda za poskytnutí příspěvku na sirotka J. Nachtmana usneseno 
dáti mu na vychování příspěvek 4 koruny měsíčně od června 1912 ku příspěvku od 
c. k. dvora. 

2. Návrh první české voj. pojišťovny v Praze na pojištění povinného ručení byl zamítnut. 

3. K žádosti Anny Hülerové, majitelky domku 74 v Hostivici,45 za odstoupení pozemku 
38 m2 přestavením domku jejího zabrané usneseno pozemek postoupiti 1 m2 za 
1 korunu, celkem 38 korun, slovy třicet osm korun. 

4. K žádosti Josefa Veselého o kolovrátek usneseno ponechati na pozdější dobu. 

5. K žádosti o příspěvek na hudbu o vzkříšení a Božím těle usneseno dáti 10 korun. 

6. Žádost J. Paroulka o lámání kamene ponecháno dřívější usnesení v platnosti. 

7. K žádosti ob. strážníka o příspěvek na oblek usneseno dáti mu pro letošek 60 korun. 

8. Volný návrh p. c. k. správce, by lidé pracující na polích jak velkostatku, tak i rolníků 
i malých majitelů pozemků poděleni byli lístky dovolujícími choditi na trávu do polí 
a lidi na polích nepracující by na trávu nebyli připuštěni, a když budou na polích 
přistiženi, aby byli pokutováni. 

 
Josef Vlasák, Mulatsch, Frant. Dusík, Jan Kohoutek, Ant. Tůma, Fr. Kubr, starosta 

                                                 
45  V Potoční ulici 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 25. září 1912 za 
přítomnosti 9 členů s následujícím pořadem. 
 

2. Podání dobrozdání o žádosti Václava Procházky č. 121 o koncesi hostinskou 
v Hostivici a usneseno, že vzhledem již stávajícím zde 4 hostincům, 3 prodejí 
lahvového piva, dva výčepy lihovin a několik prodejen v uzavřených lahvích, 
nedoporučuje se zřízení nové koncese hostinské Václ. Procházkovi v čísle 121 
v Hostivici. 

Ohledně žádosti Lad. Klímy ohledně rozšíření koncese v domě 115 v Hostivici 
o přechovávání cizinců usneseno odporučiti, by žádosti bylo vyhověno. 

3. Ku jednání ohledně lékaře v pádu usazení usneseno mu povoliti ročně 400 a ku 
jednání zvoleni mimo starostu p. Kozák a p. Vlasák. 

4. K žádosti obcí byli za příslušníky přijmuti Bohumil Mach, Alois Bebr a Jan Cihlář. 

1. Předloženy byly parcelační plány části pozemku c. k. velkostatku č. kat. 259 
v Hostivici pod voj. budovami a byla navržená parcelace schválena za následujících 
podmínek. 

Veškerý uliční pozemek budiž obci bezplatně bez výloh odevzdán a knihovní pořádek 
ohledně uličního pozemku provede každý kupec pozemku proti svému domu. Každý 
majitel domku jest povinen zříditi kol svého majetku as 1 metrový chodník a jej 
upraviti. K návrhu komise usneseno, by ulice kol voj. objektu mohla býti místo 
navržených 10 metrů pouze osm metrů, ostatní ulice ponechány o šířce 10 metrů. 

 
Volný návrh p. Vlasáka, by se žádalo o povolení vybírání poplatků z místa na úpravu ulic, 
usneseno, by o příští schůzi dán byl na pořad a p. Vlasák by se pozeptal v Břevnově, jaké 
kroky v té věci se činiti mají a z čeho poplatky se vybírati mají a zároveň má se projednat 
v příští schůzi návrh, by se žádalo o povolení vybírání při komisích stavebních poplatku. 
 
Mulatsch, Josef Vlasák, Fr. Kubr, Václav Nykles, Štěp. Šafařík, Karel Nerad, Josef Kozák, 
Jan Kohoutek, Josef Šafařík 
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Protokol 

sepsán dne 27. února 1913 při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 
za přítomnosti podepsaných členů s následujícím pořadem. 
 

1. Předložený účet příjmu a vydání obce Hostivice za rok 1912 byl všestranně 
prozkoumán v jednotlivých položkách, porovnán s doklady a shledán správným, 
načež byl schválen a podepsán. 

2. Žádost Tomáše Staňka o zvýšení podpory a žádost Marie Nekvapilové o podporu byly 
zamítnuty, prvý z důvodu, že loňského roku byla mu podpora zvýšena, a druhá, že 
táž má jest domek č. 107. 

3. K žádosti obce Horní Lhoty za přijmutí Ant. Semerada byl týž za příslušníka přijat. 

4. Ku přípisu okresního výboru za zaplacení 35 K 22 za úpravu silnice v Jenečku 
usneseno zaplatiti, ale má udáno býti, jaká práce konaná byla. 

5. K přípisu c. k. okresního soudu byli ku stání dne 5. března 1913 ustanoveni 
p. Kohoutek, Josef Šafařík a starosta a stanovená dieta po 4 korunách. 

6. Za upravení lávky u školy bylo usneseno dáti za materiál a úpravu 15 korun. 
 
Po této schůze skončena. 
Mulatsch, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Josef Šafařík, Fr. Kubr, Václav Nykles, Štěp. Šafařík, 
Karel Nerad, Josef Kozák 
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Protokol 

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici 12. března 1913 
za přítomnosti 8 členů s následujícím pořadem. 
 

1. Jednání ohledně ohražení skály a bylo usneseno, by se ohradila podél pěšiny a kus 
okolo pole. 

2. Usneseno zakoupiti knihu říšských zákonů za 10 korun. 

3. O žádosti Jana Sulana ohledně prodeje lihových nápojů a bylo usneseno, že obec 
souhlasí s udělením koncese výčepu lihových nápojů v čísle 54 v Hostivici Janu 
Sulanovi. 

4. Ošetřovné za dítko Frant. Novotného syna Josefa Novotného do porodnice 27 K má 
se zaplatit. 

5. Udělení koncese hostinské Václ. Procházkovi v čísle 121 v Hostivici vzato na vědomí. 

6. Ohledně lámání kamene v černé skále usneseno zakázati lámání kamene jak 
Sechrovi, tak i okresnímu výboru. 

7. Za soudní odhadce pro škody na polních plodinách navrženi pp. Josef Kozák a Fr. 
Kubr. 

8. Ohledně obecní kanceláře usneseno, by se požádala místní školní rada o propůjčení 
místnosti pro kancelář obecní a dáti ji upraviti. 

9. Strážníkovi na šaty povoleno 50 korun. 
 
Po této schůze skončena. 
Mulatsch, Karel Nerad, Josef Šafařík, Josef Kozák, Fr. Kubr, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, 
Václav Nykles 
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Protokol 

sepsán při schůzi místní školní rady v Hostivici 3. dubna 1913 za přítomnosti 
podepsaných s následujícím pořadem. 
 

1. Předložené účty za rok 1911 a 1912 byly všestranně prozkoumány a schváleny a jevil 
se nedoplatek za rok 1912 834 K 77 haléřů. 

2. Předložení rozpočtu na rok 1913, který byl v jednotlivých položkách prozkoumán 
a schválen a přirážka stanovena 15 %, patnáct percent. 

3. An p. stavitel Slabý pro peníze dosud nedošel, provedeno vyúčtování tak, že stavba 
stála celkově 71 961 K 94 a přijde dle klíče schváleného při schůzi  

 na obec Hostivici 50,40 % 36 268,82 
 na obec Litovice 36,52 % 26 280,50 
 na obec Sobín 13,08 % 9 412,62 

 Obec Hostivice zaplatila celkem  35 291,64 
  Litovice  26 060,–– 
  Sobín  9 552,50 

 Má tudíž obec Hostivice dopláceti  997,68 
  Litovice  220,50 
 Sobín má přeplaceno  139,92 

4. Ku žádosti obec. zastupitelstva v Hostivici, aby bylo svoleno umístiti obec. úřad ve 
staré škole, bylo usneseno místnost povoliti za poplatek 30 kor. ročně, které 
připadnou na školní potřeby. 

5. Dále usneseno vyzvati p. stavitele Slabého, aby si vyzvednul doplatek za stavbu školy 
a kauci do 4 týdnů, v pádu li, že tyto nevyzvedne, budou dány do depositního úřadu 
do Unhoště. 

6. Ku návrhu p. Linka usneseno, aby se sepsal inventář polévkové kuchyně a v příští 
schůzi aby se inventář prohlédl. 

 
Fr. Kubr, starosta, Frant. Linek, Bedřich Stádník, Josef Vlasák, Jan Suchoradský, 
v. z. Havelka, J. Novotný, Josef Kubr, Josef Kozák 
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Zápis 

o schůzi ob. zast. v Hostivicích konané dne 5. dubna 1913. 
 
1. Starosta zahajuje schůzi a konstatuje, že k projednání prvních tří bodů je dostatečný 
počet členů přítomný a přistupuje k bodu 1. Jednání o zřízení úřadovny: Dle protokolu 
místní školní rady zapůjčí m. šk. rada místnost ve staré škole za poplatek 30 K. 
Pokud se týče adaptace, která dle výpočtu p. stavitele Hakla bude státi asi 
125 K, usneseno, aby provedena a starosta splnomocněn, aby potřebný nábytek zjednal. 
 
2. Předání úředních listin: 
Pan Fr. Kubr jakožto minulý starosta předkládá nejprve knihu, v níž zúčtováno je obecní 
jmění. To činí dle výkazu v hotových penězích na 3 knížkách okresní záložny v Unhošti 
K 4 758,78 a 100 K v státní renty a 900 K jmění chuď. fondu státním v úpise. 
Kromě toho obec spravuje K 1 800 (na dvou státních rentách), jakožto jmění podílníků 
peněžního fondu. Cenné papíry předloženy a zrevidovány. Taktéž spořitelní knížky 
souhlasí. 
Ježto knihy pokladní a příslušníků nevyhovují, usneseno, aby všecky potřebné knihy byly 
zakoupeny nové, aby hned při převzetí mohly býti zavedeny. 
Starosta žádá, aby kvůli revidování vší pokladní činnosti zvolena byla tříčlenná komise, 
která by revizi provedla. Navrženi p. Nerad, p. Henych a A. Uhlík a též zvoleni. 
 
3. Stanovení paušálu písaři apod. 
Topení provede se v účtu běžném. Za úklid a vytápění (posluha) navrženo 40 K ročně. Při 
úředních cestách stanovena pro starostu dieta 5 K, pro členy výboru 4 K. Pro písaře 
stanoven starostovi paušál 300 K. 
 
4. Pokladník nově zvolený bude míti pokladní hotovost a vypláceti všecky výplaty pro 
obec. Navržen a zvolen p. Jos. Henych. 
 
5. Před projednáváním tohoto bodu konstatuje starosta, že příchodem p. Vlasáka může se 
právoplatné usnesení v této věci učiniti. 
Zásadně nebylo by obecní zastupitelstvo proti odprodeji neb nájmu pozemku p. Jos. 
Nebeskému. Usneseno však, aby pronajal se mu dotyčný pozemek s podmínkou, že čáru 
regulační naprosto překročiti nesmí, za roční obnos 0 K 40 hal. Ovšem předpokládá se, že 
písemně zaváže se vše odstraniti, bude li to obec žádati. Usnesení toto je však závislé na 
rozhodnutí komise k ohledání místa toho zvolené. V komisi té jsou zvoleni: p. Závora, p. 
Jos. Šafařík, p. Vlasák. V písemné úmluvě budiž řečeno, že poplatek určený platí se ze 
všech obecních pozemků při domku p. J. Nebeského užívaných. 
 
6. Volných návrhů nebylo. Tím skončeno. 
 
Ant. Uhlík, zapisovatel, Josef Henych, Karel Nerad, Ant. Závora, Fr. Kubr, Jan Kohoutek, 
Tom Chlupatý, starosta, Josef Vlasák, Josef Šafařík 
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Zápis 

o schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 3. května 1913  
o 4. hod. odpoledne v kanceláři obecního úřadu ve staré škole. 
 
Schůzi přítomni pánové: Pan Tomáš Chlupatý, starosta obce, pan Mulač, c. a k. hosp. 
správce, p. Uhlík, p. Kohoutek, p. Henych, pan Kubr, p. Nerad, p. Vlasák, p. Šafařík, 
p. Závora. 
Jest tedy při zahájení schůze přítomno z 13 pánů členů 11, tudíž počet dle § 42 zř. ob. 
k usnášení je způsobilý. 
 

Pořad jednání. 
 
1. Žádost Barbory Novotné z Hostivice za udělení ošetřovacího příspěvku na 
děcko Frant. Novotného. 
František Novotný jest manželské děcko Josefa Novotnýho, v Praze v porodnici dne 
3. prosince 1912 rozené a po úmrtí své matky vzala je do ošetřování matka otcova 
Barbora Novotná, jež žádostí pod čj. 46 podanou domáhá se příspěvku na vyživování 
děcka. 
Obecní zastupitelstvo se usnáší k návrhu p. Vlasáka, by dotazem u p. továrníka Pánka 
v Karlíně byla zjištěna jeho týdenní mzda a pak by se teprve o žádosti té rozhodovalo. 
 
2. Schválení obecního rozpočtu na rok 1913 a stanovení výše obecní přirážky. 
Předkládá se vyhláška ze dne 17. dubna 1913, jíž se u všeobecnou známost vyložení 
rozpočtu k veřejnému nahlédnutí uvádí, jakož i zápis, z něhož vidno, že proti rozpočtu 
žádných námitek učiněno nebylo. Na to přikročilo se k projednání rozpočtu a nejprve vzato 
v úvahu „chudinství“, 
jehož příjem dle návrhu obnáší     111 K 
a vydání dle návrhu činí      662 K, 
takže se vykazuje schodek      551 K. 
Při rozpočtu řádném činí příjem  1 947 K 64 h 
a vydání     7 380 K 36 h, 
činí tedy schodek    5 432 K 72 h. 
Vzhledem k tomu, že předpis daně obnáší 12 710 K, jest zapotřebí ku krytí schodku 43% 
obecní přirážku. 
V účtech pak za opravu kostela, fary a hřbitova vykázaný nezaplacený obnos 191 K 13 h 
nelze do rozpočtu pojmouti s ohledem na c. a k. velkostatek co úřad patronátní a musí 
tudíž obnos ten býti hražen ostatním poplatnictvem. Pročež předpis daně pro poplatníky 
mimo c. a k. velkostatku obnáší 6 663 K 12 h, jest potřebí, by ku zapravení této dlužné 
částky stanovena byla 3% přirážka. 
Obecní zastupitelstvo v povšechné debatě rozpočtové vydání chudinské zvyšuje na obnos 
862 K, příjem řádný zůstává nezměněn, ve vydání zvýšena položka 15 o 20 K, 
takže činí veškeré vydání    7 600 K 
a ku krytí zbylého schodku   5 652 K 72 h jest potřebí 45% obecní přirážky ku 
všem přímým daním v obci předepsaným mimo osobní daně z příjmu, jež jest od přirážek 
samosprávných osvobozena, schvaluje se rozpočet na rok 1913 a stanoví, by v roce 1913 
vybírána byla 45% obecní přirážka a 3% mimořádná ku krytí schodku 191 K 13 h. 
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3. Žádost p. Josefa Veselýho a p. Václava Kouckýho za úpravu vodoteče. 
Žadatelé si stěžují na nynější stav vodní stoky a žádají, by nějakým vhodným způsobem 
upravena byla. Usneseno, by se již dříve u věci té podání u c. k. okresního hejtmanství 
urgovalo a žadatelé poukázáni na pořad práva soukromo právního. 
 
Volné návrhy a dotazy. 
I. Žádost křesťansko sociálního spolku za udělení příspěvku pro hudbu při slavnosti Božího 
těla. 
Usneseno k návrhu p. Uhlíka, by podání této žádosti nebylo vyhověno, a poněvač dle 
zprávy p. Kubra bylo jim v roce 1912 povoleno 10 K, by jim obnos ten byl vyplacen. 
 

II. Žádost výhr. priv. buštěhradské dráhy za zrušení pěšiny podél dráhy vedoucí z Jenečka 
do Hostivice k domku pana Anděla. 
K návrhu p. Uhlíka usneseno, že by obec proti zrušení ničeho nenamítala, když by dráha 
oproti tomu upravila pěšinu při cestě z Jenečka do Hostivice a upravila vhodným 
způsobem vodoteč stěžovatelů p. Veselýho a p. Kouckýho. 
 

III. Nařízení c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 26. dubna 1913 čís. 23.861 
ohledně dodatečné úpravy bytu pro c. k. vrchního oficiala dělostřeleckého skladiště 
v domě čp. 74. 
Předčítá se přípis ten a pan starosta oznamuje, že pan vrchní oficiál prohlásil byt onen 
nepřijmouti. V debatě o celém předmětu tom zavedené a po podání vzájemných 
vysvětlivek usneseno o nařízení tom se u právníka informovati a z nařízení toho podati 
odvolání. 
 

IV. Pan starosta žádá, aby pro obecního písaře poukázaná odměna 300 K stanovena byla 
do konce roku 1913. 
 

V. Pan Vlasák žádá o vhodném upravení obecní studny, která jest v nynějším stavu 
znečišťována, a že by bylo dobře, aby se do studny dala menší pumpa a studna uzavřela. 
V rozhovoru zavedeném se přišlo k náhledu, že by bylo nejlépe na jiném místě zříditi 
novou studnu v příštím roce a studnu prozatímně upraviti. 
 

VI. Pan Závora poukazuje, že se v obci zdejší příliš mnoho množí neoprávněný podomní 
obchod a žádá, by nějakým způsobem v zájmu místních živnostníků obchodu tomu 
učiněna byla přítrž. 
Poukázáno, že u věci té jest oprávněna zakročiti místní policie a jest zapotřebí, by strážník 
co nejdříve o případu každém vyrozuměn byl a tak neoprávněného zadržeti mohl. 
 

VII. Pan c. a k. hosp. správce žádá, by pro strážníka stanovena byla odměna při dopadení 
pachatele v polním pychu. 
Poukázáno, že odměna ta již byla stanovena, a sice 1/3 z vyměřené pokuty a zapravenou 
osobou, kterou strážník při činu dopadl. 
 

VIII. Pan Kohoutek se dotazuje, kdo má pronajatý úvoz. 
Sděleno, že jej užívá p. Mráček a že bude povolán k jednání o pronájmu. 
 
Po přečtení podepsáno. 
Mulatch, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Karel Nerad, Josef Kozák, Ant. Závora, Josef Henych, 
Josef Šafařík, starosta Tomáš Chlupatý, Najman zapisovatel 
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Zápis 

o schůzi místní školní rady v Hostivici, jež se konala dne 15. května 1913  
o 4. hod. odpol. v kanceláři obecního úřadu ve staré škole. 
 
Schůzi přítomni pánové podepsaní. 
 

Pořad jednání. 
 
I. Oprava školních budov. 
Pan řídicí oznamuje, že na nové školní budově poškozen jest větrák, některé dvéře 
nedoléhají a rovněž tak i školní lavice bude nutno opraviti, jakož i střecha částečně 
porouchána jest. K návrhu p. Kozáka usneseno stanoviti komisi, kteráž by závady shledala 
a opravu pak zadala. Do komise té ustanoveni pan předseda místní školní rady a pan řídicí 
učitel. 
 
II. Žádost spořitelního a záložního spolku za dovolení k nutné úpravě kanceláře 
na vlastní účet. 
Spolek onen žádá, že na vlastní své útraty upraví místnost za kancelář používanou, a sice 
novou podlahu a vydláždění zdiva. Místní školní rada úpravu povoluje, s ohledu hospo
dářského doporučuje zřízení podlahy cementové, jinak prkenná podlaha ve 3 nebo 4 letech 
zničena by byla znovu. 
 
III. Vyúčtování nové školy. 
Dle poukazovaného rozpočtu nové školní budovy ve schůzi místní školní rady dne 3. dubna 
vykazuje se, že 
obec Hostivice má zaplatiti 36 268 K 82 h 
 a zapravila 35 291 K 64 h 
 má dopláceti 997 K 18 h 
obec Litovice má zaplatiti 26 280 K 50 h 
 a zaplatila 16 060 K –– h 
 má dopláceti 220 K 50 h 
obec Sobín má zaplatiti 9 412 K 62 h 
 zaplatila 9 552 K 50 h 
 má tudíž přeplaceno 139 K 92 h 
Obec Litovice však ve svých dokladech vykazuje přeplatek 399 K 50 h, 
ale přiznává se ke dlužným místním školním přirážkám za léta 1909 a 1910 v obnosu 
400 K 59 h, takže by doplatkem 1 K 09 h byla úplně s místní školní radou vyrovnána. 
Hlavní a přední záležitostí pak jest uvést do konce záležitost se stavitelem Slabým. 
Poněvač však nelze najíti v celé záležitosti jasno, usneseno, by do schůze příští byla co 
možno největší přehlednost. 
 
IV. Pan předseda žádá, by mu dáno bylo povolení ku zakoupení potřebných 
knih. 
Povoluje se, by pan předseda si zakoupil knih, jež nutně jest zapotřebí. 
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V. 
Ohledně v poslední schůzi usneseného nájmu z obecní kanceláře usneseno, by obecní úřad 
odváděl místní školní radě tento poplatek co dar. 
 
VI. 
Pan Vlasák navrhuje, navrhuje, poněvač písař obecní vykonává práce písařské i pro místní 
školní radu, byl také místní školní radou za práci tu odměněn. Návrh se schvaluje. 
 
Skončeno a podepsáno. 
Předseda: Tom. Chlupatý, předseda míst. škol. rady 
J. Najman, zapisovatel 
Jan Suchoradský, Josef Kozák, Josef Vlasák, František Linek, Bed. Stádník 
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Zápis 

o schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 19. května 1913  
o 4. hod. odpoledne v kanceláři obecního úřadu ve staré škole. 
 
Schůzi přítomni pánové podepsaní. 
 

Pořad jednání. 
 
1. Volba volitelů pro volby do okresního zastupitelstva v Unhošti. 
Dle nařízení c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 7. května 1913 číslo 25396 
provedena býti má obecním zastupitelstvem volba tří volitelů pro volby do okresního 
zastupitelstva. 
Dříve než li se přikročilo k volbě, bylo zjištěno, že schůze byla řádně svolaná, že vyhláška 
o volbách do okresního zastupitelstva jest vyvěšena a že jest přítomno […] pánů členů 
obecního zastupitelstva, tedy počet dle § 43 zř. ob. k usnášení se způsobilý. 
Na to rozdány hlasovací lístky a po provedeném skrutiniu jeví se výsledek následující: 
Odevzdáno jest 11 lístků hlasovacích, jež zní: 10 na jméno Vlasák, 10 na jméno Uhlík, 
10 na jméno Kubr a jsou tudíž z volitele zvoleni: 
pan Vlasák Josef obchodník, 
pan Kubr František rolník, 
pan Uhlík Antonín učitel. 
 
2. Usnesení o hubení křečků. 
Vzhledem k tomu, že se objevuje veliké množství křečků, jež na plodinách polních velikých 
škod již nyní působí, uznal pan starosta obce za nutné použíti zákona ze dne 16. března 
1896 z. z. č. 20 a učiniti přípravné práce. Pan Kozák se laskavě uvolil potřebný prostředek 
na hubení hrabošů připraviti, takže cena výrobní bude pranepatrná a činiti bude nejvýše 
20 až 30 h za 1 kg. 
Povolení k užití jedu c. k. okresním hejtmanstvím v Kladně obci zdejší již uděleno. 
Pan c. k. hospodářský správce protestuje, by c. a k. dvůr byl zabrán do společného zájmu 
v hubení křečků, poněvač c. a k. dvůr hubí křečky na své útraty. Pan Uhlík pak žádá, by 
k ničení křečků nebyly přibrány školní děti. Návrh na hubení křečků byl přijat. 
 
Volné návrhy a dotazy. 
I. Žádost Josefa Nekoly za udělení příspěvku na zvonění. 
Žádost se předčítá a po podání různých náhledů usneseno, by žadateli byl udělen 
příspěvek v podobě příspěvku za zvýšení natahování hodin, a sice dostávaje dosud 30 K, 
bude nyní dostávati 50 K, jest však povinen zvoniti ráno, v poledne a večer. 
 
II. Žádost obce Hostouně za přijmutí ve svazek domovský V. Tureckého. 
Týž jest v roce 1877 rozený až dosud do obce Hostouně příslušný a v obci zdejší se 
dobrovolně a nepřetržitě zdržuje od roku 1893. 
Odkládá se do příští schůze, aby v tom čase bylo zjištěno, kde se v desetiletém pobytu 
zdržoval. 
 
III. Žádost spolku nevidomých v Praze za udělení příspěvku. 
Žádost se předčítá, neprojednává se. 
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IV. Usnesení o zvýšení poplatků za průvodní pasy dobytčí. 
Pan starosta poukazuje, že by mohl býti značný příjem pro chudinskou pokladnu, kdyby 
ustanoven byl poplatek za každý odebraný pas dobytčí a jest toho náhledu, že by poplatek 
ten mohl činiti 10 hal za kus. 
Neprojednává se. 
 
Volné návrhy a dotazy. 
I. Pan starosta oznamuje, že se doslechl, že pak Jelínek odprodal část stavebního místa 
v místech, kde jest nutno, by regulační čáry byla pozměněna, poněvač ve způsobu 
nynějším by naprosto živé frekvenci nevyhovovala. 
Usneseno, by do příští schůze veškery přípravné práce provedeny byly. Schůzi tu však co 
možno nejdříve stanoviti. 
 
II. Pan Vlasák poukazuje, jak nutné by bylo, aby v obci zdejší usazen byl lékař, poukazuje, 
že obvodní lékař ani neprohlédl mrtvolu paní Müllerové. Po podání vysvětlivek v záležitosti 
obsazení místního lékaře, k návrhu p. Nerada usneseno, zaopatřiti předem výtahy 
o příspěvcích, jež by jednak obce vůkolní, jednak c. a k. erár, ženská trestnice v Řepích, 
výhr. priv. buštěhradská dráha na lékaře přispívaly, a pak další kroky zavésti. 
 
III. Pan Uhlík poukazuje na nečistotu cesty ke nové škole a jest náhledu, že by bylo nutno 
vykázati lidem, jenž v místech těch mrvu uloženou mají, poukázáno bylo místo jiné; pan 
Šafařík poukazuje na nebezpečnost mostku proti Nekolovi, jenž není při jedné straně 
opatřen zábradlím; dále se poukazuje na nebezpečnost kalužiny u p. Jelínka a p. Jelínek se 
zavazuje, že když by mu byly u kalužiny stojící topoly ponechány, kalužinu zaveze na svůj 
náklad. K návrhu p. Kubra usneseno, aby p. starosta potřebné vyšetřil a do dobrého stavu 
uvésti nechal, což schváleno. 
 
Skončeno a podepsáno: 
Šafařík, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Josef Henych, Ant. Uhlík, Josef Kozák, Josef Šafařík, 
Mulatch, Fr. Kubr, K. Nerad, Ant. Závora, Tom Chlupatý, starosta 
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Zápis 

o řádné schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 16. června 
1913 o 4. hod. odpol. v kanceláři obecního úřadu ve staré škole. 
 
Schůzi přítomni pánové podepsaní. 
 

Pořad jednání. 
 
1. Schválení návrhu na změnu regulační čáry u domu čp. 24. 
Jak již v poslední schůzi obecního zastupitelstva bylo navrženo, aby změněna byla nynější 
regulační čára při čp. 24,46 poněvač v nynějším směru svému účeli vyhovovati nemůže, 
předkládá se návrh na změnu tu. 
Návrh se schvaluje. 
 
2. Žádost p. Ant. Ryby, vrchního oficiála dělostřeleckého skladiště za odprodání 
části obecního pozemku pro stavbu rodinného domku. 
V žádosti té, pod čj. 310 podané, pan Ryba uvádí, že v této době není mu možno v této 
obci velký byt pronajmouti, a poněvač dle platných předpisů jest obec povinna o byt 
takový se postarati, žádá, by mu odprodáno bylo asi 200 čtverečních sáhů obecního 
pozemku od čk. 239 a 240, na němž by si postavil vlastní obytný domek. 
Usneseno, aby se žadateli pozemek prodal, a sice 1 čtvereční sáh za 8 K. Parcelace 
provedena budiž počátkem od továrny p. Staňka a jednotlivé parcely aby vedeny byly po 
celé šíři směrem od okresní silnice k lukám, při čemž regulace při okresní silnici bude 
vedena od hranic téže silnice 2 metry a od hranice pozemku p. Staňka k lukám zůstane 
v šíři 8 m. 
 
III. Jednání o určení stavební dávky. 
Pan starosta poukazuje, že obecní úřad co úřad stavební musí používati technického 
i zdravotního znalce, kterého by měla hraditi obec, poněvadž povolení ku vybírání stavební 
dávky nemá. 
K návrhu p. Kubra usneseno, že stavebník jest povinen za komisi hraditi obnos 20 K 
a v případě, že by stavěno nebylo podle plánu, jest stavebník povinen případně další 
komise platiti týmž obnosem. Dodatečně předčítají se pravidla o vybírání stavební dávky, 
dle nichž se musí dávka dle potřeby upraviti. 
 
IV. Schválení ustanovených vymetacích obvodů. 
C. k. okresní hejtmanství v Kladně přípisem ze dne 10. května 1913 číslo 22.885 uvádí 
rozvržení jednotlivých skupin vymetacích, dále kterému mistru kominickému ta která 
skupina přidělena jest, jakož i tarif vymetací, který přestoupen býti nesmí, snížen však 
ano. Konečně okresní hejtmanství žádá, by obecní zastupitelstvo rozvržení skupin 
schválilo. 
Obecní zastupitelstvo navržené obvody, jakož i sazbu schvaluje, trvá však na tom, aby 
také šestkrát do roka vymetáno bylo, jinak jest povinen majitel nevymeteného komínu 
případný obnos za nevymetení si odraziti. 
 
                                                 
46  V té době ještě celý areál statku mezi ulicemi Čsl. armády a Potoční a Jenečským potokem 
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V. Vyřízení žádostí za udělení práva domovského: 
a. obce Hostouně pro Václava Tureckýho. 
Poněvadž zjištěno a jím samým dotvrzeno, že v létech 1903 a 1904 bydlil mimo obec, 
nevydržel zákonný 10ti letý pobyt, pročež se žádosti obce Hostouňské nevyhovuje. 
 
b. obce Ořechu pro Josefa Brejchu r. 1843 rozenému v čp. 131 bydlícímu. 
Jelikož dotyčný zemřel 15. června, žádost se odkládá. 
 
c. obce Mochova pro Bohumila Jouzu, nyní dělníka buštěhradské dráhy ve Veleslavíně. 
Odkládá se, aby se vyšetřilo, jak dlouho se mimo obec již zdržuje. 
 
d. Karla Malíka, úpravčího tratě, bytem v Jenečku čp. 16 a od r. 1899 se zde zdržujícího. 
Týž se přijímá. 
 
e. Jana Kostříže, dosud do Volešné – Řevničova příslušného a zde od r. 1901 bydlícího. 
Přijímá se. 
 
f. Václava Soukupa, dělníka buštěhradské dráhy, bytem v čp. 81, až dosud do obce 
Rybníky okr. Příbram příslušný a dle udání v obci zdejší od r. 1882 se zdržující. 
Přijímá se. 
 
Volné návrhy a dotazy. 
Pan Šafařík žádá, aby stavebnímu oddělení bylo sděleno, že cesta u pracháren jest ve 
špatném stavu a aby ji erár do dobrého stavu přivedl. 
Usneseno učiniti tak. 
 
Pan Uhlík žádá, by sborové velitelství bylo upozorněno, že vojenská stráž na okresní silnici 
zastavuje cestující, což by se mělo zameziti. 
Usneseno dopsati velitelství. 
 
Pan Šafařík navrhuje, aby postavena byla na hřbitově studna. 
Návrh se zamítá. 
 
Mulatch, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Karel Nerad, Josef Šafařík, Tom Chlupatý, starosta, 
Ant. Staněk, Fr. Kubr, Šafařík, Ant. Uhlík 
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III. schůze hospodářské rady 

 

Tuto zahájil předseda za účasti všech členů.47 

Zápis čten a schválen. Vyřízen případ mlynáře Bočka, kterýžto vyřídili členové Kojzar, 
Šváb, Bouška u mlynáře. Nemohlo se mu nic na místě dokázati, neb otruby, které členům 
předloženy, byly dobré. Ale na trvání interesanta O. Vlčka odporučují čl. hosp. rady Šváb 
a Bouška, by tento případ hlášen byl úřadu pro potírání lichvy, což přijmuto.48 

Vzat v úvahu dopis od okresní hospodářské rady za dne 29/V., v kterém sděluje, že 
ministerstvu zásobování se zaslati má seznam osob, kteří nevyhnutelně potřebují nějaké 
pomoci, prostřednictvím okres. hosp. rady. Při schůzi této okamžitě se přikročilo ku 
projednávání a definitivní usnesení odloženo na sobotu 14/6 odp. o 1 hod. 

Předneseno udání na místního řezníka Šimáčka, že hostinskému Procházkovi přes zeď 
podal balík s masem. I toto bude vyšetřeno do příští schůze, neb se nevědělo určitě jména 
těch, kteří to viděli. Dále stěžováno též na něho, že prodával hovězí maso à K 10,– za 
1 kg. Z důsledku tohoto usneseno vyhotoviti oběžník ku všem řezníkům, kteří se zabývají 
porážkou a prodejem masa, v kterém se nařizuje, by při každé porážce i prodeji musil býti 
přítomen nejméně 1 člen hosp. rady. 

Tímto program vyčerpán a předsedající schůzi ukončil. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zapisovatel 

 

                                                 
47  Tato a následující schůze se konaly v roce 1919  
48  Boček byl mlynářem v Peterkově mlýnu  
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IV. schůze mimořádná 

hospod. rady dne 14/6 o 1 hod. odp. 
 

Tuto zahájil předseda za přítomnosti všech členů. 

Čten zápis ze schůze řádné, který schválen.  

Zapisovatel hlásí vyřízení oběžníků pro řezníky. 

Přikročeno k účelu dnešní schůze k vyřízení doporučení nejpotřebnějších občanů místních 
ministerstvu pro zásobování. Usneseno doporučiti následující: 

Konopovi Anna, Božena, sirotci 
Šroubek Karel, Ant., sirotci 
Schonová Marie 
Mázl Jos., sirotek 
Novotný Fr., slepec se ženou 
Veselá Anna, slepá 
Jelínek Fr., slabomyslný 
Kučera Jan, slepec 
Karel Jos., almužník 
Procházková Anna, 3 děti 
Strusková Mag., 80 r. 
Feller Karel, 74 r. 
Trnková Marie, vdova 
Cintl Jan se ženou 
Fenclová Marie, vdova 
Sládková Anna, 74 r. 
Charvát Jos., mrzák 
Provazníková Marie, práce nesch. 
Strniště Fr., 70 r. 
Radimský Jos., 79 r. 
Novotná Anna, vdova, 2 děti 

Hyml Václ., 70 r. 
Turecká Roz., vdova 
Bahenská Aloisie, almuž. 
Černá Alžb., 61 r. 
Dvořáková Jul. 
Jindrová Mar., mrzák 
Nejedlá Mar. 
Šnajberková Anna 
Galleová Barbora 
Dvořáková Marie 
Foubíková Anna 
Hyspecký Jos. 
Veister Václav 
Rochusová Kateř. 
Nekvapilová Aloisie 
 

 
 
Tímto předseda tuto schůzi končil. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zap. 
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V. schůze řádná 

dne 18/6 hospodářské rady o 6. hod. večer. 
 

Tuto zahájil předseda za přítomnosti všech členů. 

Zapisovatel hlásí vyřízení soupisu osob navržených ku podpoře minister. zásobování, 
kterýžto s podpisy již zaslán na patřičné místo. 

Stěžováno od obyvatelstva, že vyváží se mnoho mléka a že vejce nejsou žádná dávána do 
konsumu, t. j. prodeje. Toto necháno k vyřízení po obdržení zpráv od producentů, kteří do 
příští schůze jsou povinni tak učiniti. 

Požádán předsedající, by urgoval dodávku přídělového cukru pro obec, kterýžto toto 
přislíbil. 

V kantině na prachárnách dle ústního udání prodává se pivo à 1 K a 1 kg marmelády 
à K 10,–. V této věci usneseno dopsati tam, by dodržovaly se ceny zákonem stanovené. 
Toto se týká i přídělu tabáků. 

Na trafikanta Procházku byla přednesena stížnost, že nedodržuje sobě dodaného příděle 
tabáků, resp. doutníků a cikaret. T. j. dával o 3 cikarety neb 1 doutníka méně než ostatní 
trafikanti. Tuto věc mají vyšetřiti členové hosp. rady Šváb a Kojzar. 

Zvláštní přípis má se zaslati místnímu velkostatku Č S. R. o přiznání konsumu mléka, vajec. 

Tímto předsedající ukončil schůzi. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zapisovatel 
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VI. řádná schůze  

hospodářské rady dne 25/VI. o 6. hod. večerní. 
 

Tuto zahájil předseda za účasti všech členů. 

Zápis čten a schválen. 

Zapisovatel hlásí vyřízení dopisu do pracháren do kantiny a místnímu velkostatku. Dále 
hlásí, že zástupce majitelky kantiny osobně mu předložil účty i s dodatky, zač zboží koupil 
a co ho stojí režie, z čehož vysvítá, že zboží nikterak nepředražuje sám. Toto týkalo se 
marmelády. Co týče se piva, platí i s režií za 100 l K 140,–, takže nemůže ho za tuto cenu 
prodávati, neb ho nemá z pivovaru, nýbrž prostřednictvím obč. Fr. Říšského z Jinočan. 
V této věci usneseno vyzvati Říšského o sdělení, jakým způsobem pivo do kasáren 
zdražuje. Příděl tabáku na kasárnách jest dle vyšetření malý a týká se jen mimořádného 
přídělu. Činí za 14 dnů 50 kusů doutníků a 100 kusů cikaret. Na žádost majitelky kantiny 
zašle se do kasáren rozhodnutí hospodářské rady. 

Dle oběžníku, který hospodářská rada zaslala producentům mléka a vajec, o přiznání 
tohoto, a lhůta dnešním dnem vypršela, usneseno počkati ještě do pondělí, t. j. 30/VI., 
a ti, kteří doposud nepřiznali (těch bylo jen 8 ze 41) a nepřiznají do dne jmenovaného, 
budou do příští schůze hosp. rady předvoláni. 

Vyžádán přesný soupis hovězího dobytka od obecního úřadu. 

Přítomný řezník Fr. Šimáček hlásí, že došlo pro obec 300 kg uzeného amer. masa, a žádá, 
jak se bude prodávat a kdo. Sděleno mu, by sám ponechal ku prodeji 200 kg a řezníkům 
Zábranskému a Hamouzovi dal à 50 kg. Tito musí každého kunsumenta zaznamenat, 
k tomu účelu budou zvlášť vyzváni. 

Předáno hospod. radě od bytové komise vyřízení záležitosti týkající se bytu u Procházky, 
který má najatý sl. uč. Kramlová. Vyšetří do příští schůze pí Andělová. 

Tímto schůze skončena. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zapisov. 
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VII. řádná schůze  

hospodářské rady dne 2/VII. o 6. hod. večerní. 
 

Tuto zahájil předseda za účasti 4 členů, omluven občan starosta49. 

Zápis čten a schválen. 

Přišlí producenti, kteří přihlásili na naši žádost mléko, zaujmuli ½ hod. času. 

Usneseno, do příští schůze by řezníci odevzdali soupis kupujících masa uzeného, a když 
není prodané, zvlášť psát dále. 

Stran bytu u Procházky sděluje obč. Andělová, že sl. Kramlová peřiny k používání u něho 
neměla, a sděluje, že jmenovaná již u Procházky bydleti nebude. Usneseno sečkati, jak 
bude čítati byt jinému. 

Čten přípis od obč. Říšského, který sděluje, že nedostával 25 hl jen pro kasárny, nýbrž 
i pro sebe a vždy polovic nechával na kasárny, což jest správné. Uveřejňuje v dopise 
hromadu poplatků, což mu nemusíme věřit. O této věci rozhodnuto čekati vyřízení 
velitelství zdejšího, které žádalo pivovar za přímý dovoz. 

Tímto předseda schůzi ukončil. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zapisov. 

 

                                                 
49  Václav Bouška 
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VIII. řádná schůze  

hospod. rady konaná dne 9/7 za účasti všech členů. 
 

Tuto zahájil předseda za účasti všech členů. 

Zápis čten a schválen. 

Maso uzené přidělené řezníkům rozprodáno dle zápisu, shledáno správné až na Hamouze, 
kterému nutno sděliti, by po druhé řídil se dle nařízení. Šimáček vyřídí se dodatečně. 

Čtení dopisů, které týkaly se delegování dvou členů hosp. rady na konferenci krajskou do 
Kladna dne 16. t. m. Del. p. Kubr a Kojzar. Druhý dopis týkající se stanovení cen na třešně 
K 1,20 a 1,40 za 1 kg, které se musí dodržeti, což vzato na vědomí. 

Tímto předsedající schůzi ukončil. 
 

Fr. Kubr 
předseda 

 F. Kojzar 
zapisovatel 
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IX. řádná schůze  

hospodářské rady dne 16/7 
za účasti 4 členů, občan starosta omluven. 

 

Tuto zahájil předseda. 

Zápis čten a schválen. 

Předseda i zapisovatel sdělují usnesení krajské konference hospod. rad, z kterých dlužno 
zaznamenati: 

Referentem z I. bod programu, který se týkal působnosti a pravomoci hospod. rad, byl 
Dr. Douba. Týž upozorňoval, že hosp. rady jsou institucí výhradně kontrolní. Hospodářské 
rady mohou kontrolovat všechny místnosti, kde produkty a zboží se nalézá, mimo obývací 
místnosti, na kteréžto musí býti zvláštní povolení okres. hejtmanství. Hlavní důraz klade se 
na to, že hosp. rady výkonným orgánem nejsou, jen za asistence úřadů, pokud se týká 
zboží, které jest pod uzávěrou. Zboží předražené nestojící pod uzávěrou nutno vyšetřiti 
a hlásiti úřadům nadřízeným, t. j. v první řadě okres. hejtmanství. Kontroly mají se 
prováděti občasně u všech obchodníků členy hospod. rad. Dále mají hleděti, by ovoce 
nebylo vyváženo, pokud nebude okres dostatečně zásoben, mimo tento. Přihlížeti mají 
členové hosp. rad, by polní pych nerozmohl se na úkor celku, jako se stalo, že bylo obilí 
předčasně požinováno až od dola, takže škody tím způsobené byly veliké. Ku konci svého 
ref. Dr. Douba poukazuje na to, že hosp. rady jsou institucí v každém případě výchovnou, 
že záleží na této, by jak producenty, obchodníky i konsumenty vychovávala, aby jedni 
zboží draze neprodávali a druzí jej nepředražovali. Po tomto rozpředena debata z pléna 
o vepřovém mase, t. j. by do konsumu vepřové maso přicházelo poměrně nepředražené. 
Po různých návrzích v tomto stanoven obč. Zápotockým návrh konečný, by vepřové maso 
v okresu Kladenském prodáváno bylo od 21/7 t. m. za cenu K 21,50. Poukazuje k tomu, 
když tučné maso vepřové americké možno za tuto cenu prodávati, tedy naše také. 
Usnesení toto bude sděleno též okresům jiným a ministerstvu pro zásobování s poukazem 
stanovení týchž cen. 

Ref. 2 byl občan Zápotocký,50 který ref. za bod 2, t. j. zamezení lichvy a předražování. 
Podotýká se, že v tomto směru byly vinny jak drobné, tak široké vrstvy našeho 
obyvatelstva, že kdo příležitost měl, tak keťasoval. Uváděl různé případy. Upozorňoval, že 
sady obecní v prvé řadě pronajímati se mají invalidům a válečným poškozencům, ale 
hledět k tomu, by v zápětí s pronajatými sady nebo alejemi nekeťasovali, jako se to stalo. 
Dále podotýká, že přihlíželo se při pronajímání ovocných sadů, event. alejí k tomu, by 
ovoce pronajímáno bylo v ceně cca za 1 kg 15–40 hal., proto ovoce nemusí a nesmí býti 
drahé. Apeluje na hosp. rady, by tyto vešly v přímý styk s producenty a konsumenty 
a stanovily směrné ceny při zboží nejnutnějším a časovém. Jakým způsobem, necháno na 
vůli hosp. radám místním, tímto doufá, že docílí se zredukování cen. Ku konci svého 
referátu poukazuje k tomu, že Německo, ačkoliv poraženo a v situaci horší než naše 
republika jest, jest na tom v ohledu hospodářském lépe než my, a to z toho důvodu, že 
úřady nedovolily, by předražování po dobu války dostoupilo toho vrchole jako u nás, což 
všemi souhlasem kvitováno. 

                                                 
50  Antonín Zápotocký, pozdější předseda vlády a prezident Československé republiky 
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Volných návrhů stávalo několik a ty přenechány k vypracování okresní hosp. radě. 

Tento referát zapisovatele vzat na vědomí. 

Usneseno prostřednictvím obec. úřadu objednati 300–400 kalikových pytlů v ceně à K 3,–. 
Financování tohoto v případě potřeby uvolili se benevolentně pp. Kubr Fr. a Šváb Fr. 

Tímto předsedající schůzi ukončil. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zapisovatel 
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X. řádná schůze  

hospodářské rady dne 23/VII o 6. hod. večerní. 
 

Tuto zahájil předseda za účasti 4 5 členů. Občan Čermák scházel. 

Zápis minulé schůze čten a schválen. 

Vzato na vědomí objednání 400 kusů kalikových pytlů prostřednictvím obecního úřadu. 

Debata vedena stran odvážení mléka z obce, do které zasáhli všichni zúčastnění. 
Usneseno, že pro tento čas nedá se nic určitého dělati, neb producenti téhož dle seznamu 
všichni vesměs hlásí nedostatek mléka sami neb vymlouvají se na nedojitelnost březích 
krav. Jen to možno podniknouti, že zúčastníme se vždy 2 prohlídek při odjezdu vlaků 
ranních. Ve čtvrtek ráno posláni občanka Andělová a občan Šváb, v pondělí neb v úterý 
občan Kubr a Kojzar. Čímž zjistíme vývoz mléka a odkud a pak teprve zakročíme. 

Občan starosta hlásí, že stěžoval si občan Tůma, správce tov., že namísto přiděleného 
1 ½ kg sádla dostal jen ½ kg. Tentýž přidělen občanu řezníku Hamouzovi, kteréhožto 
pozvání na středu příští svěřeno obč. zapisovateli, aby vysvětlil, jakým způsobem se 
nedostalo sádlo na obč. Tůmu. 

Obč. Šimáček hlásí přebytek sádla v kg 5 ¾, o čemž usneseno, z téhož přiděliti 1 kg obč. 
Tůmovi a ostatní nechat do příštího přídělu, což sdělí zapisovatel obč. Šimáčkovi. 

Na základě přípisu okresní hospod. rady, kterým se stanoví směrná cena vepřového masa 
na K 21,40, usneseno sděliti v témž smyslu všem řezníkům zabývajícím se porážkou 
a koupí jmenovaného. 

Tímto předseda schůzi ukončil. 
 

  F. Kojzar 
zapisovatel 
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XI. řádná schůze  

hospodářské rady dne 30/VII  
za účasti 4 členů. Paní Andělová scházela. 

 

Zápis čten a schválen. 

Hlášení členů hosp. rady obč. Švába a Kojzara, které osoby přistihnuli při odvážení mléka 
ze zdejšího nádraží. Usneseno dále prováděti takové prohlídky a dle vyšetření zakročíme. 

Povolán do schůze občan Hamouz, aby vysvětlil, proč nepřidělil občanům Tůmovi 
a Suchýmu sádlo, ačkoliv byli k němu přiděleni. Občan Hamouz sděluje, že místo 50 kg 
dostal 47 ½ kg, následkem čehož se mu nedostávalo. Upozorněn, by po druhé si dříve 
převážil vše, neb za rozdělení jest zodpověden v prvé řadě on. 

Obecnímu úřadu přípisem oznámeno udání na Annu Příhodovou pro předražování. Občan 
starosta předal dopis k vyšetření a odpovědění místní hospodářské radě. 

Zavolán občan Příhoda ku vyšetření téhož. Poněvadž určitě nevěděl počet stromů 
a mnoho li kg třešní odprodal, ponechán mu čas do druhého dne, by sdělil správné 
starostovi. Občana Šimáčka usneseno povolati do příští schůze kvůli rozdělení a zaopatření 
masa. 

Tímto předseda schůzi ukončil. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zapisovatel 
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XII. řádná schůze  

hospodářské rady dne 6/VIII  
za účasti všech členů. 

 

Před zahájením prohlašuje starosta, že za stranu jejich51 jest za něho deleg. občan Roubal, 
což oznámili též dále. 

Čten zápis a schválen. 

Usneseno, by běžné věci k vyřízení z dnešní schůze byly ponechány do schůze mimořádné, 
neb dnes máme k vyřízení rozdělení došlých pytlů. Přikročeno dle seznamu voleb. k témuž. 
Pytle přidělí se jen nejnutnějším, dle kteréhožto klíče nám nařízeno. 

Po vyřízení seznamu usneseno pořádati mimořádnou schůzi hosp. rady v pátek dne 
8. t. m. a povolati řezníka Šimáčka a okolní sadaře. 

Tímto schůze skončena. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zapis. 

 

                                                 
51  Za sociální demokracii 
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XIII. mimořádná schůze  

hospod. rady za přítomnosti všech členů konaná dne 8/8. 
 

Tuto zahájil předseda. 

Čten zápis schůze minulé a schválen. 

Do této schůze povolán zástupce sadařů, který výslovně prohlásil, že ovoce prodávati bude 
za cenu přiměřenou. 

Občan Šimáček povolán též a sděleno mu, že jest na něho stížnost, že v neděli o pouti, 
ačkoliv maso měl, občanu Hájkovi z Jenečka toto neprodal, ale vzápětí občanu Kafkovi ze 
Břvů maso prodal. Obč. Šimáček říká, že musí tomu, kdo mu dobytek ku porážce prodá, 
též maso nechati nebo naopak. Poněvadž maso přídělové to nebylo, upozorněn obč. 
Šimáček, by podruhé v jeho vlastním zájmu to takto neprováděl. 

Na anonymní dopis došlý obč. starostovi, v kterém se udává mlynář Boček, že chce prodat 
krávu za lichvářskou cenu, a v kterém nás upozorňují, že by se mohlo maso prodati 
v místě, sděluje obč. Šimáček, že o tom ví, ale krávu tuto chce mlynář Boček vyměnit. 
Poněvadž dopis anonymní, vzato toto na vědomí. Ústy obč. Švába stěžováno na obč. 
Šimáčka, že při posledním přídělu sádla obci účtoval druhým dvěma, t.j. Zábranskému 
a Hamouzovi, dovoz a režii à K 20,–. Proti tomu se obč. Šimáček ohražuje a předkládá 
účet, v kterém účtuje se mu obal, t. j. sud K 60,–, který vrátí a peníze rozdělí. Vzato na 
vědomí. Oznamuje dále obč. Šimáček, že došlo pro obec přídělové sádlo v kg 152 
v bedničkách, 310 kg slaniny a 124 kg uzeného masa, Toto ku rozdělení ponecháno všem 
čtyřem řezníkům, by se sami dohodli. Jak mají rozdělovat, dostanou direktivu 
prostřednictvím obec. úřadu. 

Tím schůze skončena. 
 

Fr. Kubr  F. Kojzar 
zapis. 
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XIV. řádná schůze  

hosp. rady dne 13/VIII. 
za přítomnosti 4 členů a předsedající scházel a občan Roubal. 

 

Čten zápis a schválen. 

Usneseno dopsati okresní hospodářské radě: Oznámení o předražování ovoce (hrušek 
raných) sadaři Pječ a spol., kteří jmenované prodávají 1 kg à 1,40–1,60. Oznamujeme to 
z důvodu, že jmenovaní stromořadí mají v ceně předválečné, a ačkoliv zástupce jejich nás 
ujistil, že ovoce místním prodávati budou za cenu přiměřenou, a tato jistě není. Dále stran 
mléka. Krátce oznámit jim, co jsme v tomto směru podnikli a s jakým úspěchem, a žádati 
za další direktivu v této věci. 

Pojednáno o vzetí váhy obch. Zábranskému, který měl tuto zatíženou kusem špeku. Toto 
ponecháno do vyřízení soudního, neb jest udán cejchmistrem, a prozatím mu odejmouti 
příděl masný. 

Tímto schůze skončena. 
 

Fr. Kubr 
předseda 

 F. Kojzar 
zapisov. 
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XV. schůze  

hospod. rady dne 20/8 
za přítomnosti 4 členů, obč. Andělová scházela. 

 

Tuto řídil předseda. 

Čten zápis a schválen. 

Zapisovatel hlásí odeslání dopisu okresní hospod. radě o předražování ovoce. 

Zvoleni noví členové obilní komise pp. Šváb, Roubal, Kojzar. 

Poněvadž nic k projednání nebylo, ukončil předseda schůzi. 
 

  F. Kojzar 
zap. 
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XVI. schůze  

hospod. rady dne 27/8 
za nepřítomnosti obč. Andělové. 

 

Tuto zahájil předseda. 

Čten zápis a schválen. 

Na této schůzi usnesli se členové místní hospod. rady, by přerušila se činnost této, pokud 
nebude míti nějakou výkonnou moc neb nebudou stanoveny ceny za potraviny buď 
směrné, neb maximální. V tomto smyslu dopsati okresní hosp. radě. 

Tímto předseda schůzi ukončil a příští schůze bude až na povolání. 
 

  F. Kojzar 
zap. 
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XVIII. 

Hospodářská rada místní 
konala dne 7/11 19 mimořádnou schůzi  

za účasti 4 členů: pp. Kubra, Švába, Roubala a zapisovatele. 

 

Schůze tato týkala se hlavně rekvírovaných bramborů, kteroužto vykonal člen hosp. rady 
p. Šváb za přítomnosti výkupního komisaře p. Ševčíka. Zrekvírováno celkem bramborů: 
v Hostivicích   33 q 
v Sobíně   17 q 

Tyto brambory usneseno rozděliti tak, kdo nedostal žádné při posledním rozdělení (100 q) 
v prvé řadě a pak doplniti ty, kdo již mají do jedné polovičky bramborů objednaných. Cena 
stanovena na Kč 40,– za 1 q předem zaplatiti. Seznam okamžitě vyplněn a určitým 
producentům konsumenti přiděleni. 

Tím schůze skončena. 
 

  F. Kojzar 
zap. 
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Hosp. rada místní 

konala dne 4/12 19 svou mimořádnou schůzi  
za účasti 4 členů, zapisovatel omluven. 

 

Tato schůze svolána výhradně ku rozdělení nám přiděleného petroleje 120 litrů. Vzhledem 
k nařízení hejtmanství, které dalo v té věci direktivu, rozděleno následovně: Úřadům a živ
nostníkům dáno à 1 litr a členům obec. aprovisace à ¼ litru. 

Dále usneseno, by členu hospod. rady Fr. Švábovi, který byl súčastněn rekvisice brambor, 
jak z před. protokolu vidno, byla dána náhrada Kč 20,–. 

Tím tato schůze skončena. 
 

  F. Kojzar 
zapis. 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. H1 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva a místní školní rady Hostivice 1907–1913 98 
 

 

 

 
Zápis 

schůze místní hosp. rady konané dne 7/2. 1920 
za účasti 3 členů a za nepřítomnosti obč. Roubala a obč. Andělové. Obč. Roubal omluven 
a kterého zastupoval obč. starosta. Za obč. Kojzara, který následkem přesídlení vzdal se 
své činnosti, zvolen za něho zastupitelstvem obč. Cihlář. 

 

Čten zápis, a jelikož ničeho proti zápisu namítáno nebylo, byl schválen. 

Čteny dopisy od okresní polit. správy. Mimo jiné čten dopis, ve kterém okresní polit. 
správa uvádí, by zvolen byl důvěrník veřejného úřadu, a to z obec. rady, respektive z hos
podářské rady. Obč. starosta navrhuje, by zvoleni byli důvěrníci dva, protože obec zdejší 
jest veliká a dosti průmyslová, a proto navrhuje obč. Kubra a Švába, což bylo přijato. Dále 
přišlo nařízení, že nesmí řezník porážeti dobytek bez t. z. porážecího listu, který mu obecní 
úřad vystaví. Připojena též vyhláška o ceně hovězího masa a drobů a o uvolnění obchodu 
hověz. dobytkem. 

Tím předsedající schůzi končí. 
 

Fr. Kubr 
předseda 

 Jos. Cihlář 
zapisovatel 
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Schůze místní hosp. rady  

konaná dne 11.III.20 
za nepřítomnosti obč. Roubala. 

 

Předseda zahájiv schůzi a čten zápisník z minulé schůze. Po předčtení táže se předseda, 
zdali má někdo nějakou poznámku k zápisu. Ku slovu přihlášen obč. Šváb, který praví, že 
obecní rada místo obč. Kubra zvolila obč. Švába jakožto důvěrníka veřejného úřadu. Jinak 
zápis schválen.  

Čtení dopisů. Čten dopis od okresní hosp. rady v Kladně, v němž vyzývají místní hosp. 
radu o delegování dvou členů na konferenci do Kladna. Navrženi byli obč. Švábem obč. 
Kubr a Roubal. Mezi jinými dopisy čten dopis od okresní politické správy na Kladně, který 
se týká o přídělu brambor a cukru. Dávka cukru byla snížena na 1 kg na osobu a měsíc, 
vyjma horníky a hutníky, těm ponechána dávka celá. K tomu obč. Šváb podotýká a žádá 
obč. Kubra, by hleděl učiniti též nápravu mezi rolnictvem ohledně přídavkových lístků, aby 
z toho snad nevzniklo nijaké pohoršení. 

Dále k projednání nic nebylo, tím předseda schůzi končí. 
 

[…] 
předseda 

 Jos. Cihlář 
zapisovatel 

 
 
 


