Život v Hostivici po vzniku Československé republiky:

Proměny veřejného života v Litovicích
Začátkem roku 1919 požádalo několik
občanů z Jenečka o rozdělení společné
obce, kterou tvořily Litovice, Břve
a Jeneček. Většina občanů protestovala,
přesto okresní výbor vyslal komisi
k prozkoumání návrhu. Komise
rozhodla, že odloučení by bylo možné,
pokud Jeneček převezme část obecního
dluhu a bude sám hradit náklady
vzniklé rozdělením. Staviteli Josefu
Náprstkovi z Unhoště již bylo zadáno
vypracování katastrálních map (vlevo),
ale na stanovených podmínkách návrh
ztroskotal

Ze schůzí litovického zastupitelstva
před obecními volbami v roce 1919
8. 12. 1918 projednáno zásobení obyvatelstva potravinami
a dalším zbožím, schválen rozpočet na rok 1918 a stanovena
obecní přirážka k daním, zvýšeno služné strážníkovi Františku
Korbelovi, který se 11. září vrátil z vojny, na 5 K denně,
za nočního hlídače přijat Josef Novák z Litovic za 2 K za noc,
usneseno prodat válečné půjčky a koupit za ně potraviny, uhlí
a dříví. Na této schůzi rovněž zastupitelstvo na výzvu Národního
výboru v Kladně (dočasného orgánu, který byl později zrušen)
rezignovalo na své funkce – nadále však později fungovalo
10. 3. 1919 schválen rozpočet na rok 1919 a stanovena obecní
přirážka k daním

Litovické zastupitelstvo
po obecních volbách v roce 1919
Hrdlička Bohumil z Litovic

Kafka Antonín z Litovic

Kopernický Václav z Litovic
Melcr Josef z Litovic
Tůma Emanuel z Litovic
Nedbal Josef z Jenečka
Sláma Pavel z Jenečka
Pospíšil Alois ze Břvů

Linek Josef z Litovic
Šroubek Josef z Litovic
Vorlíček Josef z Litovic
Pachman Václav z Jenečka
Tomek Matěj z Jenečka
Šoura Václav ze Břvů

Tvrdý Josef ze Břvů

6. 4. 1919 udělena strážníkovi Korbelovi definitiva a upraven plat
Členové finanční komise zvolení 13. 7. 1919

Obecní volby v roce 1919
Poprvé se volilo bez rozdělování voličů do voličských sborů podle
výše placených daní, poprvé mohly volit i ženy. Volič mohl odevzdat
hlas jedné kandidátce, v rámci této kandidátky neměl žádné
preferenční hlasy, lístek nesměl nijak upravovat
V Litovicích kandidovaly:
- strana sociálně demokratická
- strana českých socialistů
- strana agrární

Václav Šoura

Pavel Sláma

Josef Arnold

Karel Šinágl

Bedřich Stádník

Hospodářská rada
Členka rady Marie Příhodová se stala první ženou
v litovické samosprávě

Volby proběhly 15. června 1919. Zvítězili sociální demokraté,
kteří získali právo na starostu obce. Stal se jím Josef Melcr,
truhlář z Litovic čp. 28

Ze schůzí litovického zastupitelstva
po obecních volbách v roce 1919
V listopadu 1919 schválen rozpočet na rok 1920 a obecní přirážky k daním (190 % a 74 %)
Ke zcizení obecního majetku
potřebovala obec souhlas z okresu.
K žádosti musela dokládat, že řádně
zveřejnila usnesení, kterým prodej
pozemku schválila, a dále přehled
všech podaných protestů nebo
potvrzení, že žádný protest nebyl
podán. Za první republiky totiž mohl
kdokoliv, kdo se cítil usnesením
poškozen, podat protest, kterým se
zabývaly okresní orgány (okresní výbor
nebo okresní správa politická). Dokud
nerozhodly, nemohlo být napadené
usnesení vykonáno

V únoru 1920 rozpuštěna pro nesrovnalosti obecní aprovizační komise a zvolena nová – komise
financovala nákup zboží, které dodávala obchodníkům; ti je prodávali občanům, stále na lístky
1920 – Litovice se podílejí na zřízení újezdní měšťanské školy v Hostivici
17. 3. 1920 uzavřena výpůjčka na 10 000 Kč na zaplacení různých směnečných dluhů
19. 4. 1920 si obec půjčila u okresní záložny v Unhošti 1 000 Kč k upsání státní půjčky
31. 3. 1921 schválen prodej bývalého kontribučenského špýcharu (již zbořen, stával
u křižovatky ulic Litovické a Sportovců), který v té době sloužil za obecní skladiště, Josefě
Kafkové z Litovic za 14 054,80 Kč a prodej části sousedního obecního pozemku Karlu Šináglovi
za 4 000 Kč. Podaný protest proti prodeji se dostal až k nejvyššímu správnímu soudu,
který ho zamítl
1922 – zastupitelstvo koupilo pozemek a zamýšlelo postavit se státní subvencí radnici. Kvůli
podaným protestům ze stavby sešlo a až do sloučení s Hostivicí Litovice neměly svoji radnici

