
Ludmila Křížová byla první ženou v zastupitelstvu

Prvním starostou zvoleným podle nového řádu volení
v obcích se stal Václav Bouška za sociální demokraty. 
Bouška předtím dlouhá léta pracoval jako činovník 
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Četnické hlášení o konání tábora lidu 
v Hostivici v červnu 1919

Z okresních policejních spisů

Dne 3. ledna 1920 opilí poddůstojníci 
z hostivické vojenské posádky na-
padli v uličce K Nádraží člena obecní 
rady Kojzara (?), který právě šel 
ze schůze. Ostatní radní slyšeli jeho 
volání a přispěchali mu na pomoc. 
Stížnost obecní rady na chování 
vojáků zemské vojenské velitelství 
zamítlo jako neodůvodněnou

Zasedání hostivického obecního 
zastupitelstva 12. dubna 1919 
řešilo mj. návrh na připojení 
ke smíchovskému okresu místo 
dosavadního kladenského. 
Protože smíchovský okres neměl 
peníze na silnici připravovanou 
kladenským okresem, ke změně 
nakonec nedošlo

Hostivické obecní zastupitelstvo 
se 12. března 1921 rozhodlo 
požádat o povýšení obce 
na městys. Po prvních nadějných 
jednáních povýšení zhatilo 
vyjádření zdravotního rady, 
který obci vytkl nedostatečnou 
kapacitu školy a chybějící 
regulaci Litovického potoka

Hostivické zastupitelstvo
po obecních volbách v roce 1919

Závora Antonín        Hájek Tomáš

Arnold Pavel        Čermák Josef

Eiman Bohuslav        Chlupatý Tomáš

Kapalín Václav        Kalina Matěj

Kodet Antonín        Černý Bohumil

Končil František        Kliment František

Krajcr Antonín        Křížová Ludmila

Mrnka Rudolf        Nebeský Josef

Novotný Jan        Pechlát František

Řehák František        Sláma Václav

Stehlík Václav        Sulán Jan

Šváb František        Václav Bouška

Kandidátní listina hostivické sociální demokracie do voleb v roce 1919, ve kterých tato strana vyhrála.
Sociální demokracie měla v Hostivici delší tradici, například ve volbách v roce 1912 

jen o jeden hlas prohrála jeden z mandátů ve třetím voličském sboru

Návrhy
směřující ku vnější 

úpravě obce hostivické 
členům obecního zastupitelstva

podává
František Pechlát
22. srpna 1919

Jest všeobecně známo, že cesty obce 
hostivické jsou ve stavu velmi špatném, 

čímž dotčeno jest veškeré občanstvo 
a čímž trpí celkový vzhled obce. Úprava 

jich vyžadovati bude však značného 
nákladu a proto nutno započíti s úpravou 
těch cest, které jsou nejvíce občanstvem 

užívány a stanoviti jakýsi postup, dle 
něhož by se započalo a dále v úpravě ulic 

systematicky pokračovalo. 

Na prvém místě pokládám za nutné 
upraviti pěšinu či chodník od stavení obč. 
Zábranského přes vršek ulicí podél stavení 
Šprunkova, dále ke staré škole a od fary

směrem k nové škole až k vile Dlabačovic.
Tato cesta jest jedna z nejživějších, po níž 
přejde denně množství občanstva, jakož 
i dítek jdoucích do školy. V době dešťové 

jest cesta velmi rozblácena a od staré 
školy k nové v některé době roční zcela 
neschůdná. – Povážíme-li, co dětí touto 
cestou ať do nové či do staré školy se 

ubírajících přinese bláta do škol. místností, 
čímž nejen tyto velice trpí a nových vydání 
spojených s opravami čistěním vyžadují, 
ale že i zdraví dětí, z doby válečné již tak 
dost podryté, rovněž naneseným blátem 
proměněným ve spoustu prachu velice je 
ohroženo, pak uznáme, že úprava této 

pěšiny či chodníku je nanejvýš nutná a že 
je potřebí začíti s ní co nejdříve, aby do 

podzimu, kdy množství bláta již 
znemožňuje chůzi, byla hotova.

Přimysleme si, že by příštím rokem na jaře 
podél chodníku od staré školy ke Káclovům
vysázeny byly vhodné stromy, pak máme 

o jednu z upravených ulic více.

Ježto blíží se významný den 28. října 
– prvé výročí naší republiky, mohla by 

obec v žádosti poznamenati, že vzhledem 
k neocenitelným zásluhám našeho prvého 
presidenta Tomáše Masaryka, usnesla se 
na počest jeho pojmenovati ulici u nádraží 
„Masarykovou“. Aby pak ulice odpovídala 
svým vzhledem velikému jménu našeho 
osvoboditele, prosí obec, by zřízen byl 

chodník podél hradby i rygol podél 
zahrádek na straně protější. 

Jedenkráte začíti se musí a pak
dle určitého předem připraveného 

postupu pokračovati. A byť by nynější 
zastupitelstvo během poměrně krátké 
doby tří let nemohlo provésti celou 

úpravu obce, přece uskuteční z toho 
to nejdůležitější a nejnaléhavější 

a další provádění dle stanoveného již 
plánu připadne zastupitelstvu novému.

Jen takovouto systematickou prací 
bude možno jedenkráte cíle dojíti.


