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Protokol volební
sepsaný dne 20. července l. 1892 při volbě obecního zástupitelství ve V. Jenči
za přítomnosti podepsané volební komise.
Předmět jest:
na dnešní den ustanovená volba obecních starších a náhradníků obce zdejší.
Volba tato byla dle zákonitých předpisů, jak přiložené lístky volební dokazují, provedená.
Když byl předseda volební komise potřebného ponaučení, jak zákonem jest předepsáno,
dal, započalo se s volbou samou, a to nejprve sborem třetím.
Nejvíce hlasů za údy výborů a náhradníků
kteří lístky odevzdali:
za výbory:
1. p. Houšild Frant.
2. p. Dufek Ant.
3. p. Ptáček Václ.
4. p. Černý Josef
za náhradníky: 1. p. Dolejš Emanuel
2. p. Šmíd Jan

ve sboru tomto obdržely od 8 přítomných voličů,
8
8
8
8
6
7

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

Po oznámení výsledku volby ve III. sboru a po potřebném naučení začala volba
v II. sboru. Ze sboru II. od 6 dostavivších se voličů odevzdáno bylo hlasovacích lístků 6
a nejvíce obdrželi hlasů
za údy výboru: 1. pan Kozák Josef
4 hlasy
2. pan Turecký Jan
5 hlasů
3. pan Chalupa Josef
6 hlasů
4. pan Grünwald Vend.
4 hlasy
za náhradníky: 1. pan Fiala Václav
5 hlasů
2. pan Šťastný Ant.
5 hlasů
Po opětovném prohlášení a poučení přikročeno k volbě sboru prvního. Ve sboru I. od 4 se
dostavivších se voličů odevz. bylo lístků hlas. 4 a obdrželi
za údy výboru 1. pan Linhart Adolf
4 hlasy
2. pan Chalupa Jos. čp. 4 4 hlasy
3. pan Vlček Jos.
4 hlasy
4. pan Chvoj V.
4 hlasy
za náhradníky 1. pan Novotný Jos.
3 hlasy
2. pan Dvorský Jan
4 hlasy
Zvolení volbu přijali. Virilní hlas1 má v naší obci V. Jenči J. V. císař pán Frant. Josef I.
zastupován panem Jos. Bělohradským c. k. vrch. správcem.
J. Turecký, předseda kom.
Jan Pernfus, Jos. Vlček, Václ. Chvoj, Adolf Linhart m. p.2
1
2

Virilní hlas získával bez volby ten, kdo v obci platil nejméně 1/6 přímých daní
Jde o opis zápisu z komise, jména podepsaných jsou opsána (m. p. = něm. „vlastní rukou“)
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Protokol
sepsán při schůzi obecního zastupitelstva nově zvoleného dne 28. července
t. r. ve V. Jenči.
Předmět jest:
volba obecního starosty a dvou obecních starších.
Volba ustanovená byla na dnešní den na 3. hod. odpolední.
K volbě dostavilo se 12 členů nově zvoleného obecního výboru. Na to ustavila se komise
volební. Když byl předseda vol. komise ve známost uvedl §§ 36 až 39, přikročeno bylo
k volbě obecního starosty.
Odevzdáno bylo lístků hlasovacích 12, z nichž 11 hlasy zvolen za starostu Jan Turecký,
1 lístek byl prázdný. Zvolený volbu přijal.
Na to přistoupeno k volbě I. radního. Odevzdáno bylo opět 12 lístků hlas., z nichž 9 hlasů
obdržel p. Jos. Černý, 1 hlas p. Václ. Chvoj, 1 hlas p. Chalupa čp. 74 a 1 hlas p. Jos.
Kozák, jest tedy nadpoloviční většinou za I. radního zvolen p. Jos. Černý, který též volbu
přijal. Na to přikročeno k volbě II. radního. Odevzdáno bylo opět 12 lístků. Z těch obdrželi
p. Jos. Chaupa čp. 74, Kozák Jos. 2, Houšild Fr. 3 a Chvoj V. 1 hlas, 1 lístek byl prázdný.
Poněvadž nedocíleno nadpoloviční většiny hlasů, koná se volba II. radního znova.
Při druhé volbě za II. radního odevzdáno bylo opět 12 lístků hlasovacích. Z těch obdrželi
p. Jos. Chalupa čp. 74 8 hlasů, p. Fr. Houšild 4 hlasy. Jest tedy nadpoloviční většinou
zvolen pan Jos. Chalupa čp. 74. Zvolený volbu přijal.
Tím jest protokol skončen a podepsán.
Jos. Vlček m. p.
Jan Pernfus, Václ. Chvoj, J. Turecký, Jos. Černý, Jos. Chalupa, Jos. Chalupa, Adolf Linhart,
Frant. Houšild, Václ. Ptáček m. p.3

3

Jde o opis zápisu z komise, jména podepsaných jsou opsána
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru, konané dne 27. srpna 1892 za přítomnosti podepsaných P. T. pp. členů.
1.
2.
3.
4.
5.

Předmět jest:
Volba zdravotní komisse.
Volba obecního strážníka.
Pojednání o zařízení bytu (pro chudé) či věznice.
Vyřízení došlých žádostí za udělení podpor.
Volné návrhy.

ad 1.) Když byl starosta schůzi zahájil, přikročeno bylo k volbě zdravotní komisse.
K návrhu učiněnému panem Jos. Vlčkem zvoleni byli následující pp. členové obecního
výboru do zdravotní komisse, a sice aklamací.
Zvoleni jsou: 1. pan Jos. Černý
2. pan Václ. Chvoj
3. pan Josef Chalupa č. 74
4. pan Jan Pernfuz [?] zástupce c. k. velkostatku.
ad 2.) Na to přikročeno k volbě obecního strážníka. Pan starosta sděluje, že žádají o místo
následující kompetenti: Jan Vejvoda, Jan Nedbal, Frant. Šípek a Josef Adam. Za obecního
strážníka z jmenovaných žadatelů zvolen jest Josef Adam.
ad 3.) Jest jednání v příčině zařízení bytu či obecní věznice. Usneseno bylo, aby představenstvo v obecním domě čp. 63 zříditi dalo přepažením chléva potřebnou světnici co
věznici obecní s vchodem se strany polední za obydlím Čermáka.
ad 4.) Na to čtena žádost o zapravení výloh pohřebních za † Benešovou. Při tom usneseno
jest, aby zaplatila se částka 8 zl. na uhražení výloh pohřebních.
Dále čtena žádost chudinského ústavu v Praze za zapravení částky 10 zl. co okamžitá
podpora udělená těžce onemocnělé Lidmile Chalupové, učitelce. Jest usneseno, aby částka
žádaná byla zaslána ústavu chudinskému v Praze.
Dále čtena žádost Antonie Dolejšové za zvýšení podpory. K žádosti této jest usneseno, aby
dosavádní podpora zvýšena byla na 12 zl. ročně počínajíc měsícem červencem t. r.
Dále čtena žádost Karoliny Melínové za odpuštění činže z pole za r. 1891. Žádost tato
vyřizuje se příznivě a dlužná činže za rok 1891 se žadatelce odpouští.
ad 5.) Volné návrhy.
An nikdo volného návrhu nepodal, jest protokol skončen a podepsán.
Jan Turecký, J. Pernfus, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Josef Vlček, Josef Chalupa, Josef
Chalupa, Anton Dufek, Václav Ptáček, František Haušild
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Protokol
sepsaný o schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 31. prosince 1892.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Předmět jest:
Podání zprávy o účtu míst. školní rady za r. 1892.
Podání zprávy o předchozím rozpočtu míst. školní rady pro r. 1893.
Schválení účtu chudinského i obecního za r. 1892.
Schválení rozpočtu obecního pro rok 1893.
Nařízení slavného okr. výboru v příčině předložení regulačního plánu.
Vyřízení došlých žádostí za udělení podpor.
Volné návrhy.

ad 1.) Pan starosta podává zprávu o účtu příjmů a vydání míst. škol. rady za rok 1892,
z čehož vychází, že veškerý řádný i mimořádný výdej obnáší 1 160 zl. 51 kr.4 a příjem na
obec. přirážce 1 063 zl. 56 kr., takže objevil se schodek 96 zl. 95 kr., který se do vydání
v předchozím rozpočtu pro r. 1893 nalézá. Schvaluje se.
ad 2.) Předchozí rozpočet míst. škol. rady pro rok 1893 vykazuje vydání řádných i mimořádných úhrnem 1 116 zl. 39 kr., kteréžto má se uhraditi přirážkou 18 ½ % z daně
6 077 zl. 50 kr. – Schvaluje se.
ad 3.) Jest zkoumání účtu chudinského za správní rok 1892. Po prozkoumání téhož
shledáno, že příjem ústavu chudých obnáší 437 zl. 94 kr. a vydání celkem 254 zl. 76 kr.,
takže pokladna chudých jeví přebytek 183 zl. 18 kr. Schvaluje se.
ad 4.) Na to zkoumán jest účet příjmů a vydání obecních za správní rok 1892. Bylo
shledáno, že i tento účet ve všech položkách příjmů i vydání jest zcela správný a že celý
příjem obnáší 1 406 zl. 65 kr. a vydání 1 253 zl. Přebytek v obnosu 152 zl. 93 kr. vzat jest
v předchozím rozpočtu pro rok 1893. Účet tento se též schvaluje.
ad 5.) Na to zkoumán a schválen byl předchozí rozpočet příjmů a vydání obecních pro
r. 1893. Dle tohoto rozpočtu jest celý příjem na 737 zl. 27 kr. a vydání 1 254 zl. 76 kr.5,
takže schodek uhradí se 9% obecní přirážkou z přímých daní.
ad 6.) Čte se přípis sl. okres. výboru v příčině zřízení regulačního plánu. K tomu usneseno
jest, aby věc ta ještě byla odložena a aby pátráno bylo, jak a kde by asi věc dala se co
nejlevněji poříditi.
ad 7.) Došlé žádosti:
Čte se žádost Barbory Baráškové za udělení podpory. K prosbě této jest usneseno, aby
napřed zjištěny byly poměry jmenované.

4
5

Částka byla přepisována
Částka byla přepisována
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Dále čtena jest žádost Josefa Hanzlíka za udělení podpory, k tomu usneseno jest, aby
jmenovanému dána byla částka 6 zl.
Svoluje se, aby obec. strážníkovi byl zakoupen plášť v ceně až do 12 zl.
An nikdo více volného návrhu nečiní, jest protokol skončen a podepsán.
J. Turecký, J. Pernfus, Josef Kozák, Jos. Černý, Josef Vlček, Václ. Chvoj, Josef Chalupa,
Anton Dufek, Václav Ptáček, Jos. Chalupa
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru dne 25. února 1893.
Předmět jest:
1. Výnos c. k. okr. hejtmanství ze dne 10. 1. 1893 čís. 91 743 v příčině zásobení se
desinfekčními prostředky.
2. Pojednání ohledně situačního plánu a žádání vyhotovení jeho.
3. Podání zprávy o udělené podpoře Jos. Baráškovi.
4. Vyřízení došlých žádostí za udělení podpor.
5. Volné návrhy.
K 1. odstavci jest usneseno, aby dožádán byl pan obvodní lékař, aby sdělil, jakých
prostředků desinfekčních a v jakém množství zaopatřiti se má. Zároveň usneseno jest, aby
domek, jejž obec pronajala od Jana Šmída, sloužil za místnost isolační v případě vypuknutí
cholery.
ad 2.) V příčině pořízení situačního plánu jest usneseno, aby vyjednáváno bylo s panem
inženýrem Milerem v Kladně, za jakou cenu by řečený plán pro obec zdejší pořídil. Po
skončeném vyjednávání ponechává se představenstvu obce právo práci tohoto plánu
zadati, k čemuž povolati může i několik z pp. členů obec. výboru.
ad 3.) Pan starosta podává zprávu, že zaplatil Jos. Baráškovi částku 8 zl. na zaplacení
činže, což béře se k vědomosti a schvaluje se.
ad 4.) Čte se žádost Jana Vejvody za udělení podpory, k tomu jest usneseno, aby žádost
ta odložila se na dobu pozdější.
ad 5.) 1.) Pan starosta čte okres. úřední list v příčině vedení seznamů klasifikovaných koní
a vybízí obecní výbor, aby zvolil ze sebe dva členy do komisse ku sestavení seznamů
těchto. Zvolení jsou: pan Jan Pernfus, správce a p. V. Chvoj.
2.) Dále čte p. starosta vynesení c. k. okr. hejtmanství v příčině vystěhovalců do Brasilie.
Béře se k vědomosti.
An nikdo volného návrhu nečiní, jest protokol skončen a podepsán.
J. Turecký, J. Pernfus, Jos. Černý, Josef Chalupa, Václ. Chvoj, Josef Kozák, Anton Dufek,
Jos. Chalupa
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 8. května 1893 konané.
Předmět jest:
1. Pojednání, co má se státi s obecním domkem v příčině nového pronajmutí téhož,
poněvadž dosavádní nájemce Jos. Fišer vzdává se ihned jak prodeje c. k. tabáku, tak
i prodeje kořalky, následkem neduhu. Zároveň má býti usneseno, komu má se nájem
tento svěřiti prozatímně. Po delším jednání jest usneseno, aby pokud se týče pronájmu
obecního domku, vypsán byl veřejný konkurs. Konkurs má býti projednán v osmi dnech.
V podmínky má býti uvedeno, že nejnižší činže jest 60 zl. ročně. Pronájem zadá obecní
výbor dle svého dobrozdání jen člověku spolehlivému, zachovalému. Nájemce musí býti
obce zdejší příslušníkem. Pronájem má se stanoviti na dobu 6 let. –
Na to čte p. starosta žádost Mar. Křikavové za udělení podpory. Jest usneseno, aby
jmenované byla pro rok 1893 udělena podpora měsíční pr. 50 kr.
Tím protokol skončen a podepsán.
J. Turecký, J. Pernfus, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Josef Vlček, Josef Chalupa, Adolf Linhart,
Josef Kozák, František Haušild, Václav Ptáček, Anton Dufek
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 12. května 1893.
1.
2.
3.
4.

Předmět jest:
Pronájem obecního domku dle podaných ofert.6
Vyřízení žádosti M. Žebery.
Usnesení, má-li se roku letošního stará cesta též šutrovat.
Volné návrhy.

Po zahájení schůze sděluje pan starosta, že došlo celkem 9 ofert. Na to byly oferta jedna
po druhé otevřeny a podané nabídky zkoumány. Oferta Josefa Dolejše jest pak jednomyslně přijata.
1. Usneseno pak, aby s tímto Dolejšem představenstvo řásnou smlouvu proti čtvrtletní
oboustranné výpovědi ze strany obec. úřadu7 uzavřelo. Taktéž má Josef Dolejš půlletní
činži jako kauci složiti.
2. Na to čtena žádost Martina Žebery za udělení podpory. K žádosti té jest usneseno, aby
žadateli vyplácena byla roční podpora 12 zl.
3. Dále usneseno jest, aby na starou cestu a na cestu od lípy dáno bylo 50 for šutru.
4. An nikdo volného návrhu nečiní, jest protokol skončen a podepsán.
J. Turecký, J. Pernfus, Jos. Černý, Josef Vlček, Václ. Chvoj, Adolf Linhart, Anton Dufek,
Josef Kozák, Václav Ptáček, František Haušild, Josef Chalupa

6
7

Oferta = nabídka podaná do veřejné soutěže
Vloženo dodatečně
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru dne 18. listopadu 1893 konané za
přítomnosti podepsaných pp. členů.
Předmět jest:
1. Prohlédnutí vyhotoveného polohopisného plánu obce zdejší a schválení téhož.
2. Vyřízení přípisu slavného c. k. okres. hejtmanství na Kladně ze dne 8. listopadu t. r.
čís. 3 200.
3. Vyřízení žádosti Václava Fišera.
4. Volné návrhy.
a) Nově vyhotovený polohopisný plán obce zdejší byl prohlédnut a usneseno, aby oni
interesanti, jejichž majetku změny se týkají, byli zvláště upozorněni, že mohou námitky
odůvodněné podati v určené době u obecního úřadu.
b) Po přečtení přípisu slavného c. k. okresního hejtmanství na Kladně ze dne 8. listopadu
1893 čís. 3 200 ohledně zdravotních závad v obci zdejší jest usneseno, aby veřejnou
vyhláškou bylo obyvatelstvo k šetření čistoty v každém směru vybídnuto. Při závadách
výslovně jmenovaných mají býti majitelé oněch domků vybídnuti, aby ve lhůtě 8-denní
závady vytčené odstranili.
c) Pan starosta praví, že V. Fišer žádá za navrácení přeplacené činže z obecního domku,
kterou otec jeho zaplatil, dříve však zemřel, než lhůta vyšla. Svoluje se.
d) Pan V. Chvoj navrhuje, aby obnos 20 zl. uložený na knížce pro obecní knihovnu8 byl
vyzvednut a věnován ku rozmnožení a opravení školní knihovny. Schvaluje se. Dále
schvaluje se zakoupení 1 výtisku knihy „Odkryté bohatství poklady“.9
Tím protokol skončen a podepsán.
Turecký, J. Pernfus, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Josef Vlček, Josef Chalupa, Josef Chalupa,
Josef Kozák, Václav Ptáček, Anton Dufek

8

9

Slova „pro obecní knihovnu“ vložena dodatečně
Kniha Bonifáce Jana Holuba Odkryté poklady. Paměti děje- a místopisné vikariátního obvodu libockého
v okresu Smíchovském je zveřejněna jako svazek č. 11 řady A Pramenů k hostivické historii
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru, která konala se v obci zdejší dne
6. prosince 1893.
1.
2.
3.
4.

Pořad jest:
Vyřízení přípisu sl. c. k. okr. hejtmanství ze dne 29. listopadu 1893 čís. 4 436.
Volba místní školní rady.
Nařízení o místních tabulkách obec označujících.
Volné návrhy.

ad 1.) Při vyřízení přípisu slavného c. k. okresního hejtmanství ze dne 29. listopadu t. r.
čís. 4 436 jest usneseno, aby žádost J. Dolejšova za povolení výčepu kořalky byla podporována a tím příznivě vyřízena.
2.) Jest volba místní školní rady pro nové tříletí. Za členy mís. šk. rady zvoleni byli: 1. pan
Jos. Černý, 2. pan Václ. Chvoj, 3. pan Chalupa Jos. č. 4. Za náhradníky: 1. pan Chalupa
Jos č. 74, 2. pan Dufek Antonín. Za místního školdozorce navržen jest p. V. Chvoj.
3.) Čte se nařízení c. k. okres. hejtmanství ze dne 17. listopadu 1893 čís. 2 934 v příčině
označení obce návěstními tabulkami. K tomu jest usneseno, aby dosavádní tabulky daly se
přepsat, aby účeli vyhověly.
An nikdo volného návrhu nečiní, jest protokol skončen a podepsán.
Turecký, J. Pernfus, Grünwald, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Adolf Linhart, Josef Vlček, Anton
Dufek
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10. ledna 1894 za přítomnosti
podepsaných pánů členů.
1.
2.
3.
4.
5.

Předmět jest:
Podání zprávy o účtu místní školní rady a o předchozím rozpočtu téže pro r. 1894.
Zkoumání a schválení účtu obecního za rok 1893.
Zkoumání a schválení účtu chudinského za rok 1893.
Schválení předchozího rozpočtu obecního pro r. 1894.
Stanovení námitek proti situač. plánu obce zdejší.

ad 1.) Pan starosta podává zprávu o účtu místní školní rady za r. 1893. Zpráva ta vzata
jest k vědomí. Na to předkládá předchozí rozpočet míst. škol. rady pro rok 1894. Předchozí
rozpočet byl přečten a nebylo proti jeho položkám žádných námitek činěno.
ad 2.) Účet příjmů i vydání obecních za rok 1893 byl ve všech položkách za správný
shledán a jednomyslně schválen.
ad 3.) Účet příjmů i vydání ústavu chudinského za r. 1893 taktéž se schvaluje.
ad 4.) Přikročeno ku projednání předchozího rozpočtu pro rok 1894. Tento byl též ve
všech položkách příjmů i vydání schválen až na položku ve vydání pod č. 10. Položka ta
byla zvýšena o 60 zl. tak, že obecní hlídač a posel obdrží celkem roční odměnu 180 zl. Má
jemu pan starosta připomenouti, aby v zimní době konal hlídku od 9. hodiny večerní, a to
nejen v obci, nýbrž i kolem obce občasně obcházel. Ku přísnému konání zvláště služby
noční má býti se strany p. starosty přidržován.
ad 5.) Obecní výbor souhlasí s plánem polohopisným ve všech částech mimo projektovanou ulici při čís. pop. 50. S ulicí tou obecní výbor nesouhlasí. Protest p. Vyšína se
uznává.
ad 6.) Pan starosta čte žádost Anny Holubové za udělení podpory. Žádost tato se zamítá.
Dále čte se žádost Josefa Hanzlíka za udělení podpory. K žádosti této povoluje se roční
odměna podpora 12 zl. (dvanáct zl.).
Tím jest protokol skončen a podepsán.
Turecký starosta, J. Pernfus, Grünwald, Václ. Chvoj, Václav Ptáček, František Haušild,
Adolf Linhart, Jos. Černý, Josef Vlček, Josef Chalupa, Josef Chalupa, Anton Dufek
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 3. března 1894. Přítomni
byli podepsaní.
Předmět jest:
a) Pojednání o opravě obecních cest.
b) Volné návrhy.
Jest usneseno, aby letošním rokem na udržení cest ob. v dobrém stavu naveženo bylo
úhrnem 160 m³ šutrů.
Pan starosta oznamuje, že dal na staré cestě zahrabati koleje, béře se k vědomosti.
K návrhu p. V. Chvoje jest usneseno, aby kříž u lípy byl náležitě opraven, schvaluje se.
Tím protokol skončen a podepsán.
Turecký
Bubeníček, zast. vir. hlasu, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Josef Vlček, Josef Chalupa, Josef
Kozák, Anton Dufek, Josef Chalupa
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Protokol
sepsaný při obecním úřade ve Velké Jenči dne 22. dubna 1894 při obecní
schůzi u přítomnosti dole podepsaných.
Předmět jest:
ustanovení polního přísežného hlídače pro rok 1894 a rozdělení státní subvence.
Volné návrhy.
K prvnímu odstavci jest usneseno, aby hlídač byla zase ustanoven za podmínkami jako
roku 1893.
K odstavci druhému jest usneseno, aby subvence byla rozdělena podle pozemkové daně.
Jest učiněn volný návrh, aby zase byly meze pronajaté na letošní rok.
Tím byl protokol skončen a podepsán.
J. Turecký, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Jan Vyšín, Josef Kozák, Václav Vyšín, Josef Vlček, Jan
?, Josef Chalupa, Václav Fiala, Frant. Plodr, František Klatovský, Anton Dufek
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 11. července 1894 za
přítomnosti podepsaných pp. členů.
Předmět jest:
1. Čtení přípisu slavného okres. výboru v příčině schválení polohopisného plánu obce
V. Jenče.
2. Návrh, má-li obec zdejší přistoupiti též ku věnování nějaké částky výstavě národopisné.
3. Vyřízení přípisu obec. úřadu v Buštěhradě v příčině udělení podpory J. Žeberovi.
4. Volné návrhy.
a) Přípis slavného okresního výboru, kterým schvaluje se plán regulační obce zdejší, vzat
ku vědomí. Na podané námitky nebyl vzat zřetel. Parc. čís. 81 má býti i nadále cestou
ponechána.
b) Po přečtení přípisu sl. výboru výstavy národopisné jest usneseno, aby fondu prováděcímu zaslána byla částka 15 zl.
c) K žádosti obce Buštěhradské, aby udělena byla podpora J. Žeberovi, usneseno jest, že
má se jemu zaslati částka 4 zl.
Pan starosta ohlašuje, že dal vyčistiti polní cesty, což se schvaluje.
Tím protokol skončen a podepsán.
Turecký
Bubeníček, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Josef Vlček, Josef Chalupa, Josef Kozák, Adolf Linhart,
Anton Dufek
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Protokol
sepsán při schůzi zdravotní komise odbývané dne 21. července t. r. u přítomnosti dole podepsaných.
Předmět jest:
Vykonání potřebných opatření ohledně nařízení sl. c. k. okres. hejtm. na Kladně ze dne
15. července t. r. č. 18 446 v příčině šíření se cholery.
Po přečtení přípisu od sl. hejtmanství byla předsevzata prohlídka veřejných obecních míst,
a kde jaká závada byla schledaná, [!] jest usneseno, aby toho bylo do 8 dnů odstraněno.
Studny veřejné schledány v úplném pořádku.
Byty neschledány přeplněné.
Obchody s potravinami byly též prohlédnuté.
Skončeno a podepsáno.
Turecký, Jos. Černý, Josef Chalupa
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Protokol
sepsaný při schůzy [!] obecního výboru ve Velké Jenči dne […]. prosince t. r.
u přítomnosti dole podepsaných p. členů.
Předmět jest:
1. Viřízení [!] došlých žádostí.
2. Úprava cest na příští rok.
3. Volné návrhy.
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 23. ledna 1895 za přítomnosti podepsaných P. T. pp. členů.
Předmět jest:
1. Podání zprávy o účtu školním za r. 1894 a přijmutí a schválení předchozího rozpočtu
školního pro rok 1895.
2. Zkoumání a schválení účtu ústavu chudých za rok 1894.
3. Zkoumání a schválení účtů obecních za rok 1894.
4. Zkoumání a schválení předchozího rozpočtu pro r. 1895.
5. Vyřízení žádosti p. J. Novotného v příčině přenesení koncese na jeho jméno.
6. Vyřízení žádosti J. Protivy v příčině odprodeje staveb. místa.
7. Vyřízení došlých žádostí za udělení podpor.
8. Volné návrhy.
ad 1 a 2) Napřed podána zpráva o účtu školním za r. 1894 a vzata k vědomí. Předchozí
rozpočet míst. škol. rady pro rok 1895, dle kteréhož výdej činí pr. 1 101 zl. 28 kr. a příjem
i se 17% školní přirážkou z daně 6 287 zl. 83 kr. obnáší 1 072 zl. 60 kr., takže zbyde
schodek r. 1895 – 28 zl. 68 kr., schvaluje se.
Připomíná se, že Pražská spořitelna svolila, aby dlužná částka pr. 629 zl. uhražena byla ve
2 lhůtách, a sice I. lhůtou r. 1895 a II. lhůtou r. 1896. Tím bude schválené již školní
vydání o 306 zl. 25 kr. menší, aby se však v předchozím škol. rozpočtu měniti nemuselo,
vezme se vybývající částka 306 zl. 25 kr. do příjmu obecního pro r. 1895.
ad 2) V ústavu chudých bylo shledáno, že položka pod č. 15 Výlohy hnanecké jest též
zanesena ve vydání obecním, proto vylučuje se a obnos 1 zl. 25 kr. zařadí se zpět do
příjmů pro r. 1895. V ostatních položkách se účet ústavu chudých schvaluje.
ad 3) Účet obecní ve všech položkách shledán správným, jest schválen a podepsán.
ad 4) Předchozí rozpočet taktéž ve všech položkách se schvaluje, přirážka pro rok 1895
jest 11 %.
ad 5) Nikdo z přítomných pp. nečiní námitek proti udělení koncesse p. J. Novotnému.
ad 6) K žádosti J. Protivy stalo se usnesení, aby žádosti jeho bylo vyhověno, dříve však
aby místní komisse zjistila, v jaké výměře dalo by se jemu stavební místo odprodati.
ad 7) Čte se žádost obecního úřadu v Chýňavě o podporu pro pohořelé v Podkozím.
K žádosti této jest usneseno, aby oběma pohořelým zasláno bylo po 10 zl. k rukoum ob.
úřadu.
K žádosti […?] Hrdličky v Střešovicích jest usneseno, aby tomuto udělena byla roční
podpora 12 zl.
Dále usneseno jest, aby byla sl. sněmu podána petice v příčině sloučení bratrských
pokladen v pokladnu zemskou.
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Pan V. Chvoj navrhuje, aby dožádán byl sl. okres. výbor za přiměřené rozšíření silnice od
zdejší obce k nádraží aneb aspoň za pořízení řádné pěšiny podél silnice na pozemku c. k.
velkostatku. Schvaluje se.
Pan starosta vybízí shromáždění, aby zvolilo dva znalce ku klasifikaci koní pro r. 1895.
Zvoleni jsou: 1. pan J. Bubeníček c. k. správce a pan V. Chvoj.
Tím jest protokol skončen a podepsán.
Bubeníček, Jos. Černý, Turecký, Václ. Chvoj, Jos. Chalupa, Josef Vlček, Václav Fiala, Josef
Chalupa, Josef Kozák, A. Linhart, Anton Dufek, Ptáček Václav, František Haušild
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 5. května 1895 za přítomnosti podepsaných P. T. členův.
Předmět jest:
1. Čtení přípisu pana Svobody, c. k. odstupujícího soudce.
2. Podání zprávy ohledně místa stavebního a vyřízení žádosti za odprodání místa
stavebního Jos. Protivovi.
3. Žádost za odprodání části místa stavebního A. Husákovi.
4. Žádost za odprodání místa stavebního Václ. Dolejšovi.
5. Zaopatření štěrku na opravu cest.
6. Volné návrhy.
ad 1) Přípis odstupujícího soudce p. Karla Svobody vzat na vědomí.
ad 2 a 3) Pan starosta vysvětluje, že dle plánu polohopisného není již místa v dosavádní
čáře stavební pro odprodání pozemku na stavbu novou. Z příčiny té a z příčiny pak, že dne
23. ledna t. r. usnesl se obecní výbor na tom, aby Jos. Protivovi místo stavební odprodáno
bylo, jest usneseno, aby Josefu Protivovi odprodal se potřebný pozemek podél rybníku.
Členové obecního výboru šli obhlédnout místo stavební a na základě prohlédnutí jest
usneseno, aby stavební pozemek byl Josefu Protivovi ponechán od domku Ant. Husáka,
jemuž má se ještě výměra podél stavení jeho v délce 1 sáhu odprodati, ponechán až
k čáře stavební. Cena za 1 čtvereční sáh určuje se na 1 zl.
ad 4) Žádost Václava Dolejše odkládá se bez vyřízení.
ad 5) Při jednání o zaopatření štěrku jest usneseno, aby na nejnutnější správy cest vzat
byl šutr zde od p. V. Chvoje, s ostatním pak aby vyčkalo se do zimy, kdy má se potřebné
množství z Hlubočep objednati. Neměl-li by pan V. Chvoj potřebný šutr, má se týž
objednati v Červ. Újezdě.
ad 6) Čtena žádost Kateřiny Nedbalové za udělení podpory. K tomu jest usneseno, aby
žadatelce udělena byla podpora roční v obnosu 12 zl.
7) Volné návrhy:
Pan J. Chalupa navrhuje, aby opraven byl mostek od silnice k obecnímu domu č. 63.
Schvaluje se.
Tím jest protokol skončen a podepsán.
Adolf Linhart, Turecký, Jos. Černý, Josef Kozák, Josef Vlček, Jos. Chalupa, Václav Fiala,
Anton Dufek, František Haušild, Václav Ptáček
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sepsaný při schůzi majitelů pozemků v obci zdejší dne 23. června 1895.
Předmět jest:
1. ustanovení, jakým způsobem se mají polní myši hubiti.
2. Zdali se má žádat za slevení c. k. daní následkem škody myši způsobené.
K prvnímu odstavci jest usnešeno, aby myši se hubily všemi možnými prostředky.
Druhý odstavec se odkládá na dobu pozdější, až bude škoda ještě viditelnější.
Tím byl protokol skončen a podepsán.
Turecký, Jos. Černý, Frant. Plodr, Jan Vyšín, Josef Chalupa, Josef Chalupa
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 17. července 1895 za
přítomnosti podepsaných pp. členů.
Předmět jest:
a) povolení částky potřebné z peněz obecních na vypravení žactva školy zdejší do
národopisné výstavy.
b) Volné návrhy.
Obecní výbor jednohlasně se usnáší, aby na výpravu dětí do výstavy národopisné
vyplacena byla částka 40 zl.
An nikdo volného návrhu nepodal, jest protokol skončen a podepsán.
Turecký, Bubeníček, Jos. Černý, Josef Chalupa, Václav Fiala, Josef Kozák, Anton Dufek,
Václav Ptáček
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 4. srpna 1895 za přítomnosti podepsaných P. T. pp. členů.
1.
2.
3.
4.

Předmět jest:
Vyřízení žádosti Jana Peka, dle přípisu sl. c. k. okres. hejtmanství na Kladně.
Vyřízení žádosti nájemců obec. pozemků za slevu nájemného.
Vyřízení žádosti manželů Kozákových za slevu nájemného.
Volné návrhy.

ad 1) Po přečtení žádosti Jana Peka stalo se usnesení, že k žádosti podané za udělení
koncesse nečiní se se strany obce nižádných překážek, avšak má se jmenovanému udělení
koncesse uděliti bez výčepu lihových nápojů.
ad 2) K žádosti podané nájemci pozemků za slevu nájemného stalo se usnesení, aby
jednotlivé díly pozemku prohlédla komisse, a sice p. starosta, p. J. Černý, p. J. Kozák,
p. V. Ptáček a p. E. Dolejš, komisse tato má škodu na jednotlivých dílech odhadnouti
a ustanoviti částku, která se má z toho kterého dílu sleviti.
ad 3) Žádost Tom. Kozáka za udělení podpory zamítá se.
4) Pan starosta předkládá přípis sl. okres. výboru z dne 19. 7. 1895 čís. 516 v příčině
podání námitek proti omylům, jež se při poslední úpravě daně pozemkové staly. Jest
k tomu usneseno, aby sl. okres. výbor vzal obec zdejší v ochranu a žádal za slevení
1
/3 daní.
5) Přípis sl. okres. výboru z 27. 7. 1895 čís. 539 v příčině zamítnutí žádosti o rozšíření
silnice z obce zdejší k nádraží vzalo se s politováním na vědomí.
6) Přípis sl. c. k. okr. hejtmanství z 1. 8. 1895 čís. 22 943 v příčině hubení myší vzat
k vědomí.
Konečně usneseno, aby volba obecního výboru provedena byla po žních.
Tím protokol jest skončen a podepsán.
Turecký starosta, Jos. Černý, Josef Novotný, Josef Chalupa, Josef Kozák, Václav Fiala,
Adolf Linhart, Anton Dufek, Ptáček Václav, Dolejš Eman.
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru dne 22. ledna 1896 za přítomnosti podepsaných pp. členů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Předmět jest:
Podání zprávy o účtu za r. 1895 a předchozím rozpočtu pro r. 1896 místní školní rady.
Zkoumání a schválení účtu chudinského za r. 1895.
Zkoumání a schválení účtu obecního za r. 1895.
Zkoumání a schválení předchozího rozpočtu pro r. 1896.
Vyřízení došlých žádostí za udělení podpor.
Žádosti za propůjčení míst ku zřízení jam na odpadky a hnoje.
Čtení okresního listu čís. I. a volba komisse klasifikační.
Volné návrhy.

ad 1) Pan V. Chvoj podává zprávu o účtu školním za r. 1895, jakož i o předchozím
rozpočtu míst. škol. rady pro rok 1896. Zpráva tato vzata byla k vědomí.
ad 2) Účet ústavu chudých za rok 1895 byl dle jednotlivých položek zkoumán, za správný
uznán a schválen.
ad 3) Na to zkoumán byl účet obecní za rok 1895. Veškeré položky byly shledány
správnými až na položku 8 ve vydání. Položka tato jest větší o 6 zl., kteréž po uzavření
účtu připočteny jsou k přebytku, takže celý přebytek obnáší 177 zl. 07 kr. Na to účet byl
schválen a podepsán.
ad 4) Na to upraven a schválen jest předchozí rozpočet obecní pro rok 1896, dle něhož má
příjem i s 11% přirážkou vynésti 1 390 zl. 48 kr. a vydání 1 388 zl. 16 kr. Vykazuje
přebytek 2 zl. 82 kr.
ad 5) Při projednávání žádostí za udělení podpor usneseno jest, aby Václavu Nedbalovi
vyplácela se roční podpora 12 zl. Taktéž Alžbětě Klatovské povoluje se roční podpora 12 zl.
Žádosti Josefa Svobody za udělení podpory pro manželku Tomáše Kozáka nebylo
vyhověno.
ad 6) Čte se žádost Jos. Nejedlýho, aby povoleno bylo mu zřízení jámy na hnůj při jeho
domku na místě obecním. K žádosti té jest usneseno, aby napřed komisse zjistila, dá-li se
žádaná jáma zříditi, aby tím bezpečnost v nižádném případě nebyla ohrožena; vyřízení
žádosti odkládá se k schůzi příští.
7) Na to čten jest okresní úřadní list č. I. Obsah jeho vzat jest na vědomí. Dle odstavce 2.
téhož okres. listu zvolena byla komisse klasifikační. Do komisse zvoleni jsou: pan Josef
Černý a pan V. Chvoj,
8) An nikdo volného návrhu nečiní, byl protokol skončen a podepsán. Pan starosta táže se,
komu má se dát vykopání a vytarasení studny v budově školní. Usneseno jest, aby zadala
se práce ta Václavu Čermákovi s výhradou, že týž sám musí si pojištění u úrazové
pojišťovny obstarati na vlastní účet.
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Dále jest usneseno, aby na obecní cesty dalo se nyní 60 cm šutru.
Tím protokol jest skončen a podepsán.
Turecký
Vác. Blecha zást. vir. hlasu, Václ. Chvoj, Jos. Černý, Josef Chalupa, Václav Fiala, Josef
Chalupa, Anton Dufek, Josef Kozák, Adolf Linhart
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Protokol
sepsaný při schůzi obec. výboru dne 12. dubna 1896 za přítomnosti podepsaných pp. členů.
Předmět jest:
1. Vyřízení přípisu sl. c. k. okr. hejtmanství v příčině volby delegátů k volbě okresního
výboru a volba delegátů.
2. Vyřízení došlých žádostí za udělení podpor.
3. Volné návrhy.
a) Při volbě za delegáty pro volbu okres. výboru byli od 10 přítomných členů obec. výboru
zvoleni 9 hlasy pan V. Vyšín a p. Jos. Chalupa čp. 4.
b) Čte se žádost Marie Netušilové, bytem ve Vodolce, za udělení podpory. Žádost tato
odkládá se pro další dobu.
Na to čte se žádost Barbory Baráškové. K žádosti té jest usneseno, aby poměry žadatelky
byly napřed vyšetřeny, načež bude dále o její žádosti jednáno.
Dále čte se žádost Jana Kozáka, bytem v Kněževsi. Žádost tato se zamítá.
Dále čte se žádost Františky Hrdličkové, bytem ve Střešovicích. K žádosti té jest usneseno,
aby podpora, která jejímu muži vyplácena byla, byla v témže obnosu i jí ponechána, t. j.
3 zl. čtvrtletně.
Pan Chalupa navrhuje, aby mostek při domě V. Chalupy čp. 78 byl náležitě zvýšen. Jest
usneseno, aby majitel co nejdříve k opravě mostku byl vybídnut.
Pan Klatovský navrhuje, aby byl upraven do rybníku řádný vjezd a výjezd.
Tím jest protokol skončen a podepsán.
Turecký, Bubeníček, Václ. Chvoj, Josef Chalupa, Václav Fiala, Václav Vyšín, Adolf Linhart,
Anton Dufek, Ptáček Václav, František Klatovský
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 6. května 1896.
Předmět jest:
1. Čtení přípisu okres. výboru č. 264, pak přípisu slav. c. k. okres. hejtmanství č. 33 090
a č. 14 516 a čís. 12733.
2. Vyřízení žádosti pana Jana Vyšína v příčině zamýšlené stavby studny.
3. Vyřízení žádosti za udělení podpory M. Hanzlíkové.
4. Čtení úředního listu č. V.
5. Volné návrhy (vyřízení žádosti Ant. Holubové).
1) a) Přípis sl. okres. výboru č. 264 vzat ku vědomí.
b) Přípis sl. c. k. okres. hejtmanství č. 33 090 v příčině týrání psů vzat k vědomí a usneseno, že přistupuje se k veškerým odstavcům v přípise tom vytčeným.
c) Přípis sl. c. k. okr. hejtmanství č. 14 516 a čís. 12733 vzaty ku vědomí.
2) Povoluje se k žádosti p. Jana Vyšína, aby mohl si před svým obydlím na obecním místě
postaviti studnu s podmínkou, že studna ta bude bezpečně postavena a roční poplatek
10 kr. obci odváděn.
3) K žádosti M. Hanzlíkové za udělení podpory usneseno jest, aby poměry její byly dříve
vyšetřeny.
4) Obsah úředního listu č. V. vzat ku vědomí.
5) Čtena žádost Ant. Holubové bytem na Smíchově, která žádá za udělení koncesse ku
provozování vetešnického zboží pro obec V. Jeneč. Žádosti této se vyhovuje.
6) Čtena žádost p. Jana Kozáka a Fr. Plodra za odprodání břehu č. parc. 410 u Koníčka
aneb aspoň za pronajmutí téhož. K žádosti této jest usneseno, aby břeh č. p. […] pronajat
byl žadatelům za roční činži. Komise od obec. výboru věc na místě vyšetřila a zjistila,
pokud obec. majetek sahá, načež žadatelům má býti vyhověno a pozemek jim býti pronajat. Do komise ustanovení jsou mimo p. starostu p. J. Černý, p. V. Chvoj a p. J. Chalupa
a při příští schůzi podají o výsledku zprávu.
Při té příležitosti budiž i mostek silniční tam prohlédnut a zařízeno buď, jak komise za
dobré uzná.
Tím skončeno a podepsáno.
Vác. Blecha, Václav Vyšín, Josef Chalupa, Josef Kozák, Adolf Linhart, Anton Dufek,
Turecký, Václ. Chvoj, Jos. Černý
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Protokol
sepsaný při schůzi majitelů pozemků dne 6. května 1896.
Předmět jest:
1. Dohodnutí se, mají-li se meze mezi jednotlivými pozemky pronajmouti?
2. Má-li ustanoven býti obecní hlídač polní a kdo a od které doby?
ad 1.) Přítomní pp. majitelé pozemků usnesli se jednohlasně, že meze mají býti letošním
rokem opětně pronajmuty.
ad 2.) V příčině polního hlídače jest usneseno, aby ihned veřejnou vyhláškou vypsán byl
konkurs na ustanovení hlídače. Přihlášky státi se mají do 10. t. m.
Tím protokol skončen a podepsán.
Vác. Blecha, Turecký, Václ. Chvoj, Jos. Černý, Josef Kozák, Václav Vyšín, Josef Chalupa,
Ant. Malý, Jan Vyšín, Adolf Linhart, Anton Dufek
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Protokol
sepsán při obecním úřadě obce zdejší při schůzi majitelů pozemků dne
10. května 1896.
Předmět jest:
1. Ustanovení obecního přísežného polního hlídače.
2. Ustanovení mzdy za hlídku a rozvrhu přirážky na obecního hlídače a způsob vibírání. [!]
K prvnímu odstavci jest usnešeno, aby byl za polního obecního hlídače ustanoven Josef
Závora a aby byl pod přísahu vzat.
K druhému odstavci se usnáší, aby bylo hlídači Josefu Závorovi vypláceno měsíčně dvacet
zlatých, od 15. května do 31. října t. r.
Přirážka má se rozvrhnout podle daně pozemkové tr., a odpočítat od peněz, které se
berou z honitby za rok 1897. Podotýká se přitom, že jest Josef Závora povinen pilně hlídat
a způsobenou škodu co nejvíce stíhat, a z té příčiny se každý měsíc jemu zadržuje pět
zlatých. Kdyby však hlídač náležitě povinnosti své nevykonával, může být ustanoven hlídač
jiný.
Tím byl protokol skončen a podepsán.
Turecký, Ant. Malý, Jan Vyšín, Václ. Chvoj, Josef Kozák, Václav Fiala, Josef Chalupa

PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII – svazek č. 5
Protokoly o schůzích obecního zastupitelstva a místní školní rady v Jenči 1892–1905

31

Protokol
sepsaný při schůzy [!] obecního úřadu výboru ve Velké Jenči dne 22. května
r. 1896 u přítomnosti p. členů podepsaných ob. výboru.
Předmět jest:
1. Podání zprávy ohledně obecních pozemků u Dolíku a ustanovení, co má se s pozemkem
státi.
2. Viřízení [!] žádosti manželky Tomáše Kozáka z Ohraženic.
3. Usnesení se v příčině hubení polních miší [!] a křečků.
4. Viřízení [!] žádosti Roz. Budinské ohledně její matky.
5. Volné návrhy.
K odstavci prvnímu jest usnešeno, aby byl obecní pozemek pod polem p. Jana Kozáka
a Frant. Plodra těm samým pronajat, a sice Františku Plodrovi čís. parc. 402/I10 za roční
nájem 50 krejcarů a Janu Kozákovi čís. parc. 402/II11 za 20 krejcarů s tou podmínkou, že
stromy se nesmí na pozemku tom vykopat a ovoce z nich užívat mohou.
Odstavec druhý jest viřízen [!] v tom smyslu, aby byla manželce Tom. Kozáka vyplácena
podpora roční 12 zl.
K odstavci třetímu jest usnešeno, aby byly veškeré díry od křečků řádně vylité a zároveň
aby každý majitel pozemků množství křečků vylitých ob. úřadu oznámil. Dále jest usnešeno, aby byly bedlivě pozorovány díri [!] od miší [!], a kde se jaká miš [!] objeví, aby byla
ihned řádně vilitá [!] a taktéž obecnímu úřadu oznámeno, o čemž se má vyhláška vivěsit [!]. Kdyby se snad větší množství miší [!] objevilo, jest povinen obecní úřad objednat
hromadné otrávení.
K žádosti Roz. Budínské jest usnešeno, aby se jí viplácelo [!] 12 zl. ročně za ubytování
a ošetřování její matky.
Ve volných návrzích se usnáší obecní výbor, aby bylo řádně upraveno místo u kříže.
Dále se usnáší ob. výbor, aby byl kámen po obci schrabán [!] a sebrán a do obecních cest
odvežen.
Dále jest usnešeno, aby bylo na obecní silnice a cesty ještě 60 m šutru odveženo.
Tím byl protokol skončen a podepsán.
Vác. Blecha, Turecký, Václ. Chvoj, Jos. Černý, Václav Fiala, Josef Chalupa, Josef Kozák,
Anton Dufek, Ptáček Václav

10
11

Číslo pozemku dopsáno dodatečně
Rovněž dopsáno dodatečně
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Protokol
sepsaný u obecního úřadu při schůzy [!] obecního úřadu výboru ve Velké
Jenči dne 21. listop. t. r. 1896.
1.
2.
3.
4.

Předmět jest:
Čtení přípisu sl. c. k. hejtmanství na Kladně č. 16 284.
Viřízení [!] došlých žádostí.
Pojednání o rozšíření mostku u boudy a pěšiny ku stanici.
Volné návrhy.

K odstavci prvnímu jest čten přípis, který vzat k vědomosti.
Odstavec druhý jest viřízen [!] v tom smyslu, aby Václavu Klatovskému na jeho žádost byl
odepsán doplatek nájmu z ob. pole v obnosu […?] kr.12
K žádosti Ferdinanda Volfa jest usnešeno, aby jemu byla viplacená [!] podpora 5 zl. za
první čtvrt roku 1897, podotýkaje, že již pro rok 1896 obdržel 3 zlaté. Pro další podporu
jest povinen zase předložit visvědčení [!] o své nemoci od lékaře.
K žádosti Marie Trybové se usnáší ob. výbor, aby jí byla vyplacena podpora 1 zl. měsíčně.
K třetímu odstavci jest usnešeno, aby okresní výbor byl požádán o rozšíření mostku
u boudy pod okres. silnicí.
Co se týká upravení pěšiny ku stanici, jest usnešeno, aby se vijednalo [!], zdaly [!] c. k.
velkostatek pozemek k tomu propůjčí aneb pronajme.
Pěšina okolo bednářovic od ovčína má se též upravit.
Skončeno a podepsáno.
Bubeníček, Turecký, Václ. Chvoj, Václav Vyšín, Jos. Černý, Josef Chalupa, Adolf Linhart

12

Údaj byl přepisován a je nečitelný
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 13. ledna 1897 za přítomnosti podepsaných P. T. členů.
1)
2)
3)
4)
5)

Pořad jest:
Podání zprávy o školním účtu za r. 1896.
Zkoumání a schválení účtů obecních za r. 1896 a chudinsk.
Sdělání předchozího rozpočtu pro rok 1897.
Vyřízení došlých žádostí.
Volné návrhy.

a) Pan starosta Podána zpráva o školním účtu za rok 1896, což béře se k vědomosti.
b) Na to zkoumán jest účet ústavu chudých za rok 1896, dle kteréhož obnáší schodek
zl. 184,15 kr. Účet ten shledán ve všech položkách správným, pročež se schvaluje.
c) Dále jest zkoumání účtu obecního za rok 1896. Dle téhož činí vydání 1 226,95 zl.
a příjem 1 118,29 zl., takže objevil se schodek 108,66 zl. Účet tento byl též ve všech
položkách správným shledán a podepsán.
d) Jest zkoumání předchozího rozpočtu pro rok 1897. Rozpočet tento ve všech položkách
příjmů i vydání se schvaluje. Dle tohoto schváleného rozpočtu činí příjem i s 15% přirážkou 1 606,54 zl., vydání rovná se příjmu.
e) Na [to] čte se žádost Anny Hochové, aby jí udělena byla podpora. Jest usneseno, aby
se jí vyplácela roční podpora 6 zl. Tolik též má ročně vyplatit podpory Anně Melínové.
Dále čtena žádost Marie Hanzlíkové, bytem ve Smíchově, stížena chrlením krve, za udělení
podpory. K tomu jest usneseno, aby čtvrtletně vyplácena jí byla podpora 3 zl.
f) Volné návrhy.
Ve volných návrzích čte p. starosta vynesení veleslavného zemského výboru v příčině
omezení tanečních veřejných zábav, poněvadž jak zdravotní stav, tak zvláště mravní
zachovalost mládeže při zábavách těch zkázu berou. Obsah vynesení tohoto vzat jest
s povděkem na vědomí a zároveň učinil obecní výbor snesení, aby během roku nepovolilo
se více hudeb či zábav tanečních než 10 povolení se dáti může v době masopustní,
o posvícení, o pouti, dožínky a mimo to při svatebním veselí.
Na to čten výnos zemědělské rady českého odboru v příčině omezování dovozu uherské
mouky.
Sl. okresní výbor navrhuje ve věci té, aby obecní výbor dal znalcem každou zásilku mouky,
která z Uher pekařům a obchodníkům dojde, za zvláštní poplatek zkoumati, neobsahuje-li
látek škodlivých. Za zkoušení poplatek má zapraviti ten, kdo mouku uherskou odebírá.
Obecní výbor na základě § 8 obec. zřízení usnesl se, aby poplatek za jedno zkoušení
mouky uherské obnášel 6 zl., které objednatel uherské mouky jest platiti povinnen [!].
Zároveň usneseno, aby podána byla žádost sl. okr. výboru, aby tento dalších kroků učinil,
by mohl každý fůru uhlí v uhelnách naložiti a nemusel se doprošovati sdružení uhelných
pánů baronů.
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Pan Kozák navrhuje, aby ponocnému přikázáno bylo, by po dobu noční při hlídce buď
hodiny jednotlivé na roh odtruboval, aneb píšťalou odpískal, a to od 10. hodiny večerní do
3. hodiny ranní.
Tím jest protokol skončen a podepsán.
Vác. Blecha v zas. vir. hlasu, Turecký starosta, Jos. Černý, Václav Vyšín, Adolf Linhart,
Josef Chalupa, Josef Kozák, Anton Dufek, Václav Ptáček, Jos. Chalupa
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Protokol
sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 13. února 1897 za přítomnosti podepsaných.
Zástoj jest:
1) Přípis okres. výboru v Unhošti ze dne 8. ledna 1897 č. 23, jenž se týče zřízení „zimní
hospodářské školy“ okresu Unhošťského, kterým se obce žádají za poskytnutí stálého
ročního příspěvku.
2) Žádost p. Fr. Plodra a více podepsaných o upravení cesty kolem zahrády [!] V. Soukupa
a Rezka.
3) Vyřízení přípisu sl. okres. hejtmanství ze dne 6. února 1897 čís. 4 735 ohledně vyřízení
žádosti Fr. Hudce za udělení koncesse šenkýřské.
4) Volné návrhy.
ad 1) Když byl přípis sl. okr. výboru doslovně přečten a po přečtení jeho náležitě objasněn,
bylo usneseno, aby pro rok 1897, bude-li se rokem tím již vyučovati, vyplacen byl
příspěvek 20 zl. Každým dalším rokem se příspěvek nově určí.
ad 2) K žádosti p. Fr. Plodra usneseno jest, aby při cestě kolem zahrady Soukupa a Rezka
pořízena byla podél cesty řádná pěšina, která dá se snadno prokopáním břehu podél té
cesty se nalézajícího upraviti. Pan starosta a 2 ob. čl.13 má se o věci s vrchní správou c. k.
velkostatku dohodnouti.
ad c) K žádosti p. Fr. Hudce, aby jemu sl. c. k. okr. hejtmanství udělilo koncessi
k provozování živnosti hostinské, stalo se usnesení, že poměry místní nevyžadují toho, aby
koncesse k živnosti této byla udělena. Z ohledu policejních není místnost náležitě
přístupna. Žadatel a jeho rodina jsou zachovalí.
ad d) Volné návrhy: Pan starosta čte přípis p. Stádníka, který žádá za vykonané práce
obnos 6 zl. K tomu jest usneseno, aby jmenovanému vyplacen byl obnos 5 zl.
ad e) Čten přípis obec. úřadu v Kralupech, dle kterého útraty léčebné a pohřební za
příslušníka zdejšího Ferd. Volfa obnášejí zl. 16,50 kr.
ad f) Pan V. Chvoj navrhuje, aby byl dán obec. hlídači nějaký příspěvek na teplý kabát.
Jest usneseno, aby se k tomu účeli vyplatilo obec. ponocnému 10 zl.
Tím jest protokol skončen a podepsán.
Turecký, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Václav Vyšín, Josef Chalupa, Václav Fiala, Josef Kozák,
Adolf Linhart, Josef Chalupa

13

Text „a 2 ob. čl.“ doplněn dodatečně
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Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru ve V. Jenči dne 17. dubna14 t. r. 1897.
Pořad jest:
1. Vyřízení přípisu sl. c. k. okr. hejtmanství čís. 5 730 v příčině žádosti Jos. Dolejše za
udělení povolení k výčepu kořalky.
2. Volba míst. školní rady pro léta 1897–8 a 9.
3. Vyřízení žádosti p. F. Hudce.
4. Volné návrhy.
Po přečtení přípisu slavného c. k. okr. hejtmanství čís. 5 730 usnesl se obecní výbor, že
nečiní se pražádných námitek proti zamýšlenému výčepu kořalky u Jos. Dolejše.
Zároveň činí se usnesení, že nesmí Jos. Dolejš nikomu tolik kořalky prodati, aby se tam ten
který opil. Kdyby pak opilý již člověk přišel, tomu nesmí se vůbec nalíti. Kdyby pak
kořalečník proti tomuto příkazu jednal, má se zakročiti, aby jemu koncesse byla odňata.
2. Jest volba místní školní rady pro další tříletí. Z 11 přítomných pp. členů obecního výboru
odevzdáno bylo 11 lístků hlasovacích, po jichž sečtení byl prohlášen následující výsledek.
P. Jos. Černý obdržel 10 hlasů, p. Václ. Chvoj 11, p. Ant. Malý 11, p. V. Vyšín 1.
Za náhradníky: 1. p. Dufek Ant. 11 hlasů, 2. p. Fr. Klatovský 11 hlasů.
Zvolení pp. volbu přijali.
Za míst. školdozorce navrhuje se p. Jos. Černý.
3) Čte se žádost p. Fr. Hudce za udělení povolení jemu jámy na hnojůvku a malou kolničku
na uhlí. Zároveň žádá, aby jemu živnost hostinská a řeznická byla povolena.
Po delší debatě jest usneseno: 1. že žádaná jáma na odpadky se žadateli povoluje, a sice
za podmínkou, že jáma musí býti náležitě vycimentována a často čištěna. Z místa, který
jáma ta zaujímá, má žadatel platiti roční poplatek ve prospěch obecní pokladny v obnosu
20 kr., a sice ve lhůtách předběžných, vždy v měsíci lednu.
4) Čte se žádost Jana Vejvody za udělení podpory. Jest usneseno, aby Janu Vejvodovi bylo
7 zl. pro zimní období uplynulé.
5) Tím jest protokol skončen a podepsán.
Václ. Blecha v zas. vir. hladu, Turecký, Jos. Černý, Josef Chalupa, Josef Kozák, Václav
Vyšín, Václav Fiala, Jos. Chalupa, J. Klatovský, Anton Dufek, Adolf Linhart

14

Datum bylo přepisováno, snad z 27. března na 17. dubna
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Protokol
sepsaný při obecním úřadě ve Velké Jenči dne 11. května 1897 za příčinou
ustanovení obecního polního přísežního hlídače pro rok 1897 od 15. května
do 1. listopadu, v přítomnosti dole podepsaných.
Po uvážení jest ustanoven za hlídače Antonín Husák, s platem měsíčním 20 zlatých, které
se jemu budou vypláceti po uplynutí měsíce, a sice: 15 zl. a 5 zlatých se podrží k dispozici
za náhradu škody, jeho nedbalostí povstalou. Placen bude dle daně pozemkové.
Jmenovaný jest povinen složiti povinnou přísahu.
Tím byl protokol skončen a podepsán.
Turecký, Jos. Černý, Jan Vyšín, Václav Vyšín, Ant. Malý, Josef Kozák, Václ. Chvoj, Adolf
Linhart
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Protokol
sepsaný při sezení obecního výboru dne 5. června b. r. 1897 za přítomnosti
podepsaných pp. členů.
Předmět jest:
1.) Vyřízení přípisu sl. c. k. okr. hejtmanství na Kladně č. 15 793 týkající se žádosti Josefa
Chalupy za udělení koncese hostinské v č. p. 70.
2.) Vzíti v úvahu vrácenou žádost Jos. Dolejše za výčep kořalky v boudě obecní.
3.) Jakým způsobem se má vymáhat nedoplatek nájmu z obecních pozemků.
4.) Volné návrhy.
ad 1) Po přečtení vynesení sl. c. k. okr. hejtmanství č. 15 793 přistoupeno bylo k jednání
o jednotlivých odstavcích téhož vynesení.
Přítomní k prvnímu odstavci prohlašují, že potřeba obyvatelstva nevyžaduje toho, aby
nová hostinská živnost byla povolena.
Dále prohlašují přítomní, že poloha místa jest ku provozování živnosti hostinské zcela
nezpůsobilou. Poněvadž místnost dle přiloženého plánu neexistuje vůbec, nemůže se říci,
že by byla snadno přístupnou.
Konečně prosloviti se má obec, že nežádá si, aby ještě nová živnost hostinská v obci byla
povolena.
Dále usneseno jest, aby Jos. Dolejšovi dáno bylo osvědčení, že jest třeba výčepu kořalky
při trafice, z důvodu, že jest místnost ta na křižovatce dvou silnic a že stále cestující
v místnosti se zastavují, aby na další cestu se posilnili.
Pokud týče se nájemného z pozemků, má se výhrůžně proti jednotlivým dlužníkům
zakročiti, a kdo by ve lhůtě 14denní nezaplatil, má dán být doktorovi.
Na [to] čte se vynesení sl. c. k. okr. hejtmanství ze dne 20. května 1897 čís. 15 911
v příčině přistoupení za člena přispívajícího ku spolku červeného kříže. Obecní výbor
odkládá vynesení toto pro dobu příznivější.
An nikdo volného návrhu neučinil, jest protokol skončen a podepsán.
Přijímá se dodatečně návrh p. starosty, aby k nejblíže příští schůzi dal na program
rokování o zařízení sboru hasičského pro obec zdejší.
Turecký, Jos. Černý, Václ. Chvoj, Josef Kozák, Adolf Linhart, Václav Fiala, Josef Chalupa,
Anton Dufek, Josef Chalupa
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Protokol
sepsaný při schůzy [!] obecního výboru dne 15. září 1897 za přítomnosti dole
podepsaných p. členů.
Předmět jest:
1. Viřízení [!] žádosti Josefa Minářika dle přípisu sl. c. k. okres. hejtmanství na Kladně ze
dne 10. srpna t. r. č. 7 213.
2. Pojednání o zřízení hasičského sboru v obci zdejší, t. j. sboru dobrovolného.
3. Viřízení [!] došlých žádostí.
4. Volné návrhy a ustanovení dražby na ob. pozemky.
K odstavci 1. jest usneseno, aby koncese Josefu Mináříkovi udělena byla.
Co se týká zřízení sboru dobrovolných hasičů v obci zdejší, jest usnešeno, aby sbor ten
zřízen byl. Má býti též podaná žádost c. k. vrchní správě za propůjčení stříkačky pro sbor
hasičský k dispozici a místnost k uložení.
Ku zřízení sboru jsou zvoleni čtyři páni, a sice ctěný pan V. Chvoj, p. Václav Blecha,
p. Josef Černý, p. Václav Vyšín a Jan Turecký.
K žádosti Barbory Klatovské jest povoleno 24 zlatý ročně podpory.
Jest dále usnešeno, aby Baráškové bylo přidáno na byt 6 zlatých.
K žádosti Jos. Pospíšila jest usnešeno, aby se stavbou domku se zdržel, až bude
příhodnější místo ku stavbě.
Dražba na obecní pozemky odbývati se bude 26. září t. r.
Skončeno a podepsáno.
Vác. Blecha v zas. vir. hlasu, Turecký, Jos. Černý, Josef Chalupa, Václav Vyšín, Josef
Chalupa, Václav Fiala, Antonín Malý, Josef Kozák, Anton Dufek, Klatovský, Adolf Linhart

