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ÚVOD
Pamětní knihu spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček založil a vedl roku 1932
litovický kronikář Ludvík Pergl. Nejde o klasickou kroniku zachycující aktuální dění v obci,
ale o neobyčejný pokus zpracovat souhrnné dějiny spojených obcí. Pergl byl kronikářem až
do sloučení Litovic s Hostivicí k 1. lednu 1950, ale právě kvůli svému zaměření na historii
dokončil zápisy o dění v obci pouze do roku 1934. Litovické události let 1935 až 1950 tak
nejsou vůbec kronikářsky zachyceny.
Pamětní kniha představuje pečlivě a kvalitně zpracované dílo, byť se autor nevyhnul
převzetí některých historických omylů. To se týká zejména chybného líčení nejstarší historie Litovic. Pamětní kniha také celkem dobře ukazuje některé v té době běžné pohledy na
české dějiny, např. tezi o 300letém utrpení českého národa pod habsburskou vládou. Je
zjevné, že Ludvík Pergl měl k dispozici předchozí litovickou pamětní knihu,1 ale i písemnosti uložené v litovickém obecním archivu, z nichž některé se nejspíše nezachovaly do
současnosti.2 Kromě toho získal řadu dalších informací z pramenů uložených tehdy u jenečského státního statku a v archivech.3 Kromě této pamětní knihy věnované všem třem
osadám – bývalým vsím sestavoval Ludvík Pergl zároveň poněkud odlišně koncipovanou
Pamětní knihu obce Litovic, která se věnuje pouze litovickým dějinám a opomíjí Břve
a Jeneček.4 Souběžně s psaním obou těchto pamětních knih napsal Ludvík Pergl velmi
obdobné paměti pro svoji vlastní potřebu. Některé dílčí údaje se v těchto rukopisech liší,
osobní kroniky nevznikly jako prostý opis.5
Přepis zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn aktuálními
poznámkami pod čarou, které vysvětlují některé pojmy či upřesňují popisovaná místa,
případně opravují uváděné údaje, pokud byla jejich nesprávnost bezpečně zjištěna z jiných
pramenů. Přepis zachovává původní slovosled a některé jazykové zvláštnosti (např. slovo
„vzláště“), pouze na některých místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena
interpunkce. Označením […] jsou řešena místa s údajem chybějícím v originálu. Nejčastěji
se to týká číselných údajů, k jejichž zjištění se již kronikář nevrátil. V přepisu jsou uváděna
čísla stránek podle originálu, aby podle něj bylo možné v případných dalších publikacích
řádně odkazovat na použitý pramen.
Pamětní kniha byla uložena u Městského úřadu Hostivice. Kolem roku 2015 byla
předána do Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích. Na Městském úřadu
Hostivice se nyní nachází kopie.
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Svazek č. 1 řady H Pramenů k hostivické historii.
Fond Archiv obce Litovice je v současnosti uložen ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích a v roce 2011 byl inventarizován.
Pokud je mi známo současné uložení pramenů, z nichž čerpal Ludvík Pergl, uvádím je na příslušných
místech v poznámkách pod čarou.
Svazek č. 2 řady H Pramenů k hostivické historii.
Poznámky pod čarou neupozorňují na všechny nepřesnosti. Historie Litovic je nejnověji souhrnně
zpracována v knize KUČERA, Jiří – KUČEROVÁ, Alena (2016): Litovice. Hostivice: MKSH, příspěvková
organizace. Moderní zpracování historie Jenečka a Břví zatím nebylo vydáno.
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Nejstarší paměti obce
Litovice
druhdy také Letovice nazývány, byly v dávných dobách zvláštním statkem a sídlem pánů
z Letovic. Jméno osady odvozuje se od zakladatele nebo statku toho majitele „Lutovce“.
Roku 1213 připomíná se Bořita z Letovic, syn Bořity z Ředhoště z rodu Kouniců.6
R. 1372 koupil zboží Jan Očko z Vlašimi, arcibiskup pražský a postoupil je asi r. 1390 svým
bratřím Václavovi a Pavlu z Jenštejna. Patřily tedy Litovice tehdy oběma bratřím a správu
vedl Pavel z Jenštejna.
V roce 1375 založil a nadal Pešek či Pavel z Příboje, řečený z Litovic, kapli všech svatých
v kostele sv. Havla v Praze.
Ku konci 14. a na začátku 15. století proslavili se páni z rodu litovických, bratři Zachař
a Bořivoj ze Svinař a Litovic. První byl místopurkrabí hradu Pražského a pánem na Litovicích.
Z počátku 15. století známi jsou dále: r. 1401 Smil z Ronova, řečený z Litovic; Martin
z Litovic, jenž r. 1404 pohnal před soud pana Viléma ze Žďáru, dále Lutovec z Litovic,
řečený Škola, jenž se r. 1420 uvádí mezi opovědníky měst Pražských. R. 1414–16 byl mistr
Petr z Litovic oltářníkem při oltáři sv. Bartoloměje v kostele sv. Štěpána na Rybníčku.
Roku 1421 seděl na tvrzi pan Jan ze Svinař a na Litovicích. Týž uvádí se na svědka na
smlouvě, kterou prodal Petr ze Střietec, seděním na Libochovičkách u Okoře, zboží své
Štěpánu Mrázovi. R. 1431 navrhoval Jiříka, plebána z Unhoště k oltáři Zvěstování P. Marie
v kapli Šimona a
–2–
Judy v kostele pražském. Dále jej nacházíme r. 1432 mezi svědky při rozdělení statků
bratří z Malovar a r. 1437 soudil se s Janem z Vrchlabí, poněvadž mu učinil nějakých škod.
R. 1451 Jan z Litovic zemřel a manželka jeho Anežka ze Žeberky a z Ervěnic zavázala se
svým dětem Boškovi, Bohuslavovi, Kateřině a Markétě. Z obou jmenovaných synů nastoupil dědictví Bohuslav.
O Bohuslavu Litovickém ze Svinař zachovalo se nám více zpráv, než o kterémkoli vladykovi
z Litovic. Za panování Jiřího z Poděbrad mělo se dle sněmovního zápisu v Praze dne
14. března 1470 postaviti k zemské hotovosti z kraje slánského 500 pěších a 50 jízdních.
Mezi těmi, kteří tu hotovost zřizovati měli, jmenován jest též Bohuslav Litovický. R. 1482
podepsán jest Bohuslav Litovický na listině, kterou král český Vladislav II. zavázal se
knížatům saským k věrnému přátelství.
Pan Bohuslav přiznával se ku straně pod obojí a byl na sjezdu své strany ve Slaném
r. 1482 zvolen mezi pány, kteří měli vyjednávati se stranou pod jednou.
6

Jde o opakovaně uváděný omyl – záměnu našich Litovic a moravských Letovic. Rod Bořitů z Letovic do
dějin Litovic vůbec nepatří, naopak není zmíněn Řehník z Litovic a jím založený rod z Dražic.
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Roku 1483 obdržel od krále podací právo ke kostelu hostivickému a v roce 1488 jmenován
prokurátorem či zástupcem nápadův čili odumřelých statků královských. (Vymřela-li kde
v zemi rodina, připadl statek její králi, proto nazývány statky odumřelé.) Téhož roku, dne
7. března seděl mezi vladykami na soudě zemském.
Tolik o pánech ze Svinař a na Litovicích.
V prvé polovici 16. století patřily Litovice, Břve, Sobín a část Dolních Ptíčů panu Chrtínovi
z Chrtína.
Když r. 15447 týž rozdělil statek svůj mezi své dva syny, Bohuslava a Jana, dal k jednomu
dílu tvrz Litovice se dvorem, štěpnicemi, s vinicí a se všemi dědinami, s osmi koňmi se
všemi nádobami, s kravami se vším příslušenstvím. Ves Litovice s těmito poddanými: Mrázem, Uhňavým, Říhou, jenž byl kovářem a měl též za povinnost konopí trhat. Dále zde
byli: Marek kovář, Havel, Vávra a Vondrák. K tomu dílu přidal veliký rybník Litovický, pod
ním mlýn a velikou louku
–3–
pode mlýnem. Také podací právo hostivické a dva člověky (poddané), které v Hostivici
měl, totiž Jíru a Zápotočníka. Dále k tomu dílu patřil jeden člověk v Horních Ptíčích
a některé ptíčské lesy. Te svršků k tomu dílu: 10 lžic stříbrných, síťky ptačí, potom hákovnice, všecky ty, které tu byly i ty, které měl v Berouně. Tak zapsáno v zemských deskách.
Z posledního vidno, že byla tvrz dobře opevněna.
V roce 1559 patřily Litovice Abundovi Šlikovi. Od něho koupil téhož roku tvrz a ves
Šebestyan Prunar, měšťan Starého města Pražského za 3375 kop grošů českých. Po něm
vládl statkem Jan Jeroným Prunar a potom syn jeho Jindřich Prunar, který se r. 1618 ve
studnici utopil.
Matka Jindřicha, Kateřina Prunarová, roz. Zákostelecká z Bílejova, provdala se podruhé za
Jana Kutnauera ze Sonensteyna a ujala se statku.
Jan Kutnauer, měšťan Starého města Pražského, byl v době vzpoury stavů českých r. 1618
purkmistrem a hejtmanem městským ve věcech vojenských. Stál tedy mezi nepřáteli císaře
Ferdinanda II. Z té příčiny, jakož i proto, že kladlo se mu za vinu vyplenění koleje
jezuitské, odsouzen byl po bitvě na Bílé Hoře při komisi hrdelní dne 26. května 1621 ku
ztrátě hrdla, cti i statku. Dne 21. června 1621 při oné, pro nás Čechy tak smutně památné
popravě na Staroměstském náměstí, byl Jan Kutnauer ze Sonensteyna a z Litovic se svým
otčímem panem Sušickým, oběšen na trámu vystrčeném z okna Staroměstské radnice. Jan
Kutnauer, ze všech nejmladší, sotva čtyřicetiletý, zpívaje umíral.
Kateřina Kutnauerová statek svůj, Litovice, opustila a vystěhovala se s dětmi svými,
nechtíc se zříci víry své, ze země České. Statek její prohlášen cís. patentem ze dne
21. června 1628 za propadlý komoře české a prodán 21. července 1631 Kryštofu
Šimonovi, svobodnému pánu z Thunu, nejvyššímu hofmistru císaře Ferdinanda III. za
odhadní sumu 13184 zl. r. s

7

NA ČR, DZV 41 – k rozdělení došlo v roce 1534.
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tou výminkou, že kupující i dědici jeho povinni byli z rybníka ke statku tomu náležícího,
vodu dle potřeby jak na hrad Pražský, tak do rybníka v bažantnici8 na časy budoucí
propouštěti.
Statek Litovický koupil pak asi v polovině 17. století Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru. Při
dělení statků Žďárských r. 1688 tvořily Litovice díl čtvrtý, jež obdržela Anna Kateřina
z Magni v ceně 88 396 zl. 40 kr. Kateřina z Magni odkázala statek ten synu svému Josefu
Antonínu hraběti z Magni a ten jej prodal r. 1702 dne 5. dubna Josefu hraběti z Vrbna za
130 000 zl. a 800 zl. klíčného. Hrabě z Vrbna prodal jej ještě téhož roku dne 17. října
Karlu Jáchymu Bredovi za 140 000 zl. a za 800 zl. klíčného a ten jej připojil k panství
tachlovickému.
Panství tachlovické a s ním i Litovice střídalo od té doby mnohé majitele, až r. 1847 dne
17. prosince se dostalo co soukromé jmění císaři Ferdinandu V. Dobrotivému a po jeho
smrti dne 29. června 1875 císaři Františku Josefu I., ovšem již jen jako cís. král.
velkostatky.

Břve
Vesnička Břve, staročesky Brve, známa jest již v 15. století.9 Byla zde též tvrz a poplužní
dvůr a patřily bohaté rodině pražské, Rokycanským. Okolo roku 1418 patřily Františku
Rokycanskému, potom jeho synovi Janovi či Jankovi.
Roku 154410 náležely Břve, tak jako Litovice, Zikmundu Chrtínovi z Chtína. Týž rozdělil
zmíněného roku majetek na dva díly. K prvnímu dal Litovice, jak již zpředu řečeno, a k dílu
druhému, podle zápisu v zemských deskách náleželo: Břve, tvrz pustá se dvorem,
–5–
chmelnicí, štěpnicí, dědiny s lidmi poddanými, tři rybníky, a to: Starý Břevský, Nový Břevský a malý nad Novým, který slul Slaník.11 Usedlíci byli zde tito: Žehnák, Martin a Janek,
který zde měl krčmu. K tomu dílu dal ještě Sobín a zboží, které měl v Dolních Ptíčích. Ze
svršků přidal k tomu: koflík stříbrný s půl černý, koně tři, k nim nádobí bez chomoutů,
krávy čtyři, jalového a skopového dobytka, také sviň, prasat a husí všeho polovičku.
V 17. století patřily Břve pánům Žďárským ze Žďáru a při dělení r. 1688 připadly se
dvorem, jenž toho času pustý byl, k dílu litovickému a měly tutéž vrchnost jako Litovice.

8
9
10
11

Míněna je bažantnice u Pražského hradu. Bažantnice u Kaly v té době ještě neexistovala.
Ve skutečnosti je doložena již ve 12. století jako majetek valdsaského kláštera.
Správně v roce 1534.
Starý Břevský rybník byl nynější Břevský rybník, Nový Břevský se nazývá Kala a Slaník byl již zaniklý
rybník Čížek v lese jižně od Kaly, který je uveden v urbáři z roku 1662. V roce 1534 zřejmě ještě
neexistoval rybník Nekejcov, nyní již zaniklý.
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Jeneček
Jeneček, dříve také Malý neb Malá Jenč nazývaný, připomíná se již za panování Jana
Lucemburského, kdy špitál a chrám sv. Lazara mezi Prahou a Vyšehradem měl zde jisté
pozemky.
Roku 1363, za Karla IV., vyměnil zmíněný špitál pozemky tyto za zboží ve Lhotě u Kouřimi.
Na začátku 16. století patřil se zbožím hradišťským,12 dnes již zaniklým, Ludvíku Bezdružickému z Kolovrat, pak jeho synům Janovi a Zdislavu Abdonovi, kteří jej prodali Evě ze
Štampachu; potom jako část zboží hostivického patřil Jeneček Žďárům.
Při dělení r. 1688 přidán k dílu litovickému.
–6–

Valov
Severně nad Jenečkem, směrem k Dobrovízi, nacházel se kdysi dvůr a vesnice Valov.
Před rokem 1252 náležela jistá část zboží ve Valově Kumratovi, příjmím Kejklíři, který ji
v neznámé době s povolením krále Václava prodal Křižovníkům s červenou hvězdou ve
špitále sv. Františka blíže mostu v Praze. Když roku 1253 dne 2. dubna král Václav
zmíněnému špitálu statky potvrzuje, uvádí se zde Valov s doložením, že ta ves jednu míli
od Prahy vzdálena jest.
Po stu letech znám jest jako držitel nějakého zboží ve Valově Heřman Vestfál, měšťan
Starého města Pražského. Od něho koupil Valov král Karel IV. a zakládaje v Praze klášter
„na Slovanech“, vykázal mu dne 21. listopadu 1347 mezi jinými důchody též dvůr ve vsi
Valově s poplužím a 4 hřivny ročního důchodu.
Konečně arcibiskup pražský Jan, zakládaje na Hradčanech špitál pro chudé a sestárlé
duchovní, daroval mu dvůr ve vsi Valově pro špitál 18 grošů a každoročně 4 kuřata
darovací listinou ze dne 7. července 1375.
Jiných zpráv o Valově není. Kde vesnice a dvůr skutečně se nacházela, není dnes známo.
Dějepisec Tomek soudí, že Valov ležel kdesi blízko Jenče. Pole nad Jenečkem, patřící ke
katastru litovickému, nazývají se ještě dnes „na Valovským“, stál tedy Valov pravděpodobně v těchto místech. Zanikl nejspíše ve válkách husitských, kdy mnoho vesnic, hradů
i měst bylo zpustošeno a srovnáno se zemí a jen jméno zůstalo jako památka po nich.
Litovice, jak se zdá, velkých škod za válek husitských neutrpěly, bezpochyby zásluhou
pánů ze Svinař a Litovic.

12

Ves Hradiště se nacházela východně od Hostivice a zanikla v 16. století.
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Litovice za války třicetileté
Po válkách husitských zvolna počala se země naše zotavovati, když znovu přišla zloba
války, války třicetileté.
Vyhozením místodržitelů českých z okna kanceláře do hradebního příkopu r. 1618 rozpoutala se válka, která na půdě naší vlasti vzala počátek, roznášejíc hrůzy své po celé střední
Evropě až r. 1648 znovu na půdě české ke konci přivedena byla. Krvavým písmem zaznamenána v dějinách našeho národa, který nesnášenlivostí svou upadl v porobu nenáviděnému rodu habsburskému, v níž trpěl plných tři sta let.
Surová soldateska nikoho a ničeho nešetřila, co jí pod ruku přišlo, pobrala, potloukla
a zapálila. Obyvatelstvo zřídlo tak, že dlouho po válce mnoho usedlostí zůstávalo prázdných. Nebylo nikoho, kdo by zpustošené grunty z rumu vyzdvihl, nebylo hospodářů, kteří
by obdělávali půdu, druhdy tak výnosnou. Vrchnosti, aby z půdy šel jim zisk, i násilím
uváděly hospodáře do opuštěných statků, však nejeden znovu ze statku uprchl.
Dlouho, velmi dlouho trvalo, než vyhojila se naše domovina z ran, které způsobila vojna
třicetiletá.
I na naší obec krutě dolehla zlá tehdejší doba. Před bitvou na Bílé Hoře táhla tudy vojska
císařská, která kraj zle zpustošila, tím více, že majitel Litovic Jan Kutnauer stál ve straně
císaři nepřátelské.
Po popravě na Staroměstském náměstí opustila manželka jeho Litovice, zanechavše
majetek osudu. Ten přešel do rukou cizinců a samozvanců, kteří národ český nenáviděli –
a dle toho i jednali.
Tvrz litovická, sídlo pánů z Litovic, i grunty selské v Litovicích, Břvech a v Jenečku, vše
zpustošeno a zničeno. Ožebračený lid uprchl, opuštěné usedlosti byly pusté ještě dlouho
po válce a mnohé z nich zanikly.
–8–
Jak zničena naše obec, o tom nejlépe svědčí tento zápis v urburní knize z roku 1662
o zdejších gruntech:13
Grunty v Litovicích po válce třicetileté:
1.
Grunt Pavla, na němž seděl r. 1662 Jan Novák, 1 lán (1 lán = asi 60 strychů)
2.
Grunt Vondráčkův, na němž hospodařil Jiřík Zikmund, 1 lán
Grunt Mrázovský, roku 1662 pustý, 1 lán
3.
4.
Grunt Perníčkův držel Franc, ale pryč z něho utekl, pustý, 1 lán
5.
Grunt Víta Jíry, nazýván neb Jírovský, roku 1662 pustý, pole ladem
6.
Chalupa Kotouče, koláře, 3 kopy záhonů, pustá (1 kopa záhonů = asi 5 strychů)

13

Nyní NA ČR, fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha – Knihy, inv. č. 29.
Dobový opis Národní knihovna Praha, ORST, sign. XXIII D 203. Přepis zařazen jako svazek č. 2 řady P
Pramenů k hostivické historii.
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7.

Grunt Jana Endra, řezníka, 3 kopy záhonů, pustý (Jan Endr od r. 1662–1682
rychtářem v Litovicích)
8.
Chalupa Evy Vlčkový, 50 záhonů
9.
Chalupa Jiříka Osvalda, 3 ½ kopy záhonů
10. Krčma bývalá, panská (dnes čp. 8), r. 1662 pustá, jenom zdi stojí, ani luk ani polí
a sadu při ní nebylo
11. Mlýn panský pod Litovickým rybníkem, o dvou kolech moučných (dnes čp. 37),
r. 1662 pustý, toliko zdi zůstaly, ostatní všecko zpustošené jest.

Rybníky v Litovicích jsou: Hoření Litovický, pod ním Čekal.

Grunty na Břvech před a po válce třicetileté:
1.
Živnost po zemřelém Křížovi prošacovali r. 1592 rychtáři a konšelé ze vsi Žeppů
(Řepů), Sobína a Břví v 350 kopách míšeň. a za hospodáře ustanoven Vít Čejků,
synek ze vsi Žeppů, pojav sirotka Dorotku za manželku. Roku 1621 Vít Čejka zemřel
a grunt koupil Jan Kozák z Jinočan za 600 kop míšeňských. Roku 1662 hospodařil tu
Jiří Kozák a měl 2 lány polí a byl břevským rychtářem.14
2.
R. 1597 koupil Jan, krčmář od Pavla krčmu za 250 kop míšeň. R. 1639 odevzdala jí
vdova po Pavlovi, Alžběta, jsouc stará, vnučce své Ludmile a manželu je–9–

3.

jímu Janu Mělnickému, který tu hospodařil ještě roku 1662. Bylo při ní 25 strychů
polí.
Roku 1597 koupil Matěj Albrecht grunt od Jana Fochra za 95 kop míšeňs. Zemřel
roku 1610 nezanechav ženy ani dětí. Roku 1618 ujal grunt ten Šimon Čejka ve
140 kopách, ale již roku 1621 koupil jej od vdovy Evy Matěj, příjmím Štírek. Od něho
koupil grunt roku 1624 Bartoloměj Litovický za 140 kop. Ten jej prodal za stejný
peníz roku 1628 Janu Řezáčovi. Roku 1662 byl tu Jan Hošek a měl 20 strychů polí.

Dále zde byl dvůr panský od kamene vystavěný, ale roku 1662 pustý tak, že toliko zdi
stojí; ovčín, panský sad a tyto rybníky: Břevský při krčmě, Kala neb Kalský, Nekejcov nad
Břevským, pustý a Čížek nad Kalským.

Grunty v Jenečku:
1.
Grunt po zemřelém Janu Kambovi ujal tři léta po bitvě na Bílé Hoře r. 1623 syn jeho
rovněž Jan Kamba. Roku 1662 byl pustý. Bylo při něm 1 ¼ lánu. Louky pronajímala
vrchnost rychtáři velkojenečskému.
2.
Roku 1605 koupil Jan Nedbal grunt od Jana Štírka za 380 kop míšeň. Roku 1662
hospodařil tu Jiří Nedbal a byl při něm 1 lán.
3.
Roku 1610 prošacována živnost v sumě 650 kop a koupil jí Jan Sládek. Dříve patřil
ten grunt Janu Piplasovi. Roku 1630 ujal jej Řehoř Tobiáš za 400 kop. Roku 1662 byl
pustý.
14

Údaje o převodech vlastnictví koncem 16. a v 1. polovině 17. století jsou převzaty z Register purkrechtních statku Červenoújezdeckého založených roku 1610. Nyní SOkA Kladno, archivně nezpracováno. Přepis zařazen jako svazek č. 1 řady E Pramenů k hostivické historii.
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Dále praví urburní kniha: Tvrz litovická pustá, dvůr při ní pustý, stodola o jednom mlatě,
čtyři štěpnice; dříve tu býval ovčín a ovčárna. Pod tvrzí byly sádky na živé vodě.
Z těchto zápisů jest patrno, jak vzláště Litovice trpěla válkou třicetiletou,
– 10 –
neb více než polovina gruntů byla zde zpustošena a ještě dlouho po válce byly mnohé
usedlosti pusté.

Litovická tvrz
Tvrz v Litovicích patřila kdysi ke tvrzím „znamenitým a dobře opevněným“, jak o tom
svědčí ony hákovnice, které roku 1544 Chrtín při tvrzi ponechal.15
Byla to budova třípatrová, vystavěná z tvrdé opuky, která do pažení dveří a oken otesána
v hmotné, skoro hlazené kvádry. Síla zdí v prvém patře 145 cm, v druhém 120 cm. Do
prvního patra vcházelo se po schodech zvenčí, nad schody zvedala se stříška. V prvém
patře byly dvě či tři místnosti, v nichž se vykonávaly denní práce. V patře druhém byla
veliká síň rodinná, jejíž všecky čtyři stěny ozdobeny byly malovanými arabeskami
a pleteninami, v nichž ještě koncem minulého století bylo lze spatřiti postavy svatých
a světských osob. Zde bylo šest oken vysokých klenutých; v některých jsou dosud sedátka
z opuky zrobená. I krb zde možno spatřiti a po stranách ve zdi různé výklenky, snad
k uložení nádob.
Ze síně této vcházelo se dveřmi uprostřed jižní stěny do nevelké modlitebny, v níž bylo
jedno okno gotické a druhé menší ve stěně jižní má tvar rosety. Odtud mohlo se vejíti do
půlkulaté věže, do které se ovšem i z přízemí vstoupiti mohlo, po točitých schodech, jak
posud lze dobře viděti. Modlitebna a okrouhlá věž na jižní straně tvoří jeden přístavek. Ve
věži jsou dosud zachovány střílny.
Ve třetím patře byla nejspíše zbrojnice. Na západní straně jest přístavek čtverhranný,
jehož půdorys jest obdélník. Do tohoto přístavku vcházelo se z každého patra. Oken v něm
není, a k jakému účelu sloužil, není dnes známo.
– 11 –
Nad vchodem do sklepů, který jest v přístěnku schodiště do prvého patra, nachází se
šikmo položený štít, v jehož poli jest lekno, znak pánů z Dražic.16
Sklepy podzemní jsou tu tři: jeden podélný zaujímá asi dvě třetiny celé budovy, druhé dva
příční jsou menší. Všecky jsou klenuté, otvory do nich z venčí úzké, uvnitř rozšířené.

15

16

Následující popis tvrze vychází z 8. dílu Hradů, zámků a tvrzí království Českého od Augusta Sedláčka.
Současné poznatky o vývoji tvrze shrnul Michael Rykl v Průzkumech památek II/1995.
Znakem pánů z Dražic je zlatý vinný keř se třemi listy na modrém poli. Zde kronikář odkazuje na rod
Dražických, ačkoliv v nejstarší historii obce ho zcela vynechal.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 3
Pamětní kniha spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček

14

Znak pánů Dražických z Dražic.17

17

Znak je vykreslen ve špatných barvách. Podle zbytků barev na znaku, který je nyní uložen v interiéru
tvrze, usuzuji, že Ludvík Pergl použil tehdejší barevné provedení a nezjišťoval správnou barevnost.
Zlatý vinný keř má být na modrém poli.
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Po válce třicetileté roku 1662 za pánů Žďárských ze Žďáru byla tvrz opravena a nějaký čas
obývána. Když však Litovice přivtěleny k panství tachlovickému, tvrz znovu pustla,
nevyhovujíc již požadavkům tehdejší šlechty, až posléze upravena jako sýpka pro
velkostatek, kterémuž účelu slouží podnes.18 Jest to nejstarší pamětnice naší obce, která
přečkala mnohou dobu radostnou i zlou, přečkala války husitské i válku třicetiletou, až
roku 1918 přešla do rukou českých, pod správu republiky československé.
– 12 –

Živelní pohromy
O živelních pohromách, nemocech a požárech v naší obci nezachovalo se mnoho zpráv.
Jen některé význačnější zaznamenány jsou v pamětní knize fary hostivické19 a v pamětech
okresu unhošťského.20
Tak r. 1649, po válce třicetileté, dostavil se do našeho kraje krutý host – morová rána.
Kolik obětí si vyžádala, nemožno udati, nezachovalo se zpráv.
Asi po třiceti letech r. 1680 znovu zuřil mor, jemuž v samotném Unhošti podlehlo
111 osob.
Roku 1686 a r. 1713 veliké krupobití zničilo všecku úrodu na polích.
Zle bylo roku 1743 následkem velké neúrody, která povstala tím, že z jara po celý čas
nepršelo až do července, potom však stále deště trvaly. Mimo toho nemohli hospodáři na
jaře včas obilí zaseti, jsouce ustavičnými vojenskými pochody, ubytováním vojska
a přípřeží zdržováni. Bylo to v době války o dědictví rakouské. Dostavil se hlad, z něhož
povstaly nemoce, které zle řádily, takže z některého domku vymřeli všichni obyvatelé. Ve
farní osadě hostivické pochovávalo se 8 až 10 mrtvých denně.
Roku 1745 přihnala se od Prahy dne 7. července veliká bouře s krupobitím, které všecko
obilí zničilo.
Roku 1748 veliké sněhy byly a dlouho poležely, takže hospodáři až po velikonocích k setbě
přikročiti mohli. Toho roku též velké deště mnoho škod nadělaly, vzláště otavu všecku
podplavily. Vody spadlo tolik, že luka mezi Chejní a Hořelicí21 podobaly prý se velikému
jezeru.
Roku 1794 požárem vzala pohromu kostelní věž v Hostivici.
R. 1832 vypukla v Čechách cholera v takové síle, že málokterá obec zůstala jí ušetřena.
Dle pamětní knihy fary hostivické zemřely v Litovicích 4 osoby, v Jenečku také 4. Ve farní
osadě zemřelo celkem 60 osob.

18
19
20

21

Za Žďárských již tvrz nebyla obývána, ale přestavěna na sýpku.
Nyní SOkA Praha-západ, fond Farní úřad Hostivice.
MELICHAR, František (1890): Paměti okresu Unhošťského. Přepis zařazen jako svazek č. 3 řady A
Pramenů k hostivické historii.
Hořelice – nyní část Rudné.
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V roce 1848 dne 19. června přihnala se večer po 7. hodině veliká bouře s krupobitím.
Kroupy padaly velikosti lískových oříšků, mnohé však jako slepičí vejce až i libru těžké.
Škody mnohé způsobily, vzláště na polích kolem Litovic a Hostivic, takže mnozí hospodáři
museli obilí zaorati.
Roku 1866 v době návštěvy Prusů znovu přišla cholera, jež vyžádala si z farní osady
hostivické 84 oběti.

Doba osvícenská
Až do tak zvané doby osvícenské, za vlády Marie Terezie a Josefa II (r. 1740–1790) lid
obecný byl úplně podřízen vrchnosti. Poddaní bez svolení vrchnosti nesměli se stěhovati,
ani dáti své děti na studie neb řemeslo, i o svolení k sňatku musili vrchnost žádati. Panský
úředník předpisoval poddaným robotu dle své libosti, přepínaje síly robotníků a nešetře ani
útlých dětí. Na obdělávání vlastní půdy nezbývalo času ani sil, z čehož plynul nedostatek
a bída, zvyšována ještě hrůzami válečnými, neúrodou a nemocemi. Lid se bouřil, však tím
větší břemena na něj uvalena. O bídném stavu selského lidu přesvědčil se spoluvládce
císařovny Marie Terezie, Josef II. mnohokráte na vlastní oči. „Srdce krvácí,“ psal o všem,
co viděl, „ubohé Čechy sténají a pomáhá se jim jen psaním.“ Proto na zmírnění bídy lidu
vydán dne 13. srpna 1775 dlouho žádaný patent robotní. Roboty sice nerušil, ale aspoň je
přesně vyměřil podle výše daní. Roboty, vyměřené podle robotního patentu byly zpravidla
mnohem menší, než jaké vrchnosti na poddaných vymáhaly.
Aby se mohlo zjistit, kolik na kterém panství je poddaných a kolik půdy jim náleží, z které
by mohla býti předepsána správná daň, dala císařovna Marie Terezie vyměřiti na základě
t. zv. knih urburních či urbářů veškerou pů– 14 –
du a poříditi její soupis, jemuž se říká katastr. Po císařovně Marii Terezii nazývá se tento
katastr tereziánský. Podobně jako půda selská, vyměřena i půda panská, zdaněna však
mnohem níže.22
Za císaře Josefa II. pořízen soupis nový, tak zvaný katastr josefínský, podle něhož
zdaněna půda selská (rustikál) jako půda panská (dominikál).
Pozemky označeny číslem a rozsah půdy každého gruntu znázorněn mapou,23 v níž
zaneseny i od nepaměti vžité názvy polí, tak jak lid je odedávna jmenoval a které se
užívají podnes. Po původu některých těchto jmen marně bychom dnes pátrali, však mnohé
z nich mají význam historický, u nás ku příkladu pole „na Valovském“. V katastru
litovickém užívá se posud těchto názvů:

22
23

Podle původního tereziánského katastru ještě dominikální půda nebyla zdaněna.
Josefský katastr obsahuje slovní popis polohy pozemků, mapy byly zpracovávány až pro stabilní
katastr v 19. století (k josefskému katastru se výjimečně zachovaly náčrty, pro Hostivici a Litovice však
nejsou známy). Nyní NA ČR, fond JK. Přepis je zařazen jako svazek č. 2 řady D Pramenů k hostivické
historii.
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U Ovčína – pole u Břvů kolem panských stodol a chlévů, kdež dříve býval ovčín
U Pláčů – pole na severní straně u Bažantnice
Na pískách – od Bažantnice k Sobínu
U sádek – pole od Litovic k dnešní dráze duchcovské
Na drahách – pole od trati žel. směrem k Hájku
U Hájku – nejvzdálenější cíp katastru
U panské zahrady – pole nade dvorem k silnici karlovarské
U litovické kapličky – po levé straně silnice z Litovic do Hostivic; dříve zde stávala
jedna z kapliček, které vedou z Prahy do Hájku. Zbořena byla r. 1878.
U Malého Jenče – pole kolem hořejší části Jenečka
U chmelnice – severozápadně od Jenečka nad buštěhradskou drahou
Nad rybníkem – severně nad Jenečkem
U luk – pole kolem pivovarského potoka
Na klínách – u Dobrovíze a
U dobrovízských hranic

Celková rozloha katastru vyměřena na 1 454 jiter 762 sáhy, tj. 836 ha 99 a 92 m².
– 15 –
Aby půda byla náležitě využita, nařizoval císař Josef II., aby pastviny a lada byla zorána
a dostatečně hnojena, zaváděl pícniny jako jetel, vojtěšku, pak i řepu a brambory, které
však z počátku lidé měli ve velké ošklivosti.
Země rozdělena na 16 krajů, v jichž čelo postaveni c. k. hejtmani, kteří měli určitou
pravomoc i nad úřady vrchnostenskými, kterým odňata pravomoc soudní. Pro svou
potřebu musela mít nyní vrchnost úředníka znalého práva, tzv. justiciána. Litovice, které
patřily panství tachlovskému, spadly v kraj rakovnický.
Dne 1. listopadu 1781 zrušeno tak zvané nevolnictví. Od té doby nepotřeboval poddaný
povolení k sňatku, ke studiu neb řemeslu, bez svolení mohl se i stěhovati.
Péči o školy, kterou měli dosud v rukou jezuité a piaristé, převzal stát. Ve všech
městečkách a vesnicích, vzláště tam, kde byly fary, zřizovány jednotřídní či dvoutřídní
školy obecní či triviální. Tam chodily děti od 6. do 12. roku. V té době založena i dvoutřídní
škola v Hostivici, která postavena roku 1791. Byl to malý přízemní domek, který teprve
později přistavován. (Dnes obecní dům v Hostivici.)24
Aby v příhodě neúrody měli hospodáři zásoby obilí, nařízeno stavěti sýpky, tak zv.
kontribučenské špýchary, kam musel majitel gruntu podle rozlohy půdy uložiti určitou část
obilí. Kontribučenský špýchar v Litovicích dosud jest zachovalý.25 Sem ukládali obilí hospodáři z Litovic; břevští odváděli kontribuce do Hostivic, hospodáři z Jenečka do Velkého
Jenče.
Nejsmělejší reformou císaře Josefa II. bylo povolení svobody náboženské, kterou prohlásil
dne 13. října 1781 tolerančním patentem.
24

25

Míněn je vznik domu Husovo nám. čp. 59. Školní budovu Husovo nám čp. 7 však postavila již Anna
Marie Františka velkovévodkyně toskánská v roce 1734 a škola v Hostivici existovala již před
třicetiletou válkou, za níž byla zničena.
Stával v Litovické ulici skoro proti ulici Sportovců, mezi domy čp. 340 a 341, byl zbořen v 50. letech
20. století.
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A tak ty nejtěžší křivdy, páchané na obecném lidu po celý věk, zvolna byly napravovány;
lidem dána svoboda smýšlení, dány mu školy, zrušeno potupné nevolnictví a proto není
divu, že lid nazýval Josefa II. „selským císařem“.
– 16 –

Správa obce
Tehdejší správa obce spočívala v rukou rychtářů a konšelů, které vrchnost každým rokem
dosazovala. Často však byla rychta i dědičná.
K jmenování či sázení rychtářů a konšelů přijel s velkou slávou pan vrchní neb jiný
zástupce vrchnosti, prohlédl obecní počty i registra, jmenoval nové konšely a vydal jim
i celé obci o příštím chování pilné rozkazy a instrukce. Jmenování oslavilo se pak v krčmě,
která zpravidla byla při rychtě a v níž se čepovalo pivo z panského pivovaru.
V Litovicích bývala rychta dlouhá léta v čp. 14 (dnes majetek J. Zykána).26 Posledním rychtářem litovickým byl sedlák Josef Vlček z čís. 39.
Ve Břvech rychtářoval od r. 1826 až do r. 1842 Josef Novotný, sedlák z č. 1. Dne
22. března 1842 nastoupil úřad Jiří Šimáček z čísla 2 a byl posledním rychtářem ve Břvech.
Rychtářem v Jenečku byl dlouhá léta (od r. 1826–1849) sedlák Jan Tomek č. 8.
Na rychtě konaly se i menší soudy, o věcech těžších rozhodovala vrchnost nebo hrdelní
soudy.
Rychtář, který začasté zastával i úřad pokladníka či početvedoucího, spravoval obec podle
příkazu a přání vrchnosti. Vedl výkazy o obecním příjmu a vydání, kteréžto účty předkládal
pak vrchnostenskému revidentu či pojezdnímu k revizi a ku schválení.
Na každé vydání, které převyšovalo 5 zlatých tehdejší měny, musela mít obec povolení od
vrchnořiditelného úřadu, jinak položka neuznána a vydání takové musil rychtář hradit ze
svého.
V obecním archivu zachovala se i kniha těchto počtů od roku 1826, z níž podávám ukázku,
jak se tento počet vedl, a z které jest také patrno, jaké příjmy i vydání naše obce tehdy
měly:27

26

27

Litovická čp. 634. Podle záznamů o převodech různých domů v pozemkových knihách se však zdá, že
funkci rychtáře zastávali v průběhu doby sedláci z většiny statků.
Nyní SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Litovice. Přepis břevské knihy zařazen jako svazek č. 2
řady G Pramenů k hostivické historii, malojenečská kniha uvedena jako svazek č. 3 řady G Pramenů
k hostivické historii. Zde jsou některé údaje vysvětleny či podrobněji komentovány.
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Pořádnost na obecní příjem a wydání v obcy Břwe v roce 1843
Příjem

Dle revidirovaného obecního aučtu mělo by zůstat po
srážce vydání v roce 1842 v kase

v stříbře

vídeňské
číslo

fl.

fl.

kr.
6 28½

kr.

55 191/8

Nový příjem v r. 1843
a)
b)

Nájemní činže z propachtované obecní louky platí
ročně No. 2 Jiří Šimáček

12

3

Činže stálá z domků a zahrádek na obecním gruntě:
10

totiž nadjmenovaný z kousku malého zahrádky
No. 5 domkář Jiří Ptáček má platit z domku
a zahrádky dle prvotní povinnosti 1 zl. 10 kr,
za jemu hned v roce 1800 přidaného placu obecního
na stodoly vystavění a kousek zahrádky 1 zl. 10 kr.,
dohromady28

2

20

No. 6 domkář Ján Král29

2

10

No. 7 domkář Ján Šejna

1

35

No. 8 domkář Ján Holas

5

1

No. 10 domkář vdova Volfová30
No. 11 domkář Václav Svoboda

1

10

No. 12 domkář Tomáš Zábranský

1

10

No. 13 domkář František Foubík

2

40

No. 14 domkář Frantiček Vlček

6

20

No. 17 domkář Šimon Osvald

4

10

No. 18 domkář Václav Král
Suma všeho příjmu

28
29
30
31

45

31

3
18 31½

V pamětní knize není přepsán text, že Ptáček ze stodoly již třetí rok nechce platit.
Správně: Jan Kácl.
Správně: vdova Mlsová.
Správně: Václav Kácl.

85 501/8
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Wydání v roce 1843
v stříbře

vídeňské
číslo

fl.

fl.

1

kr.

1

Král. gruntovní daň dle knížky kontribučenské

2

Od revidování obecní knihy

3

Rozličné do důchodu

4

Rozličné vydání dle repartice z důchodu

3

5

Na silnici dle repartice

6

6

Šimonovi Osvaldovi úrok z dluhujících 200 fl. 10/20 kr.
na vystavění kontribučenského obilního špejcharu
v Hostivici

kr.

51
30
30

7

Přídavek od hlídání kasového špejcharu

8

Na autraty konskribčí do Hostivice

9

Přispění k výstavbě umrlčí komory na novém hřbitově
v Hostivici

12
55
4

10
36

10

Bednáři od správy a pobíjení voznice k ohni

1

50

11

Za olej do lampy u poutního kříže za rok 1842 a 1843

1

40

12

Přispění na kostely do Vídně dle nařízení Slavného
Vrchnořiditelského Auřadu

37

13

Od zvonění klekání

6

14

Poněvač skrze časté deště strouha u obecní louky
zanesena byla, tak nádeníkům od vyházení k zaplacení
přišlo

1

50

15

Rychtáři služba

5

16

Početvedoucímu služba

1

17

Na světlo skrze visitace a noční posly

1

15

18

Za papír, inkoust a kalamáře

2

30

19

Od vyhotovení a přepsání žádosti skrze vejstavky, též
za kolek k tomu

2

30

24

Suma všeho vydání

8

54

32

13

Po srážce téhož má zůstat při konci roku 1843 v kase

9

36½

53

37

Předstojící obecní příjem a vydání v roce 1843 po bedlivém prohlédnutí a přepočítání
s vlastnoručním podpisem stvrzujeme
V Rychtě Břve dne 2ho dubna v roce 1844
Jiří Šimáček rychtář a početvedoucí
Václav Novotný soused
Matěj Kácl soused
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Obec Malý Jenč
Příjem v 1830 roce jak z domků, z gruntů, též i z dobytka
Předcházejícího r. 1829 složený počet
nezanechal kapitál, ale rest 75 zl.
14 kr. vídeňského čísla, též také dluh
za 700 zl. víd. čísla na vystavění
kontribučenského špejcharu ve Velký
Jenči

z domků

z gruntů

vídeňské č.

v stříbře

zl.

kr.

zl.

kr.

z dobytka

ze
zahrádek

vídeňské č. vídeňské č.
zl.

kr.

zl.

kr.

Nový příjem v r. 1830
No. 2 vdova Klatovská

1

10

4

1

No. 3 Jiří Jelínek

1

10

2

1

No. 4 Matěj Fršlínek

1

10

No. 5 Franz Horák

1

10

No. 9 Jakub Šafařík

1

10

No. 10 Josef Vízner

1

10

45
2

30

No. 14 Josef Zábranský
No. 23 Franc Jabůrek

1

30

4

30

2

30

2

No. 16 Matěj Zelenka

4

No. 17 Jan Zelenka

3

No. 20 Václav Hoch

2

No. 21 Tomáš Wolf

3

No. 1 Václav Zábranský

20

No. 6 Jakub Zábranský

9

No. 8 Jan Tomek

12

No. 11 Anton Klatovský

15

No. 13 Jan Náprstek

14

-

slouha z obecní louky

Suma všeho příjmu

5
8

30

5

Celý příjem činí vídeňs. čísla
a v stříbře

111

35

5

Suma Sumarum

111

35

5

Vydání ale jest

163

11

14

12

51

36

9

12

Tedy převyšuje vydání příjem

50

98

5

5
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Wydání v 1830 roce
Obecní wydání

v stříbře
fl.

Kontribuce

vídeň. číslo

kr.
1

fl.

kr.

44

Domovní daň z obecního domku

40

Od revidirování obecních počtů

43

Od hlídání kontribučenského špýcharu

10

Do Prahy Elisabetinkám almužny

30

Do Hostivic na konskripci

6

18

Za papír, inkoust a světlo při visitacích

1

20

Na rozličná vydání a schůze

23

Rychtáři služba

5

Konšelovi služba

1

Rozličným pohořelým almužna
9

12

1

30

20

1

Wydání na slouhu
Činže z louky

5

Slouhovi služba

20

Od vymetání komínu

15

Sejpky na zrní vrchem míry
1 strych pšenice a 12 zl. W.Č.

12

10 strychů žita a 8 zl. W.Č.

80

1 strych ječmena a 6 zl. W.Č.

6

1 strych hrachu a 10 zl. W.Č.

10

5 bochníků chleba a 1 zl. W.Č.

5

5 for do mlejna a do lesa a 1 zl. 30 kr. W.Č.

7

30

1

40

ti

Jelínkovi od 5 kop snopků a 20 kr.
Zelenkovi od vyhazování strouhy při obecní louce
Suma všeho vydání

45
14

12

Václav Zábranský, soused
Anton Klatovský, soused
Ján Tomek, rychtář

163

11
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Jak již zprvu řečeno, tyto knihy počtů předkládaly se milostivé vrchnosti k revisi a ku
schválení. Ke každému většímu vydání muselo být přiloženo povolení vrchnostenského
úřadu; však přes to ještě mnohá položka škrtnuta či „vystavena“. K těm pak připsána
„vejstavka“, totiž poznámka, proč položka neuznána. Pro zajímavost uvádím zde několik
takových vystavených položek i s vejstavkem tak, jak jsou v knize zaznamenány.
Tak v r. 1829 jest v účtě obce Břvů položka 25 zl. víd. č. na službu pastýře. Položka však
škrtnuta a připsána tato „vejstavka z obecních počtů v roku 1829tým pro obec Břve“:

Sousedi obce mají sami obecního pastýře vydržovat a jej platit, protože on jedině k užitku
sousedstva držen jest. Sousedi musejí tedy od pasení dobytka onu sumu společně složit,
která by vejlohu na vydržení pastýře přikryla. Jest tím způsobem nespravedlivé tu částku,
která se na službě pastýře nedostává, z obecního jmění dosaditi; pročež také ty nepatřičné
vydání 25 fl. obecní kase hned dosazené a do početního příjmu roku 1830 vzata bejt
musejí. Budoucně se ale vyjednané splacení za pastýře dobytka v početním příjmu
patřičně zavede. – Revident Kraus
V roce 1833 škrtnuty jsou almužny chudým 25 a 50 kr. a k tomu připsáno: Almužny může
každý sám ze svého vlastního majetku dávat. Sousedi však připsali: Mnoho máme na

osadě chudých, které vyživujeme.
Rychtář Malojenečský měl tehdy 5 zl. ve stříbře roční služby. Roku 1833 položka škrtnuta
a připsáno: V takový malý obci může rychtář ze cti sloužit a nemá přece sobě službu dle
libosti ustanovovat. V příštím roce služba znovu škrtnuta. V roce 1835 napsal však rychtář
do účtu: Předně prosím kdy už pan revident bude ze cti sloužit, jak on na nás žádá, kdežto

nemám dost ani na boty, a ta služba už od slavný revise je přes 60 let pasírovaná.
A v následujících účtech položka uznávána.
Roku 1838 přistavovala se u obecního domku v Jenečku nová komora a ovčín. Dle účtu
vznikly se stavbou tyto výlohy:
– 22 –
zl.
od 20ti sáhů zdi, od sáhu 2 zl. 18 kr. vídeňského čísla
od štítů u toho ovčína

kr.

46
9

30

od 2 nových chlívků

10

za kámen a od lámání 40 sáhů po 30 kr. od sáhu

20

od místa Zábranskýmu a od vážení

10

za 3 nové trámy, 1 za 3 zl. 30 kr.

10

za 2 páry nový krovy, pár za 3 zl.

6

podlažina

3

za latě z Prahy

3

20

za hřebíky kováři

2

30

30
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tesaři od práce
za háky a panty kováři od čtyř dveří
za 2 kopy slámy žitný po 8 zl.

24

10

45

5

20

16

od dělání snopků od 7 kop, od kopy po 20 kr.
od lepenice nádeníkům

2

20

10

Summa

165

15

K takovému velkému vydání neměl však rychtář povolení od vrchnostenského úřadu
a dlouho nechtěla vrchnost položku schválit. Již při revisi dostal rychtář důtku: Co se týče

oněch na výstavnost jedné komory a ovčína u obecního domku, pak za materiál vydaných
165 zl. 15 kr., obdivuje se revize, jak rychtář takovou znamenitou vejlohu bez povolení
slavnýho cís. král. krajského auřadu vésti mohl, když takovou povolení k počtu nepřiložil.
Dle řádu měl rychtář k vystavení té komory a ovčína o povolení žádati, sic kdyby to byl
opomněl, tak by se bylo stavěti nemohlo. Aby se tedy ta vejloha za 165 zl. 15 kr. patřičně
adjustírovati mohla, musí se všechno důkladně dokázati a krajsko-auřední povolení k tomu
vydání zaopatřiti, an by sem ta částka v budoucím počtu do příjmu vzata bejt musela.
Konečně se otázka činí: z kterého pramene ta přeplacenost k zapravení teď přijde? Když
obec tedy žádnou zálohu nemá, tak taky do žádných vejloh pustit se nesmí. – Položka
schválena teprve r. 1844.
V roce 1841 postavena na Břvech nová zvonička. Za 9 loket dubového kůlu a kolářovi od
práce zaplaceno 12 zlatých; za provaz ke zvonu 30 kr. a od zvonění klekání 6 zlatých.
Jiná položka v témž roce: Pohořelým na Radost a do Tachlovic dal rychtář a sousedi ze
svého vlastního majetku pomoc v ceně 3 strychů obilí a
– 23 –
3 mandele slámy a z obecní kasy se přidalo 2 zl. Obě položky škrtnuty s poznámkou:

Taková vejloha jen z nařízení Slavného Auřadu státi se může.
Roku 1845 stavěla se státní silnice z Jenče do Unhoště. Každá obec musela udělati
předepsaný kus silnice svým nákladem. Na obec břevskou z rozkazu Slavného Vrchního
Auřadu v Jenči dle kontribuce připadá 3 střevíce (asi 1 m délky), které sousedi udělali
a oučtujou za tu práci 1 zlatý ve stříbře. Na tu samou silnici, aby dříve zhotovena byla,
museli se zjednati nádeníci k planýrování a stavění štětu. Těm se zaplatilo, poněvadž co
jíst neměli (nedostávali stravu) 4 zl. ve stříbře.
V roce 1844 a 1845 postižen byl dobytek ve zdejším kraji slintavkou a kulhavkou. Aby se
nemoc nerozšiřovala, stavěli sousedi hlídače na silnice, kteří zabraňovali průhon dobytka.
V počtech obce malojenečské r. 1844 jest pak toto vyúčtování: Na hlídače jsme z obce

platili, který skrze pád nemoci dobytčí nad Ruzyní a u Svatý Markýty stáli 1 zl. 10 kr. ve
stříbře a 1 zl. 24 kr. víd. čísla. Obec Břve r. 1845: Na hlídače k Bílé Hoře skrze nemoc
dobytka 27 kr.
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Roku 1845 po prudkých lijavcích strhla voda hráz břevského rybníka a mnohou škodu
nadělala. Pole daleko vodou zaplaveny, silnice a cesty podemlety a strhány. Sousedé
museli vše znovu do pořádku uvésti, hlavně rybník a cesty spraviti, z čehož vznikly i obci
břevské následující výlohy: Na správu panského rybníka, když ho voda strhala, byli potřeb

a nádeníci, a když jsme v noci vodě bránili, zaplatilo se nádeníkům 3 zl. v stříbře. K té
hrázi na správu vozili sousedi kámen a nádeníci ho nakládali, skládali a srovnávali, zaplatilo
se od práce 50 krejcarů. Když jsme spravovali mostek panský u Nekejcova, když ho voda
roztrhala, zaplatilo se nádeníkům od práce 50 krejcarů. Od vyházení strouhy okolo obecní
louky od velké vody zanesené se zaplatilo 2 zl. 10 kr.
I k těmto všem položkám musely být přiloženy rozkazy a povolení k vydání, ačkoliv to byly
práce a výlohy ve prospěch vrchnosti.
– 24 –
Účet z r. 1845 schválen s tím doložením, že obec břevská dle dekretace veleslav. cís. král.

krajského Auřadu od 31ho října 1844 na congrua hostivickýho Pana Učitele od r. 1842
ročně 6 zl. v stříbře přispěti má, tož za prošlý 3 leta 1842–1843 a 1844 jemu odvésti 18 z.
ve stříbře a od něj quittung k budoucímu aučtu přiložiti musí. Těchto 18 zl. zaplaceno do
důchodu vrchního auřadu v Jenči a Břve každoročně přispívaly 6 zlatými na doplnění
učitelského platu.

Za novou rychtářskou knihu pro rychtáře malojenečský zaplaceno v r. 1847 10 zl.
Od roku 1846 má rychtář na Břvech 15 zl. víd. čísla roční služby.
Tolik o tehdejších hospodářských poměrech v naší obci. Obecní počty vedla každá obec
samostatně až do r. 1849, kdy zrušeny úřady rychtářské a vydán nový obecní řád. Z knih
těch je patrno, jak úzkostlivě vrchnost dohlížela na každé vydání obce a záleželo častokrát
na libovůli pana revidenta neb aktuára, aby skutečně potřebné vydání obci uznal a schválil.
Ve vrchnostenské kanceláři vedeny i pozemkové knihy vesnic, což bylo právem i povinností
vrchnostenských úřadů, které zároveň pečovaly o jejich ochranu. Toto právo zůstalo jim
vyhraženo až do r. 1850, kdy pravomoc přenesena na okresní soudy. Staré pozemkové
knihy udávají nám jména držitelů gruntů i jejich hmotné poměry. Jest v nich zapsáno, kdo,
kdy a zač který grunt koupil, kolik zaplatil hotově, kolik zůstal dlužen atd. Rodopisné
pátrání v nich jest však nesnadné, neboť čísla měly tehdy pouze grunty a i ty se později
měnily. Domovní či popisná čísla zavedena až za císaře Josefa II., při pořizování
katastrálních map.32
V té době, r. 1785 přivtělen byl Malý Jenč k obci hostivické, při čemž se-

32

Domovní neboli popisná čísla zavedla Marie Terezie roku 1770 a od té doby se používají až do
současnosti. V Litovicích, v Jenečku a na Břvích došlo v roce 1980 k hromadnému přečíslování, historická čísla popisná již neplatí a na současná je třeba je přepočítávat. Katastrální mapy byly vyhotoveny
až ke stabilnímu katastru, který v Litovicích vznikl roku 1840.
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sepsán soupis obecních pozemků a gruntů obce malojenečské, z něhož výtah uvádím:
Rakownický kraj

1785

Panstwí Tachlowské

No.
Malý Jenč r. 1785
topok obcy Hostivický
grafic.
přiwtělený
pořádku

Wyměření
skrze sedláky
na
dýlku

na
šířku

4

skrze
zeměměřiče

Louky
Výnosek na
jitra

sáhy

seno

otava

centýře

První položení
247

Místní plac, v kterém
nic užitečného nejni,
pročež měřeno nebylo

248

Obecní lada za
pastouškou

20

249

Druhá obecní lada za
vodotečí, která přichází
od V. Jenče

30

266

Obecní pastouška dům
No. 7

267

Při ní zahrada

240

11

/II

3

90

4

/II

16

7

112

40

/II

20

/II

56

20

896

5 5/II 2

55

/II

20

Druhý položení nad
rybníkem nazvaný,
které běží nad a pod
panskou zahradu, jenž
se u pěší cestky u
obecní louky skončuje
297

Obecní louka leží pod
panskou laukou
Jenečskou u pěší
cestky, pastýři přidaná

12

V roce 1835 jest však již Malý Jenč rozdělen; větší část vsi s obecními pozemky přivtěleny
k Litovicím, druhá menší s několika domky ponechána u Hostivic.
Majitelé gruntů a domků v Malém Jenči r. 1825
No.
1
2
3
4
5
6
7

Jméno držitele

No. Jméno držitele

No. Jméno držitele

Václav Zábranský
vdova Klatovská
Jiří Jelínek
Matěj Fršlínek
Franc Horák
Jakub Zábranský
obec

8
9
10
11
13
14

16
17
18
20
21
23

Ján Tomek
Jakub Šafařík
Josef Vízner
Anton Klatovský
Josef Náprstek
Josef Zábranský

Matěj Zelenka
Ján Zelenka
Václav Josef Barášek
Václav Hoch
Tomáš Volf
Franc Javůrek
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V roce 1840 sepsán nový protokol stavebních dílců v Litovicích, Břvech a Jenečku, který
jest zároveň seznamem majitelů gruntů a domků v tehdejší době.33
Protokol dílců stavebních obce Litovice r. 1840
No.
domu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
–

33

No.
dílce
v mapě
40
39
38
37
36
36
1
3
2
4a5
12
29
30
31
32
25
26
24
23
22
21
20
19
15
18
17
11
10
7
8
9
6
16
14
13
27
44
33 a 34
42
41
28
91

Vlastníka domu
jméno a příjmení
Nejedlá Kateřina
Sobotka Václav
Chalupová Barbora
Linek Josef
Trnka Jiří
císař Ferdinand V.
císař Ferdinand V.
císař Ferdinand V.
císař Ferdinand V.
Vlček Václav
Hampejz Václav
Koutný Josef
Herda Václav
Sobotka František
Procházka Josef
Katzl Josef
Nejedlý Václav
Litovice obec
Kouřim Frant. a Kateřina
Pavelka Ján
Vlček Anna
Kloubek Martin
Houška Norbert
Císařík Jan
Krejčí Josef
Kratochvíl Josef
Vlček Josef
Mölzer František
Kopýtko Jan
Vlček Josef
Bubla Kateřina vdova
Sturz Karel
Staněk Josef
Hokův Marie
Hoch Terezie
Novotný Ján
Herda Václav
Vlček František
Vlček Ján
Špaček František
Sobotka Václav
císař Ferdinand V.

Stav

Druh domu

Plocha
jitra

domkář
domkář
domkář
sedlák
sedlák
držitel panství
držitel panství
držitel panství
držitel panství
sedlák
sedlák
sedlák
sedlák
sedlák
sedlák
sedlák
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
domkář
sedlák
mlynář
domkář
sedlák
sedlák
sedlák
držitel panství

obydlí a kovárna
obydlí a hospod. stavení
obydlí
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí zahradníka
obydlí a hospod. stavení
obydlí poklasného
obydlí lesníka
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí
obydlí a hospod. stavení
mlýn a zahrada
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
obydlí a hospod. stavení
hájovna

2

sáhy
50
45
75
235
335
40
530
115
40
405
290
140
210
265
223
30
40
35
25
50
35
20
45
30
35
25
45
65
30
20
40
40
25
45
50
332
170
110
315
340
168
13

Seznam uvedený zde v pamětní knize není výpisem ze stabilního katastru z roku 1840, ale snad zachycuje stav po jeho doplnění v roce 1858. Správné údaje stabilního katastru jsou uvedeny ve svazku č. 3
řady D Pramenů k hostivické historii.
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Osada Břve r. 1840
No.
domu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
–
–
–
–

No.
dílce
v mapě
50–51
49
45
48
52
62
63
64
65
66
68
69
61
53
57
46
58–59
60
54
75
74
70
72
71
73
92
67
47
55
56

Plocha

Vlastníka domu
jméno a příjmení

Stav

Novotný Václav
Šimáček Štěpán
císař Ferdinand V.
císař Ferdinand V.
Hüttich František
Král Ján
Šejna Ján
Holas Jiří
Katzl František
Vlček Václav
Svoboda Václav
Zábranská Marie
Foubík František
Vlček František
Dusík Antonín
Vlček Matěj
Mareš Václav
Katzl Václav
císař Ferdinand V.
Chalupa Josef
Šaffer Josef
Roman Anna
Šafránek František
Ptáček František
Levak Tomáš
Katzl František
Břve obec
císař Ferdinand V.
císař Ferdinand V.
císař Ferdinand V.

sedlák
obydlí a hospod. stavení
sedlák
obydlí a hospod. stavení
držitel panství
obydlí zahradníka
držitel panství
obydlí ovčáka
domkář
obydlí a hospod. stavení
domkář
obydlí
domkář
obydlí
domkář
obydlí
sedlák
obydlí a hospod. stavení
domkář
obydlí
domkář
obydlí
domkář
obydlí
domkář
obydlí a hospod. stavení
domkář
obydlí
domkář
obydlí a hospod. stavení
domkář
obydlí
domkář
domkář
obydlí
držitel panství
obydlí cihláře a zahrada
domkář
obydlí
domkář
obydlí
domkář
obydlí
domkář
obydlí
domkář
obydlí
domkář
obydlí
domkář
obydlí
staveniště ve sporu s panstvím
držitel panství
ovčín
držitel panství
pec na cihly
držitel panství
kolna na cihly

Druh domu

jitra

sáhy
330
250
20
55
120
50
15
59
300
40
50
30
60
40
50
20
50
50
20
35
25
15
35
40
40
15
45
270
40
120

Osada Malý Jenč r. 1840
No.
domu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
23

No.
dílce
v mapě
81
90
89
88
87
84–85
83
82
79
80
78
86
76
77

Vlastníka domu
jméno a příjmení
Stádník Bedřich
Neumann Anna
Jelínek Josef
Fršlínek Matěj
Mařik Matěj
Krumpholc František
Jeneček – obec
Tomek Ján
Šafařík Ludmila
Vízner Jakub
Horešovský Ján
Náprstek Ján
Švancar Josef
Jabůrek František

Stav

Druh domu

sedlák
domkář
domkář
domkář
domkář
sedlák

obydlí a hospod.
obydlí
obydlí
obydlí a hospod.
obydlí
obydlí a hospod.
pastouška
obydlí a hospod.
obydlí a hospod.
obydlí
obydlí a hospod.
obydlí a hospod.
obydlí a hospod.
kovárna a obydlí

sedlák
domkář
domkář
sedlák
sedlák
domkář
kovář

Plocha
jitra
stavení

stavení
stavení
stavení
stavení
stavení
stavení
stavení

sáhy
495
100
30
45
35
402
35
425
80
55
495
345
120
25
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Pro lepší přehlednost upravil jsem tento soupis dle čísel domovních. Dle něj bylo
v Litovicích 12 selských usedlostí, mlýn, kovárna a 23 domkářů. Ve Břvech byly 3 selské
usedlosti, 20 domkářů, ovčín a cihelna, ovšem panská. V Jenečku 5 usedlostí, 7 domkářů
a kovář. Byly tudíž Litovice dosti zámožná obec.
Roku 1843 napočteno v Litovicích, Břvech a v Jenečku celkem 747 obyvatelů a 81 dům.
Z toho v Litovicích 350 obyvatel a 41 dům, ve Břvech 204 obyvatelů a 26 domů
a v Jenečku 193 obyvatel ve 14 domech (nikoli 23, jak mnohde omylem uváděno).
Obyvatelstvo živilo se převážně zemědělstvím, ze řemesel byl zde kovář, švec a panský
kolář; obchod vedl kramář-žid. Bezpečnostní službu v obci zastával ponocný, který také
chodíval s rychtářem na noční visitace. V tomto čase býval ponocným Václav Mareš ze
Břvů, jemuž se platilo 25 zlatých roční služby.
Nejvyšším a neomezeným pánem v obci byl pan správec; pak rychtář, poklasný a panský
dráb, neboť lid byl podaný vrchnosti, která byla od Boha.
Pro zajímavost uvedu zde ještě dvě průpovídky při zaříkávání tak, jak jsem je našel
zapsané ve staré obecní knize. Prvá jest pro zaříkání nemocí, druhá proti uhranutí. –

Vyjmeno Pána našeho Ježíše Krista, zažehnávám to znamení a také bolení, abysi nerostlo
a nebouřilo více, jako neroste a nebouří kamení od Krista Pána narození. K tomu mě
dopomáhej Bůh otec, Bůh syn a Bůh duch svatý. To se musí třikráte po sobě říkat.
Když je někdo uhranutej, vem asi dva žejdlíky vody a 12 dřevěných uhlů a říkej takto
třikrát: Vejmeno otce i syna i ducha svatého, požehnej to odžehnej to Bůh otec, Bůh syn a
Bůh duch svatý. Jestli to uhranula panna, odžehnej to Panna Maria, jestli to uhranul
mládec, odžehnej to svatý Vavřinec,
– 29 –

jestli to uhranul muž, odžehnej to duch svatý, muž bradatý, jestli to uhranula žena,
odžehnej to svatá Máří Magdalena, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 žádná. Otčenáš a Zdrávas. – Zdali
to pomáhalo, nevím, však lidé tehdy a ještě dlouho potom pevně věřili v účinek zaříkávání
a zažehnávání.

Rok 1848
Po smrti císaře Josefa II. mnohé úlevy poskytnuté lidu poddanému znovu zase upírány.
František II. slíbil Čechům rovnoprávnost češtiny s němčinou v úřadech i ve školách
a zřízení odpovědných úřadů pro království České. Však zůstalo jen při slibech.
O svatodušních svátcích dne 2. června 1848 měl býti v Praze zahájen všeslovanský slet,
který však byl ukončen nenadálou bouří lidu, která se dne 12. června opakovala a při níž
došlo k přestřelce mezi studenty a vojskem.
Následky svatodušních bouří byly pro Čechy dalekosáhlé. Nad Prahou vyhlášen stav
obležení, čeští lidé zatýkáni, studenti jímáni a odváděni na vojnu neb do žaláře. Naděje
Čechů znovu zmařeny.
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Na podzim r. 1848 došlo opětně k bouřím, tentokráte ve Vídni a neschopný císař František II. vzdal se dne 2. prosince trůnu ve prospěch bratrova sy– 30 –
na Františka Josefa I. Však lid nechtěl již otročiti a bouřlivě usiloval o svá práva, čehož
také posléze dosáhl, neboť ještě před nastoupením nového císaře dne 7. září 1848
zákonem zrušena úplně robota. Tím odstraněn rozdíl mezi pánem a poddaným, člověk byl
opět člověkem. Sedlák byl nyní plným vlastníkem svého gruntu, který mu dosavad byl
vlastně jen propůjčen.
Dne 7. března 1849 vydán nový řád obecní. Tím zrušeny úřady rychtářské i vrchnostenské; místo rychtářů volili si občané nyní sami obecní výbory s obecním představeným
v čele. Volební právo ovšem měl jen ten občan, který platil daně.
Dne 26. června 1849 zrušeny vrchnostenské právní úřady a činnost jejich přenesena na
nově zřízené cís. král. okresní soudy. C. k. okresní soud v Unhošti otevřen 17. června
1850.
Posledním dnem r. 1849 přestala tak zv. gubernia a 15. ledna 1850 nastoupily vlády
krajské v sedmi krajích Čech. Kraj Rakovnický, k němuž patřilo panství tachlovské,
přivtělen ke kraji pražskému. Mimo toho každý kraj rozdělen na podkraje, při čemž Litovice
připadly podkraji smíchovskému.
Litovice, Břve a Jeneček, které dosud měly každá svoji vlastní správu a svého osadního
rychtáře, třebaže v Litovicích byl rychtář hlavní, spojeny nyní v jednu politickou obec
s jedním obecním představeným v čele.
Prvním obecním představeným v Litovicích byl sedlák Václav Vlček z Litovic, který však
úřadoval jen do roku 1850. Od tohoto roku převzal úřad sedlák Josef Linek z čís. 4
z Litovic. Obecními výbory zvoleni sedláci: Jan Trnka a Jan Špaček z Litovic, Jan Stádník
z Jenečka, Václav Novotný a Štěpán Šimáček ze Břvů.
Z té doby zachován inventář pořízený patrně při předávání obecního majetku po zrušení
úřadu rychtářského.34

34

Seznam je v současnosti nezvěstný, v SOkA Praha-západ ve fondu Archiv obce Litovice se podle inventáře nenachází.
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Popis obecního vlastnictví osad Litovice-Břve-Jeneček
sestavený 15. června Léta Páně 1850
Čís.
pol.

1.
2.

3.

4.
5.

Majetnost – náležející obecnosti Litovické
I. Nemovitosti:
Domek čís. 18 v Litovicích s patřící k němu
pozemkem (zahrádkou)
1 jitro 1 326 čtverečných sáhů pole v berničním
okrese Unhošťském pod čís. topografickým 108
ležící
11 jiter 523 čtverečných sáhů pozemku
v berničním okrese Unhošťském pod
čís. topografickým 143 ležící, nazvaná „Skály“ neb
lomy bílého (měkkého) a tvrdého kamene
450 čtverečných sáhů louka v berničním okrese
Unhošťském pod čís. topografickým 358 ležící
400 čtverečných sáhů louka v berničním okrese
Unhošťském pod čís. topografickým 359 ležící

Hodnota peněžitá
jednotlivě
dohromady
zl.
kr.
zl.
kr.
300
300

400

100
80
1180

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

II. Spravedlnosti:
Dle slavné cís. král. vyvazující komise
vyměřeného výkupu činží z domků a zahrádek pro
od obce na zakoupených místech stojících,
vynášejících ročních úroků 6 zl. 50 ¼ kr.
ve stříbře
III. Potřebnosti a náčiní:
1 psací stůl a co k tomu patří
1 schránka na úřední listiny
1 měřický řetízek a co k tomu patří
1 káď na vodu
2 sudy na vodu
6 konví na vodu
2 žebříky
2 háky k ohni
4 kusy železného nářadí k lámání kamene
a štěrku k dělání silnic
Suma majetnosti

136

4
5
4
4
12
2
4
3
3

45

136

45

41
1358

60
05

40
20
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Čís.
pol.

1.

2.

Majetnost – náležející obecnosti Břevské
I. Nemovitosti:
Místní plac v Břvech 360 čtverečných sáhů
v berničním okrese Unhošťském pod
čís. topografickým 253
950 čtverečných sáhů louka v berničním okrese
Unhošťském pod čís. topografickým 302 ležící

Hodnota peněžitá
jednotlivě
dohromady
zl.
kr.
zl.
kr.
20

120
140

3.

4.
5.
6.
7.

II. Spravedlnosti:
Dle slavné cís. král. vyvazující komise
vyměřeného výkupu činží z domků a zahrádek
pro od obce na zakoupených místech stojících,
vynášejících ročních úroků 6 zl. 50 kr. ve stříbře
III. Potřebnosti a náčiní:
4 konve na vodu
1 sud na vodu
1 káď na vodu
1 žebřík a 2 háky k ohni

161

1
6
4
4

161

20

15
316

Suma majetnosti

20
20

Majetnost náležející obecnosti v Jenečku
1.
2.
3.

Domek č. 7 v Jenečku s patřícím k němu
pozemkem
330 čtverečných sáhů lada v místě pod
č. Topo. 248 a 249
896 čtverečných sáhů louka v berničním okrese
Unhošťském pod čís. topografickým 297 ležící

300
20
120
440

4.

5.
6.
7.
8.

II. Spravedlnosti:
Dle slavné cís. král. vyvazující komise
vyměřeného výkupu činží z domků a zahrádek
pro od obce na zakoupených místech stojících,
vynášejících ročních úroků 3 zl. 25 kr. ve stříbře
III. Potřebnosti a náčiní:
4 konve na vodu
1 sud na vodu
1 káď na vodu
1 žebřík a 1 hák k ohni
Suma majetnosti

68

25

1
5
3
3

20

68

25

12
520

20
45
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Dlužnost roku 1850
Čís.
pol.
1.

Hodnota peněžitá

Obecnosti Litovické

zl.

Povinnost na dlužní list od 1. ledna 1850 Václavu Vlčkovi
z Litovic
Suma majetnosti
Suma dlužnosti
Po odrážce od majetnosti zůstává čistého skutečného jmění

kr.
32

60

1 358
32
1 325

05
60
45

Obecnosti Břevské
1.

Povinnost na dlužní úpisy od dne 1. srpna 1849 Václavu
Hanzlíkovi z Břvů
Suma majetnosti
Suma dlužnosti
Po odrážce od majetnosti zůstává čistého skutečného jmění

40
316
40
276

20

520

45

2 122

50

20

Obecnosti v Jenečku
Zůstává skutečná majetnost
Skutečné jmění veškeré obecní majetnosti obce Litovic činí
V Litovicích dne 15ho června 1850
František Špaček, výbor
Jan Trnka, výbor
Jan Stádník, výbor
Václav Vlček, obecní představený
– 34 –
Obnášelo tedy jmění obce Litovic v r. 1850 celkem 2122 zlatých 50 kr. Do toho byla ovšem
počítána i hodnota pozemku zapsaného pod čís. 3, t.j. 11 jiter 523 čtverečných sáhů (asi
6 ½ ha) a nazvaná „Skalka“, která byla tehdy ve sporu s panstvím tachlovským již od
r. 1848. Vrchnost na sklonku své moci zachraňovala vše, co se zachránit dalo, čehož
dokladem jest i tento spor.
Jmenovaný pozemek sousedé litovičtí a jistou část i sousedé velkojenečtí od nepaměti
užívali, v lomu tamějším kámen a štěrk na obecní cesty lámali a pole v dílce rozdělené
lidem propachtovávali.
Roku 1847 vrchnost však přístup ke „Skalce“ zakázala a tuto sama ve své užívání vzala.
Sousedé proti neprávem odňatému pozemku ovšem protestovali a dne 27. dubna 1848
slušně žádali vrchní úřad v Jenči o jeho vrácení. Ten však ustanovil komisi, která měla věc
vyšetřit a postoupiti vyšší instanci.
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Sousedé litovičtí se však ke komisi nedostavili, poukazujíce na to, že kdyby vrchnost
skutečně právo na „Skalku“ měla, snadno by je mohla dokázati bez vyšetřující komise
i vyšší instance. Vrchnost však protestů nedbala a se „Skalkou“ hospodařila dál, což
pobouřilo občany do té míry, že dne 12. května 1848 sepsán na rychtě v Litovicích ostrý
přípis Vrchnímu Auřadu, z něhož konec doslovně vyjímám: My tady, ne takovým

způsobem, jako páni Auředlníci, bezprávně, ale že tato občina naše vlastní jest a tu samou
ode dneška, to jest 12ho května, ze své, nám patřící na ní vlastní mocí, kterouž jako na své
vlastní obecní jmění máme v užívání se uvazujeme.
Z těchto všech výše uvedených příčin zapovídáme všem vzácným Pánům Auředníkům, aby
oni se na naší Skalce od dneška nic ve prospěch Milostivé vrchnosti počínati, tím méně
vlastniti neopovažovali. Jakož i, že činže z tam pronajatých dílců nám patří, tu samou také
do našich obecních příjmů pokládáme a patřičnou daň gruntovní na sebe přijímáme.
– 35 –

Na důkaz celého obsahu této přítomné listiny jsou naše vlastnoruční podpisy v svých
povinnostech poslušných občanů.
Dáno v Litovicích a Velké Jenči dne 12ho května 1848.
Antonín Vlček, Václav Zábranský, Anton Stříbrný, Matěj Plodr, sousedi
Jan Malý, rychtář Velkojenečský jménem všech sousedů
Václav Vlček, Franz Špaček, Jan Novotný, Jiří Hampejz, Jan Trnka,
Franz Sobotka, sousedi
Josef Vlček rychtář Litovický jménem všech sousedů
Protest na tehdejší dobu jistě velmi ostrý, však marný. Skalku sice od onoho dne znovu
užívali, vrchnost však sousedy pohnala před soud pro bezprávně a násilně odejmutou
držbu. Marně sousedé dokazovali, že Skalka jest odedávna v užívání obce i výtah obci
připsaných a jí patřících pozemků ze zemské přiznávací knihy soudu předložili, v němž
skutečně jmenovaný pozemek jest zapsán.
Dlouhá léta vlekl se spor, třemi instancemi prošel až teprve 3. září 1869 ukončen ve
prospěch vrchnosti. Obec z držby mocí vypuzena a odsouzena k náhradě velikých výloh,
které sporem vznikly. Ještě dlouho potom vlekly se dohry tohoto procesu, však Skalka
zůstala trvale majetkem panským.
Rakownicky krag
Panstwy Tachlowicke

Obec Littowska
Číslo catast. 5644

Wytah
z přiznawajici knihy wejš jmenované obce, při tý w ty samy obcy Littowske připsane
podzemky, pak tež tam pod číslem top. 143 se winachazející, w otazce stojici skalu neb
pastviště
Wyměření
Číslo
topogr.
pořad.

skrze sedláky
Obec Littowska
Prwni hlawni položení

na dýlku

na šířku
Sáhy

skrze
zeměměřiče
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Čís.
topogr.
1.

46.
47.

Místní plac obce Littowic,
v kterém se nic užitečnýho newynachází,
pročež měřeno nebylo
Obecni Pastouška dům No. 18
zahradka při ní

108.

Pátý hlawní Položeni u Chmelnice.
začíná od Welko-Jenečských hranic, w Prawo
je wozowá cesta k Dobrovízi a w levo je
pěšinka k Welko-Jenečský hospodě, pak se
skoncuje u Welko-Jenečských hranic
Obecní pole Littowicských Sedláků u Chmelnice

143

359.

Sedmy hlawní Položeni u Drach.
začíná u Littowických Drah, w prawo je
wozowá cesta k Dobrovízi, w lewo je wozowá
cesta od Littowic do Jenče, zakončuje se
u Skalky
Skalka u Jenče aneb Lom bileho kamene,
kteražto leží nejwíc mezi Littowskyma Půdama,
kdežto maji Swobodu lámat kámen Littowský,
Jenečský, Břewsky a welko-Jenečský dobytek
pást
Wesnice Břwe.
Obecní louka Littowský obce pod Splawem
u Kaple

na dýlku

na šířku

14

6

158 1/6

13
24

83
120

72
90
100
90

20

20

Že přítomný wytah s puvodnim textem s předu jmenowané wyznawající knihy se docela
srownává, stwrzuje se od
spojené stawowské aučtárny české
w Praze, dne 25ho čerwence 1848.
–––
Dne 14. září 1853 zrušeny úřady podkrajské, země rozdělena v 13 krajů a zřízeny cís. král.
smíšené úřady s mocí soudní a politickou. Okres Unhošťský přivtělen pak ke kraji
Pražskému.
–––
Hospodářský život a poměry lidu v té době nebyly valné. Rakouský stát nesmírně tísnil
veliký dluh, který vzrůstal nehospodárností vlády, nákladnými válkami s Itálií a nepokojemi
v Maďarsku. Vypisovány proto nové a nové daně, státní statky
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prodávány, vydávány znehodnocené papírové peníze, neboť kovové přešly do sousedních
států, takže stříbrný dvacetník byl již vzácností. Papírové zlatky rozstřihovány na dva i čtyři
kusy a přijímány místo drobných. K tomu několik let neúrody dovršilo bídu lidu a není
proto divu, že mnozí nebyli spokojeni s novým zřízením, tak dlouho žádaným.
Vzláště trpěl stav selský, neboť mimo velikých daní platili i značné poplatky za vyvázání
gruntů z roboty a ze všech poddanských povinností. Statky pustly a mnohé v dražbě
prodány. I v Litovicích přešlo tak několik gruntů do rukou c. k. velkostatku, bývalé to
vrchnosti. Tak prodán v červenci 1863 Vlčkův grunt č. 10, dále grunt Hampejze č. 11,
později grunt Vlčka č. 39 a grunt č. 6 v Jenečku, které většinou koupil c. k. velkostatek; na
Břvech pak zanikl grunt Kácla č. 9.

Rok 1866–1880
Rakousko nepohodlo se r. 1866 s Pruskem o Šlesvik a Holštýn, které roku 1864 společně
bránili proti Dánsku, a tak koncem června vypukla mezi soupeři krátká sice, ale krvavá řež.
Prusko získalo proti Rakousku též Itálii, která mu ochotně vyhověla, chtíc se tak zbavit
posledního zbytku rakouského panství na své půdě. Rakousko musilo bojovati na dvou
frontách a tím se oslabilo. Prušáci lehce prošli „náchodskou brankou“ ke Hradci Králové,
kde dne 3. července svedena u Sadové rozhodná bitva, v níž několik našich občanů
zahynulo. Prusové, kteří měli lepší výzbroj i vedení, rakouské vojsko porazili a zahnali na
zmatený útěk. Sami s neobyčejnou rychlostí vtrhli do Prahy, kterou i s dalekým okolím
takřka zaplavili. Do naší obce přijeli asi v půli července. Nejprve huláni, kteří obstarávali
ubytování pro větší počet vojska a za krátko odjeli. Po nich přijeli pruští dragouni a ubytovali se skoro v každém čísle. Pro většinu koní musel opatřiti stáje c. k. velkostatek.
Z počátku se lidé Prušáků báli, vzláště mladá děvčata
– 38 –
se před nimi poschovávala, kam mohla, po čase si však zvykli, neboť bylo mezi nimi
i mnoho dobrých lidí, a když po delší době z Litovic odjížděli, mnohá těžce se loučila. Ještě
dnes si staří lidé vypravují, kterak je Prajzí učili vařit kávu, jejich oblíbený nápoj, který
u nás nebyl ještě znám. Poprvé vařili jí totiž hospodyně v celých zrnkách a teprve po
dorozumění a vysvětlení tloukli ji v hmoždířích.
V srpnu 1866 uzavřen mezi oběma státy mír, v němž Rakousko přinuceno zaplatiti 30 milionů zlatých válečné náklady.
S Prušáky však přišel ještě jiný, horší host, cholera. Zla řádila i v naší obci, takže v některém čísle (č. 3, 20 a j.) vymřeli všichni obyvatelé. Ve farnosti hostivické zemřelo na choleru
84 osob, Prušáky nepočítaje.
Dne 19. května 1868 oddělena moc soudní od moci politické a země rozdělena na 89 hejtmanství. Okres unhošťský, tedy i Litovice, přivtělena k hejtmanství smíchovskému.
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3. září 1869 ukončena pře mezi obcí litovickou a panstvím tachlovickým o pozemek zvaný
„Skalka“. C. k. vrchní zemský soud v Praze rozhodl, že pozemek byl obcí neprávem násilně
odejmut. Obec musila „Skalku“ postoupiti c. k. velkostatku v Jenči a odsouzena k náhradě
2 116 zl. 49 kr. soudních útrat. Osvobozena pouze od vrchnosti požadované náhrady za
ušlý zisk z pozemku za všechna prošlá léta a náhrady užitku stromoví, kterým byla tehdy
Skalka osázena. Tím ukončen spor, který trval 21 rok. Všechny listiny, týkající se tohoto
procesu, uloženy jsou v obecním archivu litovickém.35
V červnu roku 1870 vzdal se starostenství sedlák Josef Linek z Litovic č. 4, který zastával
tento úřad od září roku 1864. Byl to syn Josefa Linka, obecního
– 39 –
představeného v létech 1851 až 1857. Od roku 1870 jest starostou Litovic sedlák Václav
Hampejz z č. 11 v Litovicích.
Počátkem školního roku 1871/72 otevřena při obecné škole v Hostivici třetí třída. Dosud
byla to škola dvoutřídní.
V roce 1872 zahájena stavba trati c. k. státní dráhy Praha–Duchcov. Stavba trvala pět let
a byla příčinou mnoha protestů, neboť lidé tehdy železnicím nepřáli, vzláště když při
pracích uzavřeny některé cesty do polí. I soudní spor pro to vznikl, byl však smírem
urovnán.
A ještě „Skalka“! Roku 1872 podává obec odvolání proti rozsudku, kterým odsouzena
zaplatiti panství tachlovskému během procesu pokácené stromy, kterými byl pozemek
osázen. Dle tvrzení vrchnosti bylo roku 1848 na Skalce celkem 1400 stromů višňových,
třešňových a ořechových, při předávání pozemku r. 1869 bylo jich však pouze 762.
Chybělo tudíž 638 stromů, za něž vrchnost požadovala 319 zlatých, kus po 50 krejcarech.
Konečný rozsudek vyzněl pro obec příznivě, neboť vrchnost nemohla nijak dokázati, že
uvedený počet stromů skutečně se na Skalce nacházel.
Roku 1874 převzal úřad starostenský rolník Antonín Burgr z Litovic č. 15 a úřadoval do
června roku 1877.
V únoru 1877 otevřena čtvrtá třída obecné školy v Hostivici.
Téhož roku dokončena stavba c. k. státní dráhy Praha–Duchcov. Trať
– 40 –
vysvěcena a slavnostně zahájen provoz. Obci litovické přibylo stavbou této trati několik
domovních čísel: strážní domky č. 45, 46, 47 a budova stanice Litovice č. 48, která jest
také nejvyšším bodem v Litovicích […] m nad mořem. V Jenečku pak přibylo číslo 26.

35

Spis byl nalezen, do SOkA Praha-západ však byl předán až po inventarizaci fondu Archiv obce Litovice.
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Pro zajímavost uvádím zde obecní rozpočet z roku 1877:36
Rozpočet příjmů a vydání
spojené obce Litovice-Břve-Malý Jenč pro rok 1877
Čís.
pol.

Navrženo
zl.
kr.

Schváleno
zl.
kr.

1.
2.
3.
4.

Příjmy
Úroky ze státních dluhopisů
Nájem z obecních pozemků v Litovicích
Nájem z obecních pozemků ve Břvech
Nájem z obecních pozemků v M. Jenči
Součet

37
63
23
5
129

52
35
05
40
32

37
63
23
5
129

52
35
05
40
32

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vydání
Obecním žebrákům
Obecním ponocným v Litovicích, Břvech a M. Jenči
Úřední výlohy
Obecnímu poslu
Odměna obecnímu starostovi, písaři a p. radním
Na správy obecních cest
Chudým obecním sirotkům
Zvoníkům v Litovicích, Břvech a M. Jenči
Chudým školním dítkám školní plat
na vystavění obecní studny v Jenečku
na vystavění zvoničky na Břvech
Součet

67
80
180
55
162
200
30
18
33
18
15
858

38
12
50

67
80
180
55
162
200
30
18
33
18
15
858

38
12
50

Odečte-li se vydání od příjmu, zbývá schodek
který se uhradí 20% obecní přirážkou ke všem přímým daním.
Ant. Herda, výbor
Josef Koutný, výbor
Jan Špaček, výbor
Ant. Vlček, výbor

=

729 zl. 18 kr.

Antonín Burgr, starosta
Herscher, zást. velkostatku
Frant. Horešovský, radní
Vlček Václav

– 41 –
Po starostovi Ant. Burgrovi převzal dne 9. června 1877 úřad starosty rolník Antonín Herda
z Litovic č. 13. Ne však na dlouho, neboť již začátkem roku 1878 jest starostou rolník Jan
Špaček z Litovic č. 40.
V roce 1878 v době okupace Bosny a Hercegoviny Rakouskem ubytováno bylo v naší obci
po několik týdnů vojsko. Za stravování jednoho muže platil vojenský erár 15 ½ kr. denně,
za nocleh 1 ½ kr., ze stáje pro jednoho koně 2 ½ kr. denně. Za přípřež do Žebráku, kam
vojsko z Litovic odjíždělo, placeno za pár koní 2 zl. 80 kr.

36

Rozpočet je v současnosti nezvěstný, v SOkA Praha-západ se ve fondu Archiv obce Litovice podle
inventáře nacházejí jen rozpočty z jiných let.
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Tohoto roku zbourána kaplička, která stála poblíž domku Václ. Kalivody v Litovicích č. 49
(dnes majetek M. Minaříkové). Byla to jedna z kapliček, které stávaly při cestě z Prahy do
Hájku a podle níž nazývá se celé toto pole „u litovické kapličky“. Ze získaného materiálu
postaven nový mostek u Nekejcova na Břvech a mostek „u Víznerovy budky“ v Jenečku.37
Započato se stavbou okresní silnice z Hájku přes Břve do Sobína. Stavbu prováděl stavební
podnikatel Antonín Burgr.
Roku 1879 zvýšena jednopatrová školní budova v Hostivici o patro druhé nákladem
kostelního patrona velkovévody Toskánského.38
V té době platili ještě žáci školní plat. Obec byla povinna dle počtu dětí, školu
navštěvujících, vybrati a škole odvésti patřičný obnos. Tak platila Litovice roku 1875 za
84 dětí 170 zl. 56 kr., Břve za 60 dětí 124 zl. 80 kr. a Jeneček za 52 dětí 108 zl. 10 kr.
Za rok 1879 platila Litovice za 62 děti 128 zl. 96 kr., Břve za 41 85 zlatých 28 kr.
a Jeneček za 45 dětí 93 zl. 60 kr. Od každého žáka vybíralo se
– 42 –
měsíčně 17 ½ kr. nebo 2 zlaté 10 kr. ročně. Za chudé děti platila školné obec.
Koncem roku 1880 provedeno sčítání lidu, dle něhož jest v Litovicích celkem 1 030 obyvatelů v 99 domech. Z toho v Litovicích samých jest 515 obyvatelů a 49 domů; v Břvech
239 obyvatelů a 32 domy a v Jenečku 276 obyvatelů v 18 domech. Při sčítání lidu vzniklo
obci 15 zlatých výloh.39

Rok 1881–1890
V roce 1882 odstoupil starosta Jan Špaček, po němž převzal úřad starostenský František
Novotný, rolník v Litovicích č. 36.
Dle výkazu z roku 1882 činil obecní příjem 939 zl. 08 kr., vydání 1 005 zl. 48 kr., takže
schodek činil 66 zl. 40 kr., který se uhradil 15% obecními přirážkami.
Dne 29. srpna 1882 koupili manželé František a Ludmila Zárybnická domek na č. parc. 77
od Marie a Antonína Hüticha ve Břvech č. 24 ve výměře 26 čtverečných sáhů a část
zahrádky 64 čtverečných sáhů za trhovou cenu 440 zlatých. Zmíněný domek neměl dosud
domovní číslo, dostal proto číslo 33.
Roku 1883 dokončena stavba okresní silnice hájecko-sobínské a započato se stavbou
silničního křídla od jmenované kolem panských sádek do Litovic. Mezi Litovicemi a Hostivicí
byla tehdy pouze vozová cesta. Dne 23. ledna roku 1883 usnesl se obecní výbor postaviti
zde novou silnici v délce 1 117 m.
37
38

39

Dům čp. 49 V. Kalivody – nyní Litovická čp. 669. Kaple byla 14. na poutní cestě z Prahy do Hájku.
Jde o zjevný omyl. V té době již c. k. velkostatek, který byl patronem hostivického kostela, patřil
(bývalému) císaři Ferdinandu V. Dobrotivému.
Údaje neodpovídají zcela datům publikovaným např. v Podrobném seznamu míst v Čechách, vydaném
ve Vídni 1885 (SOkA Kladno, C 127). Liší se počet domů v Jenečku, kde je v úředních datech započtena i hostivická část. Počet obyvatel vlastních Litovic byl podle úředních dat jen 495, zato počet obyvatel Jenečka podle úředních dat, který zahrnuje i hostivickou část, odpovídá údaji v pamětní knize.
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Rozpočet na novou silnici činil 1 075 zlatých 93 kr. mimo dovozu potřebného materiálu,
který byli povinni dovést rolníci podle rozsahu polností (na každé 2 strychy 1 m³). Dne
3. června byla konána dražba a stavba zadána stavebnímu podnikateli Antonínu Burgrovi.
Dozorem pověřen c. k. stavitel Ant. Dlabač z Hostivic.
24. července stavba dokončena a současně požádán okresní výbor o komisionelní prozkoumání a o její převzetí v okresní správu. Komise odbývána 5. srpna a dne 8. listopadu 1883
převzata silnice ve správu okresu.
Rozpočet na stavbu překročen o 65 zl. 77 kr., takže vyplaceno celkem 1141 zl. 70 kr. Na
uhrazení této výlohy byla obec nucena vypůjčiti si 700 zl. na směnku v okresní záložně
v Unhošti, kterou v následujícím roce splatila prodejem státních úpisů tak zv. kontribučenského fondu obce Litovic v ceně 964 zl. 45 kr.
Při stavbě silnice upraven též potok, který protéká obcí. Patříval tehdy pouze c. k. velkostatku a byl příčinou mnoha sporů mezi obcí a panstvím tachlovickým. Proto nyní rozšířen
o celou šířku, tj. o 1 ½ sáhu z obecního pozemku a upraven splav pro brod. Potok vtékal
dříve do bývalého rybníka litovického; nyní sveden pod mostek na hrázi, přes obecní
pozemek do potoka zámeckého.
Také v Jenečku postavena toho roku nová silnice od rybníka přes náves až na silnici
karlovarskou v délce 400 m a nákladem 1 000 zlatých, na jehož úhradu prodala obec
cenné státní úpisy osady Jenečka ze dne 1. února 1873 a 1. ledna 1875 za 300 zlatých.
Okres přispěl 50 zlatými, ostatní hradili rolníci jenečtí.
Na Břvech opravena hráz rybníka, neboť koruna i hráz sama v tak špat– 44 –
ném stavu, že patníky dávno do vody padly a hráz sama hrozila protržením.
Dne 5. března 1883 nalezena v kompostu na pozemku rolníka Ant. Zykána mezi Jenčí
a duchcovskou dráhou mrtvolka děvčete asi 4 až 5ti letého. Soudní pitvou zjištěno, že
zemřela smrtí přirozenou, na tuberkulosu plic a dle vyšetření četnického oddělení
v Hostivici odložena byla vlastní matkou, tulačkou. S pohřbením mrtvolky vznikly obci tyto
výlohy: dovoz do umrlčí komory 1 zl., hrobníkovi 50 kr., posluhování a poklízení při komisi
1 zl., truhláři za rakvičku 2 zl., dohromady 4 zl. 50 kr., které musila zaplatiti její domovská
obec.
Na uhražení schodku r. 1883 vybírána 17% obecní přirážka.
Z každé odbývané hudby (taneční zábavy) usneseno vybírati 2 zl. 50 kr. na chudé.
Změny držebností v roce 1883
Manželé Barbora a Antonín Adam z Busi, okres Dobříš, koupili od vdovy Terezie Kotoučové
kovářskou dílnu od č. 1 v Litovicích se zahrádkou 35 čtverečných sáhů za trhovou cenu
400 zl. Kovárna dostala domovní číslo 50.
V srpnu toho roku prodal Matěj Kochlík hostinec č. 5 v Litovicích Josefu Vorlíčkovi
z Jenerálky.
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14. dubna 1884 prodal Dominik Mařík domek č. 3 v Litovicích Janu Velíškovi ze Slivence za
trhovou cenu 980 zlatých.
Roku 1884 vybírána 16% obecní přirážka.
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Seznam majitelů domů z roku 1883
Litovice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Terezie Slezáková
ovd. Kotoučová
Václav Sobotka
Dominik Mařík
Marie Linková
Matěj Kochlík
císař František Josef
císař František Josef
císař František Josef
císař František Josef
císař František Josef
císař František Josef
Josef Zelenka
Antonín Herda
Antonín Zykán
Antonín Burgr
Antonín Šmíd

I.
I.
I.
I.
I.
I.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Adolf Košerák
obec Litovice
Václav Held
Anna Kopřivová
Václav Henych
Václav Kloubek
Norbert Houška
Vilém Císař
Josef Krejčík
Jan Král
Václav Bouček
Josef Melcr
Jan Kopýtko
Jakub Kozák
Matěj Kafka
Josef Koutný
Jan Šmíd

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Josef Horák
Josef Hoch
František Novotný
císař František Josef I.
Matěj Zpěváček
císař František Josef I.
Jan Špaček
Václav a Kateřina Sobotka
Václav Vlček
Jan Doksan
Josef Kačaba
Pražsko-duchcovská dráha
Pražsko-duchcovská dráha
Pražsko-duchcovská dráha
Pražsko-duchcovská dráha
Václav Kalivoda
Antonín Adam

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

František Šafránek
František Hütich
Jan Volf
František Král
císař František Josef I.
František Drobný
Josef Vlček
Jan Málek
Jan Foubík
Antonín Vlček
František Zárybnický

23.
24.
25.
26.
27.

Josef Melíšek
Buštěhradská dráha
Antonín Nedvěd
Pražsko-duchcovská dráha
Jan Jelínek

Břve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ludmila Novotná
Štěpán Šimáček
císař František Josef I.
císař František Josef I.
Marie Ptáčková
Alžběta Králová
Antonín Kafka
Jan Holas
Ludmila Novotná
Václav Kot
Josef Svoboda

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

František Volf
František Panenka
František Holeček
Josef Dusík
císař František Josef I.
Matěj Mareš
Josef Rohla
císař František Josef I.
František Chalupa
Josef a Majdalena Šarf
Josef Nekvapil

Jeneček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomáš Stádník
Marie Najmanová
Tomáš Jelínek
František Hanzlík
Václav Mařík
Jindřich Trejbal
obec Litovice

8.
9.
10.
11.
13.
14.
18.

Alžběta Tomková
Ludmila Šafaříková
Josef Vízner
František Horešovský
Rozalie Koutná
Josef Šebek
František Soukup
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Dne 19. prosince 1885 konaly se volby do obecního zastupitelstva a 30. prosince volba
obecního starosty a radních.
Starostou obce zvolen 8 hlasy z 9 přítomných rolník František Novotný z Litovic č. 36.
Obecními radními zvoleni: pro Litovice rolník Antonín Burgr z Litovic č. 15, pro Břve rolník
Štěpán Šimáček ze Břvů č. 2 a pro Jeneček rolník František Horešovský z Jenečka č. 11.
Toho roku prodáno ve veřejné dražbě asi 70 kusů vysokokmenných topolů, které stávaly
kolem celé bažantnice.
Roku 1884 dokončena stavba okresní silnice z Chýně do Chrášťan, na níž měla obec
Litovice přispěti částkou 563 zl. 16 kr. Dne 13. března 1886 podán protest proti tomuto
nařízení, neboť silnice tato nehraničí s pozemky zdejšími ani není se zdejší komunikační
čarou spojena. Protest však zamítnut a příspěvek později uhrazen okresní přirážkou.
Roku 1886 vystavěl rolník Antonín Burgr poschodí na svůj dům čp. 15 v Litovicích.
Na uhrazení schodku obecního rozpočtu vybírána roku 1886 15½% obecní přirážka.
1. ledna 1887 otevřena pátá třída obecní školy v Hostivici.
Tehdy ještě vydržovala si obec obecního pastýře, který pásal hlavně
– 47 –
ovce, jichž chov byl zaveden téměř na každém statku. Služba byla mu vyplácena většinou
v obilí, na kterou přispívali rolníci podle velikosti majetku a podle počtu dobytka. Tak činila
sýpka v roce 1887 obecnímu pastýři J. Zelenkovi 41 čtvrtců ječmene, 69 čtvrtců pšenice,
6 strychů 44 čtvrtců žita; mimo toho 8 zl. 20 kr. na penězích.
Roku 1887 vybírána 20% přirážka ke všem daním přímým.
Dne 18. února schválil zemský výbor král. Českého jednací řád právě založené okresní
hospodářské záložny v Unhošti. Tyto záložny zřizovány na základě zákona z roku 1882
a 1885 z bývalých záložen kontribučenských, které vznikly z tak zv. kontribučenských
špýcharů, do kterých byl povinen každý majitel gruntu uložiti jistou část obilí pro případ
neúrody a nouze. Účastníci těchto kontribučenských záložen jsou nyní s týmž podílem
účastníky záložny hospodářské, jejímž účelem jest poskytovati hospodářům levný úvěr.
Budova bývalého kontribučenského špýcharu v Litovicích, na níž si činili nárok podílníci,
přiznána na základě vyšetřujícího protokolu ze dne 3. března 1879 jako knihovní majetek
obci litovické.
Roku 1888 při bouři dne 25. května zapálil blesk hostinec J. Vorlíčka v Litovicích č. 5
a hostinec do základů vyhořel.40
26. prosince 1888 konaly se volby do obecního zastupitelstva a dne 7. ledna 1889 volba
starosty, při níž opětně zvolen František Novotný, rolník v Litovicích č. 36.

40

Nyní Litovická čp. 625.
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Dne 1. ledna 1889 vstoupil v činnost na popud okresního hejtmana založený spolek
„Červeného kříže“. Každý člen, jichž musilo být nejméně dvacet, platil 1 zlatý ročního
příspěvku.
[…]41 syn císaře Františka Josefa I., korunní princ Rudolf, který býval v Litovicích častým
hostem. V bažantnici znovuzřízena pro něho lesní vilka (č. 29),42 kdež pořádány hostiny po
honech, kterých se zúčastnila vždy vybraná šlechta. Mezi děti, které mu říkaly „strýčku“,
házíval často plné hrstě drobných peněz a bavil se jejich rvačkou o ně. Staří lidé často si
o něm vypravují a rádi na něho vzpomínají.
Začátkem roku 1889 vypukla v naší obci těžká epidemie černých neštovic, která si
vyžádala i několik obětí. Nařízeno hromadné očkování a přísná zdravotní opatření. Teprve
13. srpna prohlášena epidemie za skončenou.
Toho roku konány volby do zemského sněmu. Volební právo měl jen ten, kdo nejméně
5 zl. ročně daní platil.
12. září 1889 rozdělen okres unhošťský na zdravotní obvody. Litovice přiděleny obvodu
druhému, hostouňskému. Obvodním lékařem ustanoven Dr. Antonín Zeman, na něhož
přispívaly Litovice částkou 33 zl. 27 kr. ročně.
Obecní přirážka v roce 1889 činila 19 %.
Na Břvech postavil toho roku Josef Malík domek č. 36, v roce následujícím
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pak Malík František domek č. 37, rovněž na Břvech.
Koncem roku 1890 provedeno sčítání lidu, dle něhož jest v Litovicích celkem 1 120 obyvatelů a 108 domů. Z toho v Litovicích samotných jest 542 obyvatelů a 52 domů, ve
Břvech 307 obyvatelů v 37 domech a v Jenečku 216 obyvatelů v 19 domech.* Dle
náboženství jest v Litovicích 529 katolíků, 2 nekatolíci a 11 židů, ve Břvech 307 katolíků
a v Jenečku 210 katolíků, 2 nekatolíci a 4 židé. Dále dle statistiky jest v Litovicích 7 obchodů, 9 živností a 6 hostinců a výčepů lihovin.43
Výměra obce litovické, která má 820 parcel, obnáší 837 ha 1 685 m², roční výnos činí
18 225 zl. 77 kr.
Výměra c. k. velkostatku v Litovicích obnáší 484 ha 4 177 m², z níž čistý výnos činí
10 617 zl. ročně.
*
41
42

43

Ve statistikách uváděno jest 362 obyv. Tento počet jest však z Jenečka celého, i z hostivického.
V originálu chybí nejspíše text o Rudolfově sebevraždě v Mayerlingu.
Správně břevské čp. 27 (nyní Břevská čp. 1119 podle druhého břevského čísla popisného 53, které
obdržela budova v areálu hájovny v roce 1937); hájovna vyhořela v roce 1990 a nyní již prakticky
neexistuje.
Uvedené údaje vůbec neodpovídají oficiálním datům publikovaným např. ve Vollständiges OrtschaftenVerzeichnis der im Reichrathe vertretenen Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der
Volkszählung vom 31. December 1890, vydaném ve Vídni 1892 (SOkA Kladno, B 248). Podle tohoto
pramene bylo v Litovicích 503 obyvatel v 50 domech, na Břvích 299 obyvatel v 34 domech a v litovické
části Jenečka 161 obyvatel v 19 domech.
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Rok 1891–1900
Obecní domek č. 18 v Litovicích byl již tak sešlý, že nebyl k obývání ani k opravě způsobilý,
proto dne 18. května 1891 rozhodnuto z gruntu jej přestavěti. Vydání na přestavbu, kterou
provedl zednický mistr Pavel Šafařík z Hostivice, činilo přes 600 zl., na něž si obec vypůjčila 400 zl. na směnku u hospodářské záložny v Unhošti. V domku zřízeny též dvě místnosti
pro nahodile onemocnělé.
C. k. velkostatek postavil roku 1891 v poli směrem k Hájku dvě kůlny na úschovu obilí.
– 50 –
Na opravu fary a kostela v Hostivici, provedenou roku 1891, byla obec Litovice povinna
přispěti částkou 24 zl. 20 kr.
Roku 1892 dne 6. ledna provedeny volby do obecního zastupitelstva. Proti volbám podán
však protest, volby prohlášeny za neplatné a vypsány nové na den 13. listopadu. V těch
pak zvolen za III. sbor obecní posel Antonín Melcr, což bylo nepřípustné, proto volby
znovu zrušeny a konány až v příštím roce, při nichž znovu zvolen starostou František
Novotný.
Dne 2. září 1892 vyhořel domek vdovy po Antonínovi Šmídovi č. 16 v Litovicích. Oheň
vznikl z neznámé příčiny.
1. října 1893 otevřeno nově zřízení c. k. okresní hejtmanství v Kladně, k němuž i naše
obce přiděleny. Dosud příslušely k hejtmanství smíchovskému.
Rok 1893 byl velice neúrodný; následkem dlouhotrvajícího sucha obilí špatně vzešlo, klasy
byly hluché a vzláště bramborů byl veliký nedostatek.
Roku 1894 koupil Josef Stříbrný od Josefa Šebka živnost čís. 14 v Jenečku za 3000 zlatých.
2. června 1894 postihlo naší obec veliké krupobití, které způsobilo značné škody na obilí.
– 51 –
21. ledna 1895 udělena těžce nemocnému starostovi šesti měsíční dovolená a úřad převzal
I. radní Václav Sobotka.
Dne 9. března dlouholetý vzorný starosta Litovic, František Novotný, zemřel ve věku
62 let.
V doplňovací volbě dne 29. března 1895 zvolen starostou úřadující I. radní Václav Sobotka
z Litovic č. 41. Prvním radním zvolen pan Antonín Burgr, rolník v Litovicích.
30. května 1895 vypsán domácí konkurz na místo obecního strážníka a nočního hlídače. Po
čtrnácti dnech přijat za tří uchazečů Antonín Melcr z Litovic č. 28, který dosud zastával
místo obecního posla.
Dne 30. září 1895 vypukl požár domku č. 35, který náležel Marii Hochové, vdově po Josefu
Hochovi z Litovic. Oheň vznikl následkem odhozeného oharku do kolny, přiléhající k domku, odkud se rozšířil na celé obytné stavení. Vzniklá škoda činila asi 5 020 zlatých.
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Tohoto roku postavil Václav Král domek č. 35 na Břvech.
Obecní příjem v roce 1895 činil 1 160 zl. 15 kr., takže zbyl přebytek 129 zl. 2 kr.
Potřeba pro rok 1896 činila dle rozpočtu 1 660 zl. 30 kr., úhrada 345 zl. 06 kr., takže
zbýval schodek 1 315 zl. 24 kr., který se uhradil 30% při– 52 –
rážkou ke všem daním přímým. Naproti tomu účet za tentýž rok činil: obecní příjem
1 717 zl. 50 kr., vydání 1 439 zl. 86 ½ kr., přebytek 278 zl. 63 ½ kr..
Usneseno vybírati z her gymnastických (zv. též komedie) 20 kr. a z kolotoče 50 kr. na
chudé.
6. února 1897 konány volby do obecního zastupitelstva a 15. února volba starosty, při níž
opětně zvolen Václav Sobotka z Litovic starostou obce.
Toho roku obecní strážník Antonín Melcr vystoupil ze služby. Na uprázdněné místo vypsán
konkurs a v červnu uveřejněn v „Národní Politice“, na nějž do 20. července došlo
73 žádostí. 23. července z pěti vybraných žadatelů přijat František Vobořil z Ostředku
u Divišova na půl roku provisorně s platem 300 zl. ročně, 20 zl. na šaty a volný byt.
Obecní pole pod špýcharem a zahrádku u obecního domku dostal k užívání jako přídavek
za práce písařské. Po půl roce jmenován definitivním s platem 400 zl. ročně.
Rozpočet na rok 1897 činil: potřeba 1 385 zl. 88 ½ kr., příjem 475 zl. 8 ½ kr., schodek
910 zl. 80 kr., který se hradil 20% obecní přirážkou.
Dle účtu z téhož roku činil obecní příjem 1 392 zl. 81 kr., vydání 1 360 zl. 69 kr., přebytek
32 zl. 12 kr.
Dne 3. července 1898 po tříletém úřadování zemřel starosta obce Václav Sobotka z Litovic.
V doplňovací volbě den 28. srpna zvolen starostou rolník František Linek z Litovic č. 4.
Radním za Litovice zvolen Antonín Burgr, za Břve
– 53 –
Antonín Šimáček a František Horešovský za Jeneček.
Na opravu silnice z Litovic do Hostivice, toho roku provedenou, byla obec nucena přispěti
částkou 87 zl., neb obstarati všechny potřebné povozy.
Dne 2. prosince 1898 bylo tomu padesát let, kdy císař František Josef I. nastoupil na trůn.
Obcím nařízeno okázalým způsobem oslaviti toto jubileum a prokázati tím loyálnost
občanstva k císařskému domu. Pořad této slavnosti v Litovicích zapsán jest v tehdejší
pamětní knize, za tímž účelem založené a z níž zápis ten pro zajímavost vyjímám:44
ho

Na oslavu Jubilea padesátiletého panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I
zasazeny byly pamětní lípy ve všech třech osadách spojenou obec Litovice tvořících,
v následujícím pořádku a na následujících místech:

44

Svazek č. 1 řady H Pramenů k hostivické historii.
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Obecní výbor, sestávající toho času ze starosty pana Františka Linka, z radních pánů
Ant. Burgra, Frant. Horešovského a Ant. Šimáčka, z členů výboru pana Frant. Ptáčka,
Jos. Vorlíčka, Jos. Stříbrného, Ant. Zykána a Jos. Evana, odebral se po slavných službách
Božích z chrámu Páně v Hostivici do osady Jenečka, kdež po slavnostní, účelu toho se
týkající řeči, zasazeny školními dítkami dvě lípy před obecním domkem čp. 7. Sázení
zúčastnily se následující dítky: Jarosl. Vorlíček, Rud. Helt, Jos. Donát, Ant. Svoboda, Marie
Vorlíčková, Marie Kubrová, Tekla Kloubková, Marie Juklová a Terezie Svobodová.
Poté odebral se obecní výbor s vyjmenovanými dítkami do osady Litovic, kdež vsazeny též
dvě lípy u zvoničky, před hostincem čp. 11, c. k. velkostatku patřící, jehož nájemce byl pan
Karel Souček. Po vsazení
– 54 –

těchto dvou následujících lip odebral se obecní výbor do jmenovaného hostince čp. 11,
kdež přítomen byl obědu, pro chudé příslušníky připravenému.
Po skončeném obědě vsazeny 2 lípy v osadě Břvech u zvoničky. Lípy ty sázely dítky Josef
Novák, Marie Králová, Rud. Helt, Jar. Vorlíček a Štěpán Šimáček, kterého otec jeho, pan
Ant. Šimáček, majitel usedlosti č. 2 na Břvech, na rukou přinesl, poněvadž ještě choditi
neuměl, a on jídelní lžičkou hlínu na kořeny lip přihazoval. – Zapsal Frant. Vobořil
t. č. obecní strážník a písař
Na den 7. března 1899 připadlo významné padesátileté výročí. Bylo tomu 50 let, kdy po
zrušení úřadů rychtářských vydán nový obecní řád. Mnoho se za tu dobu změnilo, a valná
část ve prospěch občanstva i obcí samých.
Za tu dobu vystřídalo se v Litovicích celkem 12 starostů, jichž přehled (i několik získaných
podobenek)45 zde podávám.46
Starostové v Litovicích od r. 1849–1899
R. 1849–1851
Václav Vlček, rolník v Litovicích č. 10
1851–1857
Josef Linek, rolník v Litovicích č. 4
1857–1864
Jan Vlček, rolník v Litovicích č. 10
1864–1870
Josef Linek, rolník v Litovicích č. 4
1870–1873
Jan Novotný, rolník v Břvech č. 147
1873–1874
Václav Hampejz, rolník v Litovicích č. 11
1874–1877
Antonín Burgr, rolník v Litovicích č. 15
1877–1878
Antonín Herda, rolník v Litovicích č. 13
1878–1882
Frant. Špaček, rolník v Litovicích č. 4048
1882–1895
Frant. Novotný, rolník v Litovicích č. 36
1895–1898
Václav Sobotka, rolník v Litovicích č. 41
1898–
František Linek, rolník v Litovicích č. 4

45
46

47
48

Pamětní kniha podobenky starostů do roku 1918 neobsahuje; text byl ohraničen závorkou dodatečně.
Datování činnosti některých starostů je chybné, např. Hampejs byl starostou prokazatelně v letech
1869 až 1871; podrobněji v Obecní samosprávě na území města Hostivice.
Správně Josef Novotný.
Správně Jan Špaček.
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Dne 14. ledna 1899 schváleny stanovy právě založeného sboru dobrovolných hasičů pro
všechny tři spojené obce se sídlem v Litovicích.
C. k. velkostatek v Litovicích propůjčil sboru svoji vlastní stříkačku a některou výzbroj
k volnému používání a uvolil se postaviti před domem č. 11 v Litovicích hasičskou kolnu,
ze které mu bude hasičské sbor platiti roční nájem.
5. října téhož roku zakoupila obec pro sbor novou čtyřkolovou pérovou stříkačku od fy
R. A. Smekal ze Smíchova za 2 500 Kor.
Roku 1899 započalo se se stavbou několika nových silnic. Od stájí c. k. velkostatku
v Litovicích ku dráze pražsko-duchcovské,49 od velkostatku k čerpadlu močůvky50 a od
nádraží v Litovicích kolem čerpadla k tzv. zelenému kříži na silnici karlovarskou.51 Stavbu
prováděl Josef Holoubek, stavitel z Hostouně za obnos 13 784 K 55 hal. Na úhradu půjčila
si obec 4 000 K u Zemské banky v Praze. Okres přispěl jednou třetinou celkového účtu,
tj. 4 594 K 88 h.
Za rozšíření vjezdu u zeleného kříže, kde ústí na silnici karlovarskou, požadoval stavitel
2 544 K 64 h; obec mu však nabízela za tuto práci, která byla mimo rozpočet pouze
1 100 K. Z toho vznikl soudní spor, který později, když stavitel Holoubek přijal obcí nabídnutý obnos, ukončen smírem.
6. ledna 1900 provedeny volby do obecního zastupitelstva, v nichž zvoleni za první sbor:
rolník František Linek z Litovic č. 4, rolník Ant. Burgr z Litovic č. 15 a rolník Frant. Horešovský z Jenečka č. 11. Za druhý sbor: Frant. Ptáček, hostinský v Břvech č. 5, Ant. Šimáček rolník v Břvech č. 2 a Josef Vorlíček hostinský v Litovicích č. 5. Za sbor třetí: Josef
Melcr truhlář z Lito– 56 –
vic č. 28, Bohumil Hrdlička zedník z Litovic č. 31 a Ant. Hanzlík úpravčí trati z Jenečka č. 9.
14. ledna zvolen starostou obce rolník František Linek z Litovic, prvním radním Ant. Burgr,
druhým Ant. Šimáček a třetím Frant. Horešovský.
Koncem roku 1900 provedeno sčítání lidi, dle něhož jest v naší obci 935 obyvatelů a 108
domů.52
Přehled vybíraných obecních přirážek za uplynulé desetiletí: R. 1891 – 12 ½ %, r. 1892
– 25 %, r. 1893 – […] %, r. 1894 – […] %, r. 1895 – 21 %, r. 1896 – 30 %, r. 1897
– 20 %, r. 1898 – 28 %, r. 1899 – 36 %, r. 1900 – […]

49
50
51
52

Litovická ulice mezi ulicemi Za Tvrzí a Západní.
Ulice Za Tvrzí.
Ulice Západní.
Podle výsledků publikovaných např. v Lexikonu obcí pro království a země na Říšské radě zastoupené,
díl IX. Čechy, vydaném ve Vídni 1904 (SOkA Kladno, C 129) bylo ve spojených obcích 935 obyvatel ve
109 domech.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 3
Pamětní kniha spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček

48

Rok 1901–1914
Roku 1901 podává obec Litovice žádost za odškolení od obce hostivické, žádost však
zamítnuta.
9. dubna 1901 přeběhla se přes náš kraj divoká vichřice, která způsobila mnoho škod. Na
Břvech u bažantnice vyvrátila i několik vysokých topolů.
7. května 1901 udeřil blesk do obytného stavení M. Zpěváčka č. 38 v Litovicích a zapálil.
Po velkém úsilí podařilo se hasičstvu a přispěchavším občanům oheň uhasiti, takže se
nerozšířil. Byl to první požár, jehož se zúčastnil i sbor dobrovolných hasičů litovických.
– 57 –
21. dubna 1902 lehl popelem stoh slámy a kolna na obilí c. k. velkostatku v Litovicích.
Oheň byl patrně založen.
21. září 1902 uspořádal sbor dobrovolných hasičů slavnost svěcení stříkačky, nad níž
protektorát mělo obecní zastupitelstvo obce Litovic.
Roku 1902 postavena v Litovicích nová zvonička. Stará zvonička stávala odedávna na návsi
před statkem č. 10. Byl to dřevěný kůl se stříškou nad zvonkem; zvonek bez nápisu,
s reliefem sv. Floriána v polomeném štítku. Zmíněného roku zvonička padla a postavena
nová na kapličce ve hradební zdi u silnice proti domu č. 15. Kaplička sama postavena na
počátku 19. století. V té době zasazeny i oba kaštany, které dosud stojí a jsou oba úplně
zdravé.53
Dne 31. ledna 1903 provedeny volby do obecního zastupitelstva. V těch zvoleni za I. sbor:
rolník Ladislav Novotný ze Břvů č. 1, Jan Špaček rolník v Litovicích č. 40 a Josef Horešovský rolník v Jenečku č. 11; za II. sbor: Frant. Linek z Litovic, Frant. Ptáček ze Břvů
a Jan Malý z Litovic č. 41; za III. sbor: Václav Novák ze Břvů č. 28, Václav Fiala ze Břvů
č. 11 a Antonín Rohla rovněž ze Břvů č. 18.
Starostou obce zvolen Ladislav Novotný rolník ve Břvech č. 1, prvním radním Frant. Linek,
druhým Frant. Ptáček a třetím Josef Horešovský z Jenečka.
Obecní úřad přestěhoval se do Břvů.
– 58 –
Schodek rozpočtu na rok 1903 činil 3 458 K 16 h, který se uhradil 38% přirážkou ku všem
přímým daním.
V dubnu 1903 odprodala obec Václavu Matouškovi z Litovic část obecního pozemku
č. k. 106 u bývalého kontribučenského špýcharu v Litovicích ve výměře 142 čtverečných
sáhů za cenu 3 K za 1 čtverečný sáh. Václav Matoušek postavil zde ještě téhož roku
domek č. 53.54

53

54

Oba jírovce maďaly již byly pokáceny. Při kácení prvního byl odhadnut rok vysazení, viz str. 159 této
pamětní knihy.
Nyní Litovická čp. 340.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 3
Pamětní kniha spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček

49

2. července odprodáno z téhož pozemku 125,14 čtverečných sáhů a 4 K za 1 čtverečný
sáh Josefu Kafkovi z Litovic, který zde v těsném sousedství špýcharu postavil domek
č. 54.55

Dne 22. února 1903 jmenován František Horešovský, rolník v Jenečku,
– 59 –
za jeho 32tiletou nepřetržitou činnost v obecní správě čestným občanem spojených obcí
Litovice-Břve-Jeneček a udělen mu čestný diplom. František Horešovský jest členem
obecního zastupitelstva již v roce 1871 a po celou dobu byl radním pro osadu Jeneček.
14. července 1903 zakoupila obec pro sbor dobrovolných hasičů dvě dvoukolové stříkačky
pro osady Břve a Jeneček od fy A. Fischer v Košířích. Mimo toho zakoupeno 12 vodních
košíků, 6 přilbic, 2 ochranné přístroje do kouře, 3 pláště, 69 háků, 3 žebříky a 60 m hadic.
Koncem roku 1903 usneseno, aby obnos 930 K stržený odprodejem obecního pozemku,
doplněn na 1 000 K a za ně koupen úpis zemské banky král. Českého.
Počasí roku 1903 nebylo příznivé. Dne 19. dubna postihlo naší obec a celý zdejší kraj
veliké krupobití s průtrží mračen, která způsobila značné škody, neboť voda pole strhala
a vymlela hluboké strouhy. Za týden, 26. dubna, přišla nová průtrž mračen. Od té doby
však vůbec nepršelo až teprve počátkem října! Dlouhotrvající sucha měla za následek velikou neúrodu a tak hrozila bída a hlad. Kraje rozděleny na nouzové okresy a v těch proveden soupis nejpotřebnějších, pro které přiděleny obcím potraviny. Litovice dostala 15 q
brambor. Skrovný tento příděl, pro tolik potřebných rozdělován v březnu příštího roku za
přítomnosti okresního hejtmana Dr. Hatláka, okresního starosty a j. na stanici v Litovicích.

55

Nyní Litovická čp. 341.
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– 60 –
25. března 1904 odprodána další část obecního pozemku čís. kat. 105/1 Josefu Kafkovi ve
výměře 24 čtverečných sáhů za 99 K 44 hal.
29. května 1904 propuštěn ze služby obecní strážník a písař František Vobořil. Na uprázdněné místo vypsán konkurs, který byl uveřejněn dne 10. června 1904 v „Národní Politice“.
Na místo podáno 72 žádostí. Dne 29. června místo obecního strážníka obsazeno zdejším
příslušníkem Jaroslavem Najmanem, 29tiletým dělníkem na dráze, bytem v Jenečku, za
uvedených podmínek.

Národní Politika – 10. VI. 1904.

Dne 31. července 1904 P. J. Sirůček, farář v Hostivici, jmenován u příležitosti jubilea jeho
padesátiletého kněžství čestným občanem spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček a odevzdán mu čestný diplom.
22. září 1904 dala obec zhotoviti regulační plány všech tří osad a ohraničiti všechny obecní
pozemky a cesty. Provedení těchto prací svěřeno ing. Karlu Neumanovi ze Slaného za
obnos 650 K.
Dne 21. srpna 1904 o 7 hod. ranní vypukl z neznámé příčiny požár ve stodole rolníka Jaroslava Burgra v Litovicích č. 15. Stodola byla naplněna až po hřeben právě svezeným
obilím. Úplné zdolání požáru trvalo plných 6 dnů,
– 61 –
neboť obilí vyváželo se za ves na pole, kdež větrem znovu chytalo. Sbor dobrovolných
hasičů s velitelem Ferd. Stříbrným z Jenečka v čele měl velikou zodpovědnost, budiž mu
však ke cti, že plně své povinnosti dostál.
C. k. velkostatek postavil v roce 1904 domek čís. 55 v Litovicích pro osm rodin svých
čeledínů.
Stará školní budova obecní školy v Hostivici nestačila stále většímu počtu dítek. Proto
rozhodla se školní rada postaviti novou školní budovu, na níž náklad uhradily by všecky
přiškolené obce společně. Lito vice byla povinna přispěti poplatním procentem, které činilo
25 768 K 09 hal. K úhradě učiněna v roce 1905 výpůjčka v obnose 25 000 K u Zemské
banky král. Českého na dobu 50ti let.
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O škole v Hostivici
Ke škole hostivické jsou obce naše již odedávna přiškoleny. Škola tato stávala zde již
v dobách husitských; ve válce třicetileté byla zbořena. Po stu letech, r. 1734 vystavěna zde
škola církevní. Po školské reformě založena v Hostivici r. 1791 jednotřídní škola farní. Sem
chodily děti z celé farní osady od 6ti do 12ti let. Učily se zde psát, číst a trochu počítat, –
jiných předmětů nebylo. Dozor nad školou měl pan farář. Učitel na takové škole neměl
žádného zvláštního vzdělání. Mohl se jím státi kdokoliv, stačilo, uměl-li číst, psát a počítat;
na pravopisné chyby se mnoho nehledělo. První a hlavní podmínkou bylo znalost hudby,
neboť učitel byl zároveň varhaníkem, ře– 62 –
ditelem kůru, mnohdy i kostelníkem a zvoníkem. Kdo jednou školu dostal, býval jejím
majitelem a mohl jí přenechati a popustiti, kdy a komu bylo mu libo. Hmotné postavení
učitele v té době nebylo věru záviděníhodné. Dostával sice všelijaké dávky od obcí, od
vrchnosti a plat od dětí za učení, zvaný sobotáles, což bylo 1–2 kr. týdně za žáka. Musel si
však sám vše vybírati, plat byl mu dáván nepořádně a tak, nechtěl-li se s občany nadobro
rozkmotřit, oželel zhusta četné nedoplatky a pomáhal si z tísně, jak jen mohl. V obvyklé
doby a svátky rozličných svatých chodil i po žebrotě zvané koleda. Teprve později lepšil se
stav učitelský. Z panských lesů dostával dříví, které obce musely zdarma přivésti a občané
rozštípati neb za štípání zaplatiti. Sobotáles zvýšen na 2–4 kr. týdně a obce byly povinny
přispěti peněžitě na zlepšení učitelského gougrua. (Litovice od r. 1842 8 zl. ve stříbře, Břve
6 zl. ve stř. ročně).
Budova tehdejší školy podobala se spíše pastoušce. Byl to dle pamětní knihy fary
hostivické domeček či chalupa jednoduchá, přízemní, nízká, došky krytá. Byla zde jedna
třída a byt pro učitele. Zavedením nucené školní návštěvy zvětšil se počet dětí a poněvadž
nové školní zřízení stanovilo 80–120 dítek na jednoho učitele, počaly se po ukončení válek
napoleonských zřizovati třídy druhé. Tak otevřena r. 1824 druhá třída i v Hostivici. Roku
1833 postavila si Jeneč školu vlastní a odškolila se. Leč přesto školní budova nevyhovovala
pro tolik dětí, až konečně roku 1837–38 stará škola rozbořena a na jejím místě postavena
nákladem školního patrona velkovévody Toskánského budova nová, větší s jedním
poschodím.
Roku 1864 zrušen vrchnostenský patronát školní, který přešel do rukou školních výborů.
Tím stala se škola záležitostí obce.
Roku 1868 odtržena úplně škola od církve. Dozor nad školou odňat farářům i školním
výborům a vložen do rukou místních školních rad.
– 63 –
Konečně zákonem z r. 1869 uvedena jest v život nynější škola moderní a vytknut její účel
a cíl. K nabytí důkladnějšího vzdělání rozšířena docházka školní ze šesti na osm roků.
Školní plat od r. 1870 vybíral obecní představený a odváděl jej školní pokladně. Průměrně
vybíralo se u nás 17 ½ kr. měsíčně.
Roku 1871 otevřena při škole v Hostivici třetí třída, r. 1877 třída čtvrtá.
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R. 1879 vyvýšena školní budova o druhé patro. To již byla na tehdejší dobu budova
výstavná, postačující na delší dobu.
R. 1887 otevřena v Hostivici třída pátá.
Kolem roku 1900 pociťován znovu nedostatek místa a tak zřizovány nouzové třídy v laboratoři c. k. velkostatku v Hostivici a jinde.
V roce 1905 rozhodnuto a přikročeno ke stavbě nové školní budovy, která roku 1906
dokončena, slavnostně vysvěcena a odevzdána svému účelu. To již byla budova moderní,
se širokým schodištěm, velkými světlými učebnami pro první, čtvrtou a pátou třídu
a bytem pro řídícího učitele. Druhá a třetí třída vyučována ve staré škole.
Tak společným úsilím i oběťmi postavena školní budova, která dlouhý čas vyhovovala
všem požadavkům moderní školy.
22/9 1935 Bohuslav

– 64 –
Ve volbách do obecního zastupitelstva provedených dne 8. dubna 1906 zvoleni: Ladislav
Novotný ze Břvů, Josef Horešovský a Bedřich Stádník z Jenečka, a Jaroslav Burgr z Litovic
za první sbor; František Linek z Litovic, Josef Evan z Jenečka, Antonín Burgr a Josef
Vorlíček z Litovic za druhý sbor a Václav Novák ze Břvů, Josef Čížek z Litovic, Jan Král
a Antonín Rohla ze Břvů za třetí sbor.
Starostou obce zvolen dne 20. dubna rolník Ladislav Novotný ze Břvů čís. 1. Obecními
radními zvoleni rolníci: František Linek, Jaroslav Burgr a Josef Horešovský.
5. května odprodala obec část návse ve Břvech č. kat. 425 starostovi Ladislavu Novotnému
ve výměře 11,39 čtverečných sáhů za 45 K 56 hal.
15. července 1906 konala hasičská župa podkožovská „Žďár“ 24. župní sjezd v Litovicích.
Domácí sbor uspořádal veřejné cvičení, při kterém znázornil požární útok na hostinec
Josefa Vorlíčka.56 Sjezdu i zdařilé slavnosti zúčastnili se zástupci všech sborů župa
podkožovské a všechny místní i okolní spolky a korporace.
Po deseti dnech, dne 25. července, přihnala se po poledni od severozápadu bouře, při níž
udeřil blesk do hostince Josefa Vorlíčka a zapálil jej. Úsilím domácího sboru, za součinnosti
hasičů z Hostivice a Chýně, požár do 7. hod. večerní utlumen, hostinec však vyhořel. Právě
před 18ti léty týž hostinec úderem blesku vyhořel.
– 65 –
V roce 1907 postaveny v Jenečku tři nové obytné domky. Na parc. č. k. 508/1 postavil
Tomáš Mařík domek č. 30 a Václav Pachman domek čís. 16. Na parc. č. k. 554 Josef
Stříbrný domek č. 15.
V červenci při bouři udeřil blesk do špýcharu c. k. velkostatku (bývalé tvrze) a do stromu
blíže obydlí hajného Václava Krejčíka v Litovicích, nikde však nezapálil.
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Nyní Litovická čp. 625.
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16. září přihnala se od západu prudká bouře s krupobitím tak silným, že v 10 minutách
zůstaly z chrástu u cukrovky jen žebra. I na ovoci způsobilo krupobití značné škody.
V roce 1907 vydal Zdeněk Wirth knihu „Soupis památek historických a uměleckých
v politickém okrese kladenském“, v níž pojednává i o historii litovické tvrze a podává též
její popis. Uvádím výňatek: Tvrz v Litovicích, jež se připomíná již r. 1266, založil asi Řehník

z Litovic. V majetku střídaly se rody, z nichž zejména vynikli Dražičtí z Dražic. Za nich
v první polovici 14. stol. tvrz přestavována. Jako konfiskovaný statek prodány Litovice
r. 1639 Krištofu Šimonovi Thunovi, pak připadly ke Kladnu (za Žďárů), ale od r. 1688. byly
zase samostatný celek, jež připojen správou k Tachlovicům. Tvrz byla r. 1591 zcela pustá;
r. 1662 za Fr. Adama Eusebia Žďárského byla sice opravena (v urbáři červenoújezdského
panství jest poznámka k r. 1662: Pustá tvrz se nyní opravuje, dvůr při tvrzi jest zcela
pustý), ale již r. 1670 mluví se o ní jako o chatrném stavení, na sýpku užitém. Od té
– 66 –

doby neužívána. Roku 1892 zabíleny malby nástěnné v druhém patře.
Jest to třípatrová gotická budova na obdélníkovém (22,75 × 11 m) půdorysu, krytá
taškovou valbou. Opukové zdivo v prvním patře 1,45 m, v druhém 1,30 m silné. Úprava
stěn a oken novější, hlavní římsa má barokní profil. Okna v různých úrovních. Na straně
severní vede do prvého patra zděné, volné schodiště, 1,20 m šir., s dřevěnou stříškou;
v průčelí jest gotický vchod do sklepa s ostěním s plnými kouty a hrotitým tympánem,
v němž vytesána lichá kružba a šikmo položený štítek se znakem pánů z Dražic, ze
14. stol. Na jižní straně vystupuje arkýřovitý přístavek se šnekovým schodištěm o 1,90 m
z líce zdi do výše druhého patra; druhý přístavek, zcela prázdný, s pultovou stříškou jest
při severozápadním nároží. Na zevnějšku zachováno dosud několik okének a dvě větší
okna s původním ostěním. Na severu v druhém patře ve středu okno, bohatě profilované
žlábky a ústupky v opukovém ostění. Okno jest pravoúhlé. Nadpraží na severní straně
částečně zakryté maltou. Na kamenech jemně vyryto dvakráte písmeno k, snad
konstruktivní značka. Na straně jižní v prvním patře jsou tři úzká okénka s kružbou
gotických nosů a skosenou hranou, 0,24 m šir. u dvou kružba na vnitřku zazděna.
V druhém patře široké okno zazděné, hrotitě sklenuté a profilované na opukovém ostění
hlubokým žlábkem, vlnovkou a dvěma pruty. Ostatní okna na budově upravena všechna
na pravoúhlá. Přístavky jsou původní, bez porušení. Do malého přístavku na severozápadu
vede malé okénko kruhové v čtvercovém, skoseném orámování. Schodiště na jihu má
v různých úrovních střílnovitá okénka s nosy a jedno větší, 42 cm široké, s kružbou nosů
a skosenou hranou, nyní zazděné; do arkýře vedou
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dvě okrouhlá okénka, 60 cm v průměru měřící, s trojlistou kružbou.
Vnitřek budovy jest v přízemí sklenut, výše rozdělen povalovými stropy na tři patra. První
patro rozděleno původně na dvě části; později část východní znovu rozdělena novými
příčkami. V původní příčce zachován zazděný opukový průchod (okno?), 1,02 m šir. a 1 m
39 cm vys., polokruhem sklenutý; dole má lavici s drobným profilem, ostění skoseno
a vyžlabeno. Stěny uvnitř jsou zabíleny, okna vyšpaletována; v některých zachována
opuková sedátka. V druhém patře jsou stopy komína nad krbem a dva výklenky
s trojbokým vrcholem. Do šneku na jihu vede vchod bez ostění. Průměr šneku 1,85 m,
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světlost arkýře 2,40 × 1,65 m. Ze šneku do arkýře vede portálek 66 cm šir., 1,81 m vys.,
pravoúhlý, se skosenou hranou a ústupkem, nadpraží s lichou kružbou.
U silnice ve zdi ohradní jest kaplička z počátku 19. století se sochou Jana Nep., bez
umělecké ceny. – Tím článek končí.
Dle staré pověsti, podnes u nás dochované, byla zde kaplička postavena již po bitvě
bělohorské. V místech, kde kaplička stojí, sloužena prý poslední prosebná mše za vítězství
císařských vojsk před útokem na Bílou Horu. Po vítezství z vděčnosti postavena zde
kaplička, která počátkem 19. stol. asi opravena či přestavěna.
–––
Vdova po bývalém dlouholetém starostovi Fr. Novotném, Marie Novotná, prodala v roce
1908 svůj statek č. 36 v Litovicích c. k. velkostatku za 64 000 K. Za krátko odkoupila zpět
obytné a hospodářské budovy za 12 000 K, tím vydělal c. k. velkostatek v krátkém čase
4 000 K,
– 68 –
neboť sám koupil budovy za 8 000 K.
Dříve bývalo v Litovicích 13 velkých selských usedlostí, dnes jsou zde pouze čtyři. Většinu
z nich odkoupil c. k. velkostatek.
Ke konci července tohoto roku udeřil blesk v naší obci na třech místech: do akátu před
velkostatkem, u obydlí hajného mezi dvě švestky a v Jenečku do stodoly rolníka Jos. Horešovského; nikde však nezapálil.
18. prosince 1908 odprodána Karlu Šináglovi část obecního pozemku na hrázi bývalého
litovického rybníka č. k. 106/1 ve výměře 163 ½ čtverečnýho sáhu za 654 K, které uloženy
jako kmenové jmění u Okresní hospodářské záložny v Unhošti. – Karel Šinágl postavil na
zakoupeném pozemku domek čís. 56.
Celou zimu r. 1908–9 panovaly silné holomrazy, takže osení velice utrpělo. Mnozí hospodáři museli na jaře ozimy zaorati, čímž vstoupla značně cena obilí.
24. května 1909 provedeny volby do obecního zastupitelstva, v nichž zvoleni: Ladislav
Novotný ze Břvů, Jaroslav Burgr z Litovic, Bedřich Stádník a Josef Horešovský z Jenečka za
prvý sbor; František Ptáček ze Břvů, František Linek a Stanislav Zpěváček z Litovic
a Antonín Šimáček ze Břvů za druhý sbor; Hašek Antonín z Jenečka, Josef Melcr z Litovic,
Josef Minařík z Litovic a František Ma– 69 –
reš ze Břvů za třetí sbor; náhradníky zvoleni: Čížek Josef z Litovic a Zárybnický František
ze Břvů.
Dne 4. června zvolen starostou obce František Ptáček, hostinský na Břvech č. 5; prvním
radním zvolen rolník Ladislav Novotný ze Břvů, druhým radním rolník Linek František
z Litovic a třetím rolník Josef Horešovský z Jenečka.
Koncem června a začátkem července 1909 přišly konečně dlouho očekávané deště, neboť
panující sucho vážně ohrožovalo úrodu.
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24. června udeřil při bouři blesk do výměnku Frant. Horešovského v Jenečku, nezapáliv.
V Jenečku postaveny v roce 1909 tři nové rodinné domky: domek č. 12 Matěje Tomka,
domek č. 17 Josefa Nedbala a domek č. 18 Frant. Diviše.
V Litovicích zřízena toho roku na obecní zahrádce veřejná studna nákladem 304 K 60 h.
25. května 1909 odprodána část obecního pozemku č. k. 438 ve Břvech Štěpánu Balounovi
ve výměře 3,9 čtverečnýho sáhu a Antonínovi Káclovi část parc. č. k. 173 v Břvech ve
výměře 7 čtverečných sáhů a 4 K za čtverečný sáh.
Při dražbě obecních pozemků dne 4. srpna 1910 pozemky pronajaty za celkový obnos
549 K 50 hal. každoročně po šest roků za sebou jdoucích, tedy do r. 1915.
– 70 –
Na uhražení schodku obecního rozpočtu na r. 1910, který činil 10 827 K, povoleno vybírati
65% přirážku ku všem daním přímým.
Arcivévoda Karel

Dne 19. července 1910 dlel Jeho Císařská a Královská Výsost arcivévoda Karel, následník
trůnu, toho času rytmistr c. k. dragounského pluku č. 8, na honě kachen na rybnících „na
Kalách“ a na Břvech a měl oběd v kanceláři obecního úřadu v čís. 5 ve Břvech, kterýžto
dům náležel panu Františku Ptáčkovi, jenž byl toho času starostou spojených obcí.
Při té příležitosti po skončeném obědě zapsal se Jeho Císařská a Královská Výsost
v upomínku do pamětní knihy, za čež mu bylo starostou obce p. Františkem Ptáčkem
a prvním radním p. Ladislavem Novotným děkováno. Jeho Císařská a Královská Výsost
odpověděl na toto děkování českým „děkuji“ několikráte opakovaným. (Opis a kopie
podpisu z tehdejší pamětní knihy!)57

Dne 4. září 1910 povolil Zemský výbor království Českého obci litovické vybírati stavební
dávku po dobu 10 roků.
– 71 –
Počasí v roce 1910 nebylo příznivé. Úroda z počátku slibná, zničena krupobitím a stálými
dešti.
Tak dne 18. července přihnala se od severozápadu velká bouře s průtrží mračen
s krupobitím, které zle řádilo vzláště v severním katastru obce. Druhého dne nová bouře
a kroupy, které nejvíce potloukly „na pískách“. 1. srpna přišla průtrž mračen, která trvala
plné tři hodiny. Příval vody některá pole úplně zaplavila.
Mimo těchto pohrom postiženo bylo obilí v našem kraji mouchou, tzv. zelenuškou, jejíž
červ, usadivši se v stéblu pod klasem, nedovolí mu vymetati a zrno zůstane nevyvinuté.
Takových klasů bylo místy až 80 %. Smutné žně toho roku protáhly se až do polovice září;
téměř každodenně pršelo a obilí, kde jaké ještě zbylo, vrůstalo.

57

Svazek č. 1 řady H Pramenů k hostivické historii.
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Bramborů se urodilo málo, že není toho pamětníka. Mnohde nestály ani za námahu je
vybírat a mnozí hospodáři brambory ani nevyorávali. Řepa dobývala se až do vánoc;
v rozmočených polích zařezávaly se kola až po nápravy a do vozů zapřahány 4 až 6 párů
koní či volů. Mnohde používání k vyvážení řepy z pole i saní. Velkostatek vytahoval vozy
naložené řepou parním pluhem pomocí lana ke kraji, kdež teprve do vozů zapřahány
povozy. I lidem se těžko dělalo v tomto moři bláta; v nastalých mrazech pak práce úplně
znemožněna, pole zapadly sněhem a tak mnoho řepy zůstalo nesklizeno. Samotný
velkostatek čítal, že mu zůstalo na 60 vagonů řepy v poli.
Ku konci roku roznemohl se pak téměř všechen hovězí dobytek na slintavku a kulhavku.
– 72 –
K 31. prosince 1910 provedeno sčítání lidu a statisticky zjišťováno zaměstnání obyvatelstva. Ve spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček napočteno celkem 977 obyvatel;
465 osob pohlaví mužského a 512 ženského.
Z tohoto připadá na Litovice 528, na Břve 260 a na Jeneček 189 obyvatelů.58
Zaměstnáno jest 320 osob při zemědělství, 52 při průmyslu, 78 při živnostech a 39 železničních zaměstnanců.
Dle náboženství jest zde 958 katolíků, 2 evangelíci, 5 israelitů a 12 osob bez vyznání.
Dle stáří statisticky zjišťováno, kolik v kterém desetiletí narozeno osob. Tak v roce
1820–30 narozeny 3 osoby, v roce 1830–40 27 osob, r. 1840–50 47 osob, r. 1850–60
98 osob, r. 1860–70 70 osob, 1870–80 142 osoby, r. 1880–1890 119 osob, v r. 1890–
1900 211 osob a v roce 1900–1910 126 osob.
Zdejších příslušníků jest 355, cizích 622.
Od posledního sčítání v roce 1900 přibylo v Litovicích 48 obyvatelů, v Jenečku 19; na
Břvech jest úbytek 25 osob.
Při provedeném sčítání domácího zvířectva napočteno v Litovicích celkem: 58 koní,
380 kusů hovězího dobytka, 198 vepřů, 142 kozy, 186 husí, 1 162 slepic, 111 kusů jiné
drůbeže a 12 úlů.
Dle zákona ze dne 5. prosince 1895 mohl každý občan po desetiletém nepřetržitém
dobrovolném pobytu v obci žádati tuto o přiznání domovského práva. Zákon vstoupil
v platnost 1. ledna 1901.
– 73 –
Na základě tohoto zákona ubylo v naší obci za uplynulé desetiletí celkem 649 příslušníků.
Mimo toho nevyřízeno dosud 22 žádostí s 80 příslušníky. Dosud zdržuje se mimo obec asi
800 příslušníků.
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Údaje odpovídají výsledkům publikovaným např. v Podrobném seznamu místa zemí Rakouských,
díl IX. Čechy, vydaném ve Vídni 1916 (SOkA Kladno, C 133).
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Začátkem února 1911 těžce se roznemohl starosta obce František Ptáček a dne 17. února
tento dobrý starosta a dobrý člověk zemřel. Pohřeb konal se 20. února o 3. hod. odpol. za
účasti obecního zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, těl. jed. „Sokol“ v Hostivici,
klubu cyklistů „Kmit“ ve Břvech, všech vůkolních hostinských a mnoha lidu domácích
i přespolních. Pohřben na hřbitově v Hostivici.
Úřad starostenský převzal první radní Ladislav Novotný ze Břvů, který pak v doplňovací
volbě zvolen starostou. Bohužel – ne na dlouho, neboť již koncem července těžce
onemocněl a dne 7. srpna zemřel v plné síle ve věku 41 let, skosen zákeřnou žaludeční
chorobou. Ladislav Novotný, potomek bývalých rychtářů břevských, byl muž ryzího
charakteru a těžce se s ním loučili všichni, kdož ho znali.
Pohřeb zesnulého, již druhého starosty Litovic v témž roce, konán dne 10. srpna z domu
smutku č. 1 v Břvech o 10 hod. dopol. za obrovské účasti lidu domácího i přespolního
a všech korporací z celého kraje.
– 74 –
V doplňovací volbě dne 18. srpna zvolen starostou obce Antonín Šimáček, rolník ze Břvů
č. 2, rovněž z rodu bývalých břevských rychtářů. Prvním radním zvolen Bedřich Stádník
z Jenečka č. 1.
Silnice přes náves v Jenečku, která byla již ve špatném stavu, toho roku, tj. 1911
opravena a současně i prodloužena až do Jenečka hostivického. Projektován nový přímý
směr od obecního domku přes pole Josefa Evana a Jos. Žebery na silnici karlovarskou.59
Původně byla zde pouze pěšinka, přehrazená lískou, aby drůbež nemohla do polí. Silnice
tím zkrácena o 40 m, obec však musela potřebný pozemek, 56 čtverečných sáhů,
vykoupiti, a sice 10 čtverečný sáh za 2 K.
U rybníka vyzděn taras, důkladně opraven mostek a odtud, jak již zprvu řečeno, postavena
silnice nová až do Jenečka hostivického.60 Na úhradu vydání vypůjčila si obec 2 500 K
u Městské spořitelny v Unhošti na dobu 10 let.
Následkem velikého sucha nesklizeny toho roku téměř žádné pícniny; i slámy bylo málo
a řepa cukrovka dala průměrně z jednoho korce 30 q, ač jindy sklízeno 100 i více q.
Na úhradu schodku povoleno v r. 1911 vybírati 65% obecní přirážky.
– 75 –
Dne 28. dubna 1912 konaly se volby do obecního zastupitelstva, v nichž zvoleni: Josef
Horešovský, Jaroslav Burgr, František Linek, Václav Zpěváček, Stanislav Zpěváček, Antonín
Šimáček, Ferdinand Stříbrný, Antonín Zykán, František Mareš, Josef Melcr, Václav Vlček
a František Zárybnický; náhradníky zvoleni: Josef Evan, Karel Souček, Josef Kafka, Jan
Malý, Antonín Hašek a Josef Čížek.
Starostou pak znovu zvolen Antonín Šimáček ze Břvů.

59
60

Družstevní ulice.
Novotného ulice.
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R. 1912 zadána a dne 27. září dokončena stavba hasičské kolny a oprava obecního domku
v Jenečku. Stavbu prováděl zednický mistr Antonín Hakl z Hostivice.
Na kolně postavena zvonička, neboť stará dřevěná, která stála u zdi statku Mat. Tomka,
byla již na spadnutí.
Vydání dle rozpočtu činilo: oprava obecního domku 67 K 50 h, stavba kolny se zvoničkou
322 K 37 hal a plánek 5 K, celkové vydání dle účtu 394 K 87 hal.
Na úhradu schodku vybírány r. 1912 65% obecní přirážky.
Roku 1913 oznámil okresní soud v Novém Strašecí zdejšímu obecnímu úřadu, že zesnulý
P. farář Ignác Švancara odkázal ve
– 76 –
své závěti 100 K ve prospěch chudých v Jenečku. Rod Švancarů pocházel z Jenečka
čís. 14. Obnos rozdělen 4 nejpotřebnějším.
6. března 1913 povolena rolníku Bedřichu Stádníkovi z Jenečka parcelace pozemku č. kat.
552 v Jenečku.
Dne 25. července 1913 dal ¼ letní výpověď ze služby strážník a obecní písař Jaroslav
Najman.61 Na uprázdněné místo vypsán koncem srpna v „Národní Politice“ konkurs, na
nějž podáno 70 žádostí. Z těch vybrány tři, z nichž dne 25. září přijat František Korbel
z Břevnova za podmínek dle vypsaného konkursu.

Národní Politika – 27. VIII. 1913.

V Jenečku vykáceny akáty, které stávaly kolem rybníka, a rybník ohrazen železným
zábradlím. Obecní pozemek mezi domem A. Košeráka a Fr. Divišem osázen stromovím.
K úhradě schodku povoleny r. 1913 55% obecní přirážky.

61

Najman přešel na hostivický obecní úřad.
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Rok 1914
V březnu zemřel první radní rolník František Linek z Litovic č. 4, bývalý obecní starosta. Za
něho zvolen prvním radním Jaroslav Burgr, rolník v Litovicích.
Provedena přestavba obecního domku v Litovicích a započato s úpravou uličky od domu
Stanislava Zpěváčka kolem obecního domku až k domku V. Hrdličky.62 Podél okresní silnice
kolem domů č. 13, 14, 15 a 38 upraven rigol a zároveň vykáceny lípy, které zde stávaly,
neboť vadily provozu.63
Dvacátý osmý červen 1914…
Následník trůnu František Ferdinand s chotí Žofií zúčastnil se velikých, pro Srby
provokativních vojenských cvičení, které se konaly v Bosně. Přijel do Sarajeva 28. června,
právě v den, kdy Srbové připomínají si výročí hrozné porážky na Kosově poli, v památný
Vidov dan. Přítomnost následníka trůnu je rozrušovala, neboť udržována mezi nimi pověst,
že touží po válce se Srbskem. Při projíždění městem hozena na jeho auto puma, která mu
však neublížila. Ačkoli varován a od další projížďky městem zrazován, neustoupil. Když
auto chtělo změnit směr jízdy, srbský student Gavrilo Princip
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z bezprostřední blízkosti dvěma ranami z revolveru následníka i jeho choť zastřelil.
Sarajevský atentát nezůstal bez následků; byl to signál k již dlouho připravované válce.
Rakousko na nátlak Německa podalo Srbsku ultimatum, jehož podmínky byly tak ponižující, že Srbové nemohli je přijmout; přesto odpověď jejich byla umírněná, avšak pro
Vídeň nedostatečná.
Dne 26. července přerušeny se Srbskem diplomatické styky a nařízeno částečné zbrojení
(mobilisace).
Dne 28. července vypověděl císař František Josef I. Srbsku válku.
31. července nařízena mobilisace všeobecná; 5. srpna vypovězena válka Rusku.
Zatím vypovědělo Německo válku Francii; Anglie, spojenec Francie, vypověděla válku
Německu a Rakousku.
A tak z války Rakouska s malým Srbskem vznikla válka světová, v níž stálo v poli proti
sobě přes 60 milionů lidí, z nichž 12 milionů padlo nebo zemřelo válečnými útrapami a na
30 milionů lidí zmrzačeno!!
Kéž tyto čísla jsou výstrahou všem budoucím!

62
63

Ulice K Rybníku.
Litovická ulice.
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Litovice za války světové 1914–1918
V neděli na svatou Annu, dne 26. července, právě o naší pouti, vylepeny o polednách žluté
vyhlášky, v nichž nařízení mobilisace osmého a devátého sboru. Starostovi přinesl posel
telegram okresního úřadu, že je nařízená mobilisace, že všichni vojáci do 37 roků jsou
povinni ihned nastoupit vojenskou službu. Současně nakazovalo se v telegramu, aby si
starosta ihned přečetl mobilisační instrukce, které byly v obcích ve zvláštních deskách
uschované a které vždy nově nastupující starosta od svého předchůdce přebíral jako
důležitou úřední věc. V instrukcích bylo velmi podrobně uvedeno, jak se má mobilisace
v obci vyhlásit, kolik lidí má být ustanoveno k vojenské přípřeži, kolik vozů a výstrojů má
obec na rozkaz ihned dodat atd.
Oba svolávané sbory byly české, neboť Rakousko se domnívalo, že Češi rozkazu
neuposlechnou. Však nikdo na odpor nepomýšlel, neboť se věřilo, že k válce nedojde,
a když, tak nemůže dlouho trvati. Myslelo se z počátku, že to strašení se zbraněmi skončí
jen neškodnou procházkou k srbským hranicím. Vždyť již r. 1908 a 1912 při nepokojích na
Balkáně provedeny částečné mobilisace a vždy se povolaní vrátili domů. Byl tedy skoro
každý přesvědčen, že se za krátký čas vrátí.
Smutný byl konec pouti, neboť ti, kterých se vyhláška týkala, připravovali se k odchodu;
druhý den těžce se loučili se svými drahými a odjížděli ke svým plukům, mnohý z nich
navždy.
Dne 2. srpna 1914 museli všichni majitelé koní předvést svoje koně
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k odvodu do Kladna, kdež ti nejlepší byli ihned zrekvírováni a po odvodě vedeni přes
Hostouň do Prahy.
Vojsko, pro které nestačily kasárny, ubytováno v celém okolí; v Litovicích ubytováno po
nějaký čas vojsko ve velkostatku a po hostincích. V Hostivici v ohrádce64 zřízena polní
kovárna, kdež bylo rušno od časného jitra po celý den; kováři zde překovávali koně
a upravovali vozy pro vojenské účele. Při odchodu vojska sloužena v ohrádce polní mše.
Vyhláškou C1 ze dne 21. srpna 1914 nařízena všeobecná mobilisace domobranců. Vojáci
poslušně a v tupé odevzdanosti nastupovali těžkou vojenskou službu; kdo otálel, byl
vypraven četnictvem.
Mezi prvními, kdož odešli, byl i obecní strážník Frant. Korbel. Proto uvolili se občané
v neklidné té době konati sami dobrovolně noční hlídky, vždy dva a dva podle popisných
čísel.
Na poplašné zprávy počali se lidé zásobiti potravinami, hlavně moukou. Toho využívá
spekulace a ceny letí do výše. Za krátko počíná se projevovati nedostatek životních potřeb,
až koncem roku 1914 uvázl obchod obilím a moukou téměř nadobro.

64

Husovo náměstí.
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To již docházely zprávy z bojiště. Vydávány seznamy mrtvých, zajatých a zraněných,
v nichž byli i naši občané: Václav Vlček a Josef Rochus z Jenečka, kteří padli do srbského
zajetí a od té doby jsou nezvěstní. Josef Rochus 13. III. 1915 zemřel v nemocnici ve Skopji v Srbsku.
Aby byly doplněny ztráty vojska, a vzláště když se ukazovalo, že vojna brzy neskončí,
nařízeny odvody všech mužů – nevojáků, domobranecké přehlídky, které se konaly
v Kladně. Tak již 22. října 1914
– 81 –
dle vyhlášky E přehlédnuti narození r. 1878 až 1896, dle vyhlášky F ze dne 26. ledna 1915
narození r. 1891, 1895, 1896, 1878–1881.
Rodiny povolaných vojáků, na kterých závisela výživa rodin neb nemajetných rodičů,
dostávaly příspěvky na výživu, které vyplácel berní úřad. Manželky dostávaly 85 až
127 hal. denně, děti polovic.
Hned z počátku války zmizely z oběhu zlaté peníze, do konce r. 1914 i stříbrné. Velký
nedostatek drobných nahrazen byl vydáním peněz papírových. Koncem roku 1914 vydány
papírové dvoukoruny, které lid nazval „úplavice“. Později vydány i papírové koruny, a když
byly staženy peníze niklové a bronzové k válečným účelům, raženy dvacetihaléře
a dvouhaléře ze železa.
V dubnu 1915 nařízeno provésti „vlasteneckou válečnou sbírku kovů“ pro vojenské účele.
Každý měl odvésti dobrovolně domácí i kuchyňské náčiní a jiné předměty zhotovené
především z mědi, pak z mosazi, bronze, tombaku, cínu, niklu, olova, antimonu a aluminia.
Sbírku prováděla školní mládež. Velký úspěch sbírka neměla, aspoň v českých zemích ne,
proto později nařízeny rekvisice těchto kovů, a kdo neodvedl nějaký předmět, byl trestán.
– 82 –
Záhy začal se projevovati nedostatek potravin a všech denních potřeb. 24. února 1915
prohlášeny všecky zásoby obilí a mlýnských výrobků za uzavřené. Dne 27. února zřízen ve
Vídni „Válečný obilní ústav“, který měl za účel prováděti přejímání a rozdělování hotových
obilních zásob. Od té doby jest zásobování lidu státním monopolem.
Nařízeno provésti ve všech obcích soupis zásob obilí a mouky a soupis osevních ploch. Za
tím účelem ustanoveny zvláštní komise. Zakázáno pečení housek a rohlíků a 11. dubna
vydány první chlebenky a moučenky; byly to poukázky, které dostávali ti, kdož neměli
žádných zásob, na něž si mohli koupiti určité, vládou stanovené, množství chleba neb
mouky. Prozatím bylo to 1 365 gramů chleba nebo 975 gramů mouky. Povinností obce
bylo zaříditi každotýdenní výdej těchto lístků. Proto zřizovány tzv. chlebové komise.
Předsedou této komise v Litovicích jmenován Josef Blažka, řídící učitel v Jenči. Dále nařízeno ustanovit „žňové komise“, které předem odhadovali úrodu a prováděli soupis pravděpodobného výmlatu. Tak rolníkům ještě přede žněmi určováno, kolik který musí odevzdati.
Ponechat si směli jen státem stanovený příděl obilí, na který byl pak vystavován tzv. mlecí
výkaz, a obilí směli mlít jen v určeném mlýně. Více ne-
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Začátkem války před hostincem u Vorlíčků v Litovicích.
V okně vpravo děti polských uprchlíků.
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směli si ponechati a zatajené zásoby, nalezení při prohlídkách, bez náhrady propadly státu.
Již koncem roku 1914 a začátkem 1915 projíždělo zdejšími stanicemi mnoho vlaků,
převážejících hlavně do západních Čech haličské uprchlíky z míst, kde zuřily boje. Byli to
většinou polští židé a chudobná třída, jejichž uzlíček s nejnutnějšími potřebami byl celý
jejich majetek; ostatní musili zanechati válce na pospas.
V Litovicích ubytováno několik těchto rodin v hostincích u Vorlíčků,65 u Prchalů66 a na
Břvech u Kokrdů.67 Rakouská správa přispívala na jejich výživu 1,60 K na hlavu denně a
obce musely se postarati o jejich ubytování a příděl potravin, což bylo mnohdy dosti těžké.
Koupen pro ně vagon uhlí a fůra dřeva, potraviny dostávali přidělované jako druzí občané.
Koncem roku 1915 jeví se již nedostatek všeho. Následují všecky průvodní zjevy války.
Zdražují se potraviny a všecky životní potřeby, neboť obchodníci brzy vycítili, že pro ně
nastaly dobré časy, že bude možno vyprodat staré zásoby, které celé roky ležely ve
skladištích, za vysoké ceny.
Volný obchod uvázl na dobro a zboží prodáváno pouze na lístky neb pod rukou za
mnohem vyšší ceny.
V tak těžké době postižena obec pohromou, která velice poškodila občany. V listopadu
1915 vypukl z neznámé příčiny požár statku starosty Ant. Šimáčka na Břvech.68 Při požáru
zničeny i zásoby obecní aprovisační mouky, cukru, hrachu a j., které byly tam uskladněny;
škoda tím vzniklá, byla těžko nahraditelná.

65
66
67
68

Nyní
Nyní
Nyní
Nyní

Litovická čp. 625.
nám. 1. máje čp. 631.
Hájecká čp. 1071.
U Ovčína čp. 1068.
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Válečný rok 1916 těžko dolehl na každého, zvlášť ve městech, ačkoliv i na venkově
v mnohých rodinách byl nedostatek, který se stále stupňoval. Nejen chudobní, ale i vrstvy
zámožné, odkázané na pevný plat, trpěly nedostatkem a drahotou potravin. Zásoby byly
vyčerpané neb poschovávané a se zbožím začal se provozovati řetězový obchod, zvaný
„keťasování“, hlavně zásluhou polských židů, kterých vláda nasadila nejvíc do Čech.
Keťasování nezastavily ani soudy pro lichvu s přísnými tresty, neboť pokuty, třeba vysoké,
zaplatily se obratem ruky novým obchodem.
Válka zuřila v plné síle a konec nedal se očekávat. Ztráty na bojištích doplňovány novými
a novými přehlídkami mladých i starých. Dle vyhlášky G ze dne 4. března 1915 přehlédnuti
domobranci narození r. 1873–1877, dle vyhlášky H ze dne 24. května 1915 narození
r. 1897, dle vyhlášky K z 1. června 1915 narození r. 1870–1890, dle vyhlášky L ze dne
10. června 1915 narození r. 1865!, tj. padesátiletí; dle vyhlášky M ze dne 15. září 1915
r. 1873–1877, 1891, 1895, 1896 a dle vyhlášky N z 30. března 1916 narození r. 1898, tedy
jinoši mnohdy 17½letí. Dle vyhlášky O z 18. dubna 1916 narození r. 1897, 1866; dle
vyhlášky P z 27. prosince 1916 narození 1898, 1892.
V obci zůstali téměř již jen ženy, děti a starci a jen několik mladších mužů zachránilo se od
vojny tím, že byli nepostradatelní na dráze nebo pracovali v továrně na šrouby fy Staněk
a Ponec v Hostivici, která dodávala vojsku a dělníci byli zde pod vojenským dozorem. Ženy
vykonávaly veškeré práce polní i takové, které dříve vykonávali výhradně muži. Vedly
obchody, živnosti i řemesla a později přijímány i do služeb
– 85 –
veřejných jako průvodčí vlaků, listonošky aj.
V prachárnách v Hostivici zřízena muniční továrna na výrobu ručních granátů, ve které
bylo zaměstnáno několik set žen a dívek z celého okolí. Při výrobě došlo často k výbuchům
a tak si válka vyžádala i mnoho obětí ženských.
1. března 1916 povolán k vojsku starosta obce Antonín Šimáček a úřad převzal první radní
Jaroslav Burgr z Litovic.
Policejní službu v obci zastával František Rohla, který však v březnu 1916 narukoval. Proto
přijat do služby František Černý ze Břvů, tehdy již 65letý, částečně zmrzačený stařec,
neboť nebylo v obci člověka mladšího, který by službu tu konati mohl. Z počátku vyplácena mu 1 K denního platu, později plat mu zvýšen na 2 K.
K úhradě válečných nákladů vypisovalo Rakousko válečné půjčky, k jichž upisování byli
obce i občané nuceni. V květnu 1915 vypsána II. válečná půjčka, na kterou obec litovická
upsala 3 000 K. Na IV. válečnou půjčku r. 1916 upsáno 2 000 K a na V. 1 500 K. Začátkem
r. 1917 vypsána VI. válečná půjčka, na níž Litovice upsala 1 000 K a na sedmou rovněž
1 000 K.
Dále pořádány sbírky ve prospěch Červeného kříže a tak zvané „obětní dny“, kdy každý
občan přispěti měl na válku, čím mohl.
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18. srpna 1916, v den císařových narozenin nařízeno dělati náladu v lidu pro císaře a pro
válku. Žádáno o projev oddanosti a věrnosti Jeho Veličenstvu. Uspořádána proto přednáška, na níž promluvil řídící učitel J. Blažka z Jenče na théma: Rozvoj osvěty národa
českého za pa– 86 –
vání J. V. císaře a krále Frant. Josefa I. Za projev poslal okresní hejtman obecnímu
zastupitelstvu děkovný přípis. Tak si rakouská vláda vynucovala poslušnost a loyalitu
občanů.
Dne 21. listopadu 1916 císař František Josef I. zemřel a na trůn nastoupil arcivévoda Karel
jako císař Karel I.
Na osmou válečnou půjčku upisují Litovice již jen 500 K.
Bída a hlad, který krutě doléhal na obyvatelstvo, dostupuje 1917–18 vrcholu. Lístky
vydávány na vše možné, které si opravňovaly k nákupu, avšak zboží nebylo. Mimo chlebenek vydávány i cukřenky, kávenky, masenky a tučenky, mléčenky, tabačenky, uhlenky a j.,
však ke koupi nebylo nic, mimo potravin nebyl petrolej, uhlí, tabák, papír, mýdlo, látky,
kůže a j. Stát rekvíroval obilí, dobytek, brambory, seno, slámu, vlnu, uhlí, za asistence
četnictva a vojáků s nasazenými bodly. A byl-li hlad na venkově, kde přece to nejnutnější
se sehnalo, tím hůře bylo ve městech, kde lidé čekali ve frontách celé hodiny, ba často
celý den na bochníček chleba z kukuřičné mouky či pár brambor. Proto houfně rozjížděli se
po venkově a žebrali a prosili a kus chleba. Na strništích bývalo plno sběračů, kteří pak
doma obilí šrotovali a ze šrotu pekli černé pečivo.
Pro kuřáky nastaly zlé časy. Tabák většinou posílán za vojskem a pro civilní obyvatele
přidělován málo a z toho větší část prodána pod rukou neb vyměněna za aprovisaci.
V trafikách tabák nebyl, ale v obci prodával cigarety kde kdo. Zavedením lístků na tabák se
nepomohlo, neboť dva balíčky tabáku či několik cigaret na týden, často 14 dní, nemohli
kuřákům bídu zahnat. V tabáku bylo hodně listí bukového, senné strusky,
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listy chmelu, ale ani toho se nedostávalo a tak si pěstovali mnozí kuřáci tabák doma právě
tak, jako se vařilo pivo v domácnostech.
Školním dětem a učitelům nařízeno sbírat a sušit jahodové a ostružinové listí vojákům na
čaj, sbírat a sušit kopřivy na výrobu látek, sbírat staré kovy, šatstvo, prádlo, papír, hadry,
gumu atd.
V nedostatku masa zavedeny tři bezmasé dny v týdnu, kdy se nesmělo maso prodávat ani
vařit. Z úsporných důvodů zaveden po tři roky od konce dubna do konce srpna letní čas,
kdy bylo poledne o 11. hodině.
Častými rekvisicemi hovězího dobytka nastal nedostatek mléky, proto rozmohl se chov
koz; v každém domku byly dvě, tři i více.
Látky na šaty vyráběny z papíru a kopřiv; kůže na boty nebyla, nosily se opánky
s dřevěnou podešví.
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Ceny životních potřeb byly oproti roku 1914 ku konci války netušeně vysoké. Často se
měnily, v každé obci a u každého majetníka byly jiné. Platy a mzdy naproti tomu byly
malé. Za peníze však těžko bylo koupit, co leda za stříbrné či zlaté mince. Kvetl jen
výměnný obchod a za trochu obilí, mouky či brambor za zatajených zásob žádáno prádlo,
šatstvo, šperky atd.
Ceny životních potřeb
R. 1914
K
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg mouky
kg hovězího masa
kg masa vepřového
kg sádla
kg másla
lg loje
vejce
l mléka
q pšenice
q brambor
q černého uhlí

–
1
1
1
2
1
–
18
5
1

R. 1914

R. 1918

h

K

h

30
20
60
80
–
–
5
16
–
–
60

15
14
20
80
60
20
2
3
800
300
50

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 m vlněné látky
1 m bavlněné látky
oblek
košile
pracovní boty
podrážky
klobouk
kůň do tahu
kráva
vepř (sele)
koza

R. 1918

K

h

K

h

7
–
50
3
11
3
5
300
200
10
20

–
40
–
–
–
–
–
–
–
–
–

300
40
1 300
200
300
40
300
10 000
3 000
300
600

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Smutek, bída, ticho a smrt panovaly všude. Mladí lidé a otcové rodin obětovali svoje
nadějné životy, nevědouc proč. Litovice měla již přes 20 mrtvých! Civilní obyvatelstvo,
většinou starci, ženy a děti mimo bídy a hladu strachovali se o životy svých drahých na
frontě. Bohužel, našlo se i mnoho těch, kteří využívali těchto hrozných dob. Nesvědomitá
cháska chamtivců a spekulantů těžila z lidské bídy a zatím, co jedni mřeli, druzí bohatli a
– 89 –
obklopovali se nebývalým přepychem, získaným ze slz ubožáků, neboť mnohá žena
a matka zbavovala se posledního majetku či rodinných památek, ba často obětovala sama
sebe, jen aby uživila pár dětských hladových krků.
Mysl lidská a svědomí pozvolna otupovaly, všecko se přijímalo jako nevyhnutelné a samozřejmé, žilo se pro okamžik, každý hleděl následkem zlých poměrů utrhávat, co jen se
dalo, a byl lhostejný k bídě a utrpení druhého. Vojna ničila státy právě tak jako jednotlivce
a hrubá moc, vyvyšující se nad všecky práva a zákony, naplňovalo prostředí svůdnými hesly: Užít dne! Užít každého okamžiku! Válečná doba rozpoutala i vír vášní, který nerespektoval ani neporušitelnost svazku manželského. Věrnost manželek, jichž mužové byli na
vojně, se vždy neosvědčila; vojna trvala příliš dlouho, trpělivost byla u konce. Krádeže,
žebrota, zločinnost vzrůstaly netušenou měrou, neboť když srdce lidská otupí po tolika
bolestech, nemají porozumění pro druhé.
V roce 1918 však na všech stranách bylo již znát, že válka schyluje se ku konci. Všude
voláno po míru a čeští lidé tajně i zjevně pracují proti Rakousku. Už je i známo, že Češi za
hranicemi postavili se se zbraní v ruce po bok Dohody. A český národ jako zázrakem okřál,
nic
– 90 –
nemohlo jej již skroušiti. Ani krutá rakouská persekuce, ani neustále rekvisice mnohdy
poslední kravičky či úrody polní, nedostatek potravin, kuřiva, šatstva. Ku konci roku 1918
jest příšera hladu a války nejkrutější; lidé zmírají hladem a vysílením, z podvýživy vznikají
těžké nemoce; ze Španělska šíří se epidemická nemoc, nazvaná španělská chřipka, která
zle řádí i v naší obci.
Však lid vše to trpělivě snášel, neboť věřil, že přijde i jeho čas. Zatím ustavila se v Praze
Národní rada a dne 14. října 1918 uznána Dohodou za prozatímní vládu českoslovanskou
a dne 18. října profesor Masaryk v Americe prohlásil českou samostatnost.
Osud Rakouska-Uherska byl zpečetěn. Vojáci odhazují zbraně a houfně vracejí se do svých
domovů. Německo i Rakousko prosí o příměří a příliš pozdě projevují ochotu přijmout
14 podmínek amerického presidenta Wilsona, v nichž se praví mimo jiné, že Čechové mají
právo rozhodnouti sami, chtějí-li zůstati ve svazku monarchie Rakousko-Uherské.
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Dne 28. října 1918 rakousko-uherský zahraniční ministr Andrassy ohlásil presidentu
Wilsonovi, že monarchie přistupuje na jeho podmínky a Čechové že mají o sobě rozhodnouti sami.
Praha o tomto kroku dozvěděla se hned z rána 28. října a jako bleskem rozšířila se zpráva
ta po celé zemi. Veškerého obyvatelstva zmocnilo se
– 92 –
nepopsatelné nadšení. Všichni Čechové ve svaté té chvíli ctili v sobě bratry a sestry;
odevšad ozýval se jásot a zpěv, lidé se objímali a líbali.
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Těžko je vylíčit a jen z daleka perem vypsat onu nezměrnou radost, která každému z nás
mimoděk vháněla slzy do očí; byly dvě příčiny k radosti: měli jsme svůj, svůj vlastní
českoslovanský stát a pak – byl konec války, konec několikaletého utrpení!
Lidé snímali a ničili dvouhlavé orly, odznaky staleté naší poroby, vojáci strhávali kokardy
a nahražovali je trikolorou.
Vlády ujal se Národní výbor, který ve zvláštních plakátech a vydání novin dal uveřejniti
„Prohlášení o samostatnosti českoslovanského státu“.
Tak oznámeno československému lidu, že jeho „odvěký sen stal se skutkem“ a že stát
československý vstoupil tímto dnem v řadu samostatných svobodných států světa.
Národní výbor zavázal poslušností všecky úřady a obsadil všechny kasárny vojenské i četnické. Tak obsazeny i prachárny a muniční továrna v Hostivici našimi občany, odkud ještě
v poslední chvíli snažilo se maďarské vojsko odvésti celý vlak cenného materiálu. Vracející
se vojíni převzali pak v prachárnách službu za občany.
Za nedlouho vrátili se mužové znovu ke svým rodinám a ke svým pracím, těšíce se
vespolek za šťastného shledání.
Ovšem, nebyli všichni šťastni, aby se dočkali návratu svých drahých; dost jich zůstalo
i z naší obce na bojištích, padlých, nezvěstných či zemřelých po těžkém zranění neb
válečnými útrapami.
Těm budiž věnována naše posmrtná vzpomínka!
– 94 –

Oběti
světové války 1914–1918
spojených obcí
Litovice-Břve-Jeneček
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Litovice
Bobek Emanuel – 43 roků stár, padl 7. 10. 1915 v Srbsku, jest pochován při silnici
200 kroků od vsi Bojlevec
Dušek František – 51 rok stár, zemřel na úplavici dne 17. září 1918
Fišer Josef – 23 roky stár, 21. II. 1915 padl do ruského zajetí, od té doby nezvěstný
Fišer Karel – 21 rok stár, 21. III. 1915 padl do ruského zajetí, od té doby nezvěstný
Fousek František – 33 roky stár, r. 1914 padl do srbského zajetí, od té doby jest nezvěstný
Král Ladislav
Malík Václav
Matoušek Josef
Melcr Antonín – 40 roků stár, zemřel 25. V. 1918 válečnými útrapami
Novák Emil – 30 roků stár, zemřel 23. I. 1918 válečnými útrapami
Potůček Josef
Prchal Slavomír – 20 roků stár, zemřel otravou krve, jsa zraněn sněhovou lavinou v Alpách
r. 1917
Uman František
Vlček Václav – 39 roků stár, r. 1915 padl do ruského zajetí, zemřel 25. X. 1916 v Kyjevě
v Rusku
– 97 –
Břve
Hanzlík František
Chalupa Matěj – 21 rok stár, padl na italské frontě r. 1916
Křikava Václav
– 98 –
Jeneček
Horešovský Frant. – 20 roků stár, zemřel po těžkém zranění 8. VI. 1915 v Kolomyji v Haliči
Kudrna Jan
Melcr Antonín
Rochus Josef – 39 let, padl r. 1914 do srbského zajetí, zemřel 13. III. 1915 v Skopji
v Srbsku
Sláma Antonín – 22 roků stár, padl 27. XII. 1916 na ruském bojišti, pochován u vesnice
Sienkow v Haliči
Stříbrný Josef
Svoboda Antonín
Vlček Bohumil – 39 roků stár, zemřel 25. VIII. 1915 v Dusbanii v Albánii
Zounek Karel
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Po převratě
Po slavných dnech převratových nastávají první starosti, neboť musí se začínat takřka
holýma rukama. Lid je zubožený a hladový a je nutno v prvé řadě opatřiti potraviny
a všechny životní potřeby, alespoň pro nejbližší dobu. Za tím účelem zakoupil stát
v Americe větší množství zásob, hlavně mouky, sádla a slaniny, různé masové a mléčné
konservy a j. Naši krajané v zahraničí, vzláště v Americe, pořádají sbírky a dary zasílají
prostřednictvím Červeného kříže do vlasti. Jsou to hlavně boty, prádlo a oděv, jehož se
tolik nedostává. A tak zanedlouho dostávají obce již větší příděly mouky, cukru, tuků,
paliva a petroleje, o který jest též veliká nouze, a ač obchod stále ještě vázán na lístky,
přece jest možno alespoň něco nakoupiti. Stát stanovil na vše nejvyšší ceny, které nesmí
býti překročeny – lichva jest přísně stíhána.
Všude jest viděti radost z nabyté svobody a úsilovná snaha po pořádku a spravedlnosti,
obyvatelstvo tituluje se navzájem „občane a občanko“ a ochotně se podrobuje každému
nařízení.
Pracujícímu lidu dán vytoužený zákon o osmihodinové pracovní době a mnohé sociální
výhody.
Velkostatky, které byly majetkem císaře, připadly státu a tak i velkostatek Litovice přišel
pod správu státních statků a lesů republiky Československé.
První schůze našeho obecního zastupitelstva svolal úřadu– 100 –
jící radní Jar. Burgr, konána 8. prosince. Projednáno hlavně zásobení obyvatelstva,
schválen rozpočet na r. 1918, jehož schodek 6 137 K má se uhraditi 65% přirážkou.
Služné strážníku Frant. Korbelovi, který se vrátil z vojny již 11. září, zvýšeno na 5 K denně.
Za nočního hlídače přijat Josef Novák z Litovic č. 50 za plat 2 K za noc.
Usneseno prodati V., VI., VII. a VIII. válečnou půjčku, na které upsáno celkem 4 000 K.
Později skutečně prodány za 2013,95 K, za něž nakoupeno potravin, uhlí a dříví.
Na výzvu Národního výboru v Kladně resignuje v této schůzi obecní zastupitelstvo na své
funkce, jelikož v příštím roce mají být v celé zemi provedeny volby do obcí dle nového
zákona.

Rok 1919
Začátkem t. r. žádá několik občanů z Jenečka o osamostatnění jejich osady. Většina
občanstva podala však proti odloučení protest, který vyzněl 11. IV. v ostrou resoluci. Přes
to okresní výbor vyslal komisi k prozkoumání návrhu a ta rozhodla, že odloučení bylo by
možné, avšak s podmínkou, že Jeneček bude sám hraditi veškeré výlohy s odloučením
vzniklé, převezme část dluhu spojených obcí, zaplatí změnu katastrálních map atd. Na
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těchto podmínkách návrh ztroskotal, ačkoliv zhotovení plánů na rozdělení bylo již zadáno
staviteli J. Náprstkovi z Unhoště a které později zaplatily spojené obce.
Dle nich připojuji ukázku, jaký vzhled měla Litovice, Břve a Jeneček v té době a zároveň
uvádím seznam majitelů domů z toho roku.
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Seznam majitelů domů r. 1919
Litovice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Částka Josef, dělník
Zpěváček Václav, řezník
Sobotka Josef, topič
Linková Marie, rolnice, vdova
Vorlíček Josef, hostinský
Č. S. R.
Č. S. R., velkostatek
Č. S. R., obydlí šafáře
Č. S. R. – hosp. správce
Č. S. R. – deputát
Č. S. R. – hostinec U Prchalů
Klein Max, obchodník
Burgr Jaroslav, rolník
Zykán Antonín, rolník
Burgr Jaroslav, rolník
Král František, dělník
Košerák Eduard, obchodník
obecní domek
Šroubek Josef, kolář
Malíková Anna, dělnice
Kopernický Václav, žel. zříz.
Řečínský Eman, žel. zříz.
Fišer Josef, zedník
Hokův Josef, dělník
Uman Frant., dělník
Král Jan, dělník
Zajlo Mikuláš, horník
Melcr Josef, truhlář
Arnold Josef, žel. zříz.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Fiala Matěj, zedník
Hrdlička Bohumil, žel. zříz.
Koutná Terezie, domkářka
Čížek Josef, horník
Horák Josef, žel. zříz.
Řehoř Josef, kovář
Novotná Marie, soukromnice
Č. S. R., bývalý mlýn
Zpěváček Stanislav, domkář
Č. S. R. – deputátní obydlí
Špačková Anna, soukromnice
Malý Jan, soukromník
Linek Josef, zedník
Doksanský Jan, dělník
Kratochvíl Frant. dělník
Č. S. D., strážní domek
Č. S. D., strážní domek
Č. S. D., strážní domek
nádraží Litovice
Minaříková Markéta, soukromnice
Novák Josef, kovář
Č. S. R. – brabčárna
Linková Marie (cihelna)
Matoušek Václav, cestář
Kafková Marie, domkářka
Č. S. R. (tzv. vila), obydlí deput.
Šinágl Karel
Fiala Karel, žel. zříz.
Svoboda Ant., obuvník
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Břve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.

Novotná Frant., rolnice
Šimáček Antonín, rolník
Č. S. R., býv. ovčín
Č. S. R., obytné stavení
Kokrda Antonín, hostinský
Král Jan, dělník
Klatovský Antonín, horník
Holasová Marie, vdova
Novotná Frant., rolnice
Náprstek Josef, dělník
Fialová Anna, soukromnice
Volf Petr, domkář
Černá Josef, zedník
Hanzlíková Ant. vdova
Dusíková Marie, vdova
Mareš Frant., krejčí
Rohla Anton., dělník
Č. S. R., cihelna
Kafka Antonín, domkář

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Pacovský Josef, dělník
Baloun Štěpán, mlékař
Kubásek Václav, horník
Hytych Antonín, dělník
Rýdlová Anna, vdova
Chalupová Anna, vdova
Č. S. R., hájovna
Kácl Jan, horník
Vorel František, domkář
Svoboda Václav, dělník
Novák Václav, dělník
Řečínský Jan, obuvník
Zárybnický Josef, horník
Pospíšil Alois, dělník
Tvrdý Josef, horník
Malík Josef, dělník
Svoboda Václav, dělník
Karhan Ant., dělník
Holasová Marie, vdova

Jeneček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stádník Bedřich, rolník
Najman Frant., dělník
Sláma Václav, dělník
Příhoda Ant., zedník
Zíma Václav, zedník
Č. S. R., obydlí zaměst.
obecní domek
Tomek Václav, rolník
Hašek Ant., dělník
Radimský Frant., dělník
Horešovský Josef, rolník
Tomek Matěj, rolník
Evan Josef, rolník

14.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
30.

Stříbrná Anežka, hostinská
Stříbrná Josefa, obchodnice
Pachman Václav, dělník
Nedbal Josef, zedník
Diviš Frant., dělník
Košerák Adolf, obchodník
Č. S. D., strážní domek
Nedvěd Ant., žel. zříz.
Č. S. D., strážní domek
Černý Václav, dělník
Pulec Josef, dělník
Brabec Josef, strážce trati
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10. března schválen rozpočet na r. 1919 a usneseno vybírati 86% přirážku ku hrazení
schodku, který činil 7 740,93 Kč.
6. dubna udělena strážníku Fr. Korbelovi definitiva se zpětnou platností ode dne nastoupení, t.j. od 25. září 1913 a plat upraven mu dle zákona o obecních zaměstnancích.
27. dubna konala se slavnost sázení lípy svobody, které se vysazovaly ve všech obcích po
celé republice. Za veliké účasti všeho občanstva, korporací a školních dítek s učitelstvem
zasazeny dvě lipky na návsi před hostincem u Prchalů v Litovicích.
Koncem dubna vypsány volby do obcí dle nového zákona, kterých po zrovnoprávnění
zúčastní se prvně i ženy. Volby provedou se vázanými kandidátkami, t. j. každá politická
strana v obci postaví svoji kandidátku se jmény kandidátů, která jest vlastně hlasovacím
lístkem. Každý volič, t. j. každý občan od 18ti let odevzdá při volbě jednu kandidátní listinu, na které nesmí býti nic škrtáno ani připisováno, jinak by byla neplatná. Aby byly volby
řádně provedeny, bude dohlížet zvláštní volební komise.
V Litovicích postaveny kandidátky tři, a sice: za stranu
– 104 –
čsl. sociálně demokratickou, za stranu českých socialistů a za stranu agrární.
Volby provedeny 15. června. Většinu získávají čsl. sociální demokraté a tím také právo na
starostu obce, kterým zvolen Antonín Melcr, truhlář z Litovic č. 28.
Do 15tičlenného obecního zastupitelstva zvoleni: Hrdlička Bohumil, Antonín Kafka, Václav
Kopernický, Linek Josef, Šroubek Josef, Tůma Emanuel, Vorlíček Josef z Litovic; Nedbal
Josef, Pachman Václav, Sláma Pavel a Tomek Matěj z Jenečka; Pospíšil Alois, Šoura Václav
a Tvrdý Josef ze Břvů.
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Do finanční komise zvoleni 13. července Václav Šoura, Pavel Sláma, Karel Šinágl,
Jos. Arnold a Bedřich Stádník.
Dále zvolena hospodářská rada, do níž zvolena též Marie Příhodová z Jenečka, která tak
byla první ženou v litovické samosprávě.
– 105 –
V listopadu schválen rozpočet na r. 1920, který činil 18 219,97 Kč. Schodek 17 067,34 Kč
uhradí se 190% přir. k daním přímým a 74% přirážkou k dani domovní a činžovní.
Ke kolkování peněz, které provedeno tohoto roku, předloženo z Litovic, Břvů a Jenečka
celkem 107 960 K na hotovosti (Rak-uh. bankovky od 10 K opatřeny kolkem a sloužily jako
prozatímní bankovky čsl. Nekolkované bankovky pozbyly cenu.)

Náves v Litovicích z r. 1919 a Litovice r. 1919 – celkový pohled.69

69

Oba snímky jsou chybně popsány. Zachycují tzv. Nové Litovice (domy v popředí – nynější ulice Spojovací a V Lukách ale patřily k Hostivici), které vznikly až ve 20. až 30. letech 20. století.
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Rok 1920
V únoru rozpuštěna pro některé nesrovnalosti obecní aprovisační komise a zvolena nová:
Fr. Korbel, St. Zpěváček a Jos. Arnold z Litovic, Ant. Šimáček, V. Šoura a Št. Dusík ze Břvů,
V. Pachman a Pav. Sláma z Jenečka. Obecní chlebová a aprovisační komise měla za úkol
zaopatřovati životní potřeby pro obyvatelstvo, nákupy sama financovala, zboží pak přidělovala obchodníkům, kteří je prodávali občanům, ovšem stále ještě na lístky.
17. března povolena výpůjčka u okresní záložny v Unhošti v obnose 10 000 Kč na zaplacení různých drobných a směnečných dluhů. 19. dubna vypůjčeno 1 000 Kč a 29. října
4 300 Kč k upsání IV. státní prémiové půjčky.
Měšťanská škola
Již v minulém roce uvažováno o zřízení měšťanské školy v Hostivici, neboť děti, které
chtěly vychodit měšťanskou školu, musely dojíždět do Prahy. Proto podána žádost zemské
školní radě, která dne 13. února 1920 oznámila, že na základě výnosu z. šk. r. ze dne
12. října 1919 č. I.-2343 č. z. šk. r. 99912 a ze dne 24. I. 1920 č. I-2943/1 ai 1919
č. z. šk. r. 5059 ai 1920, vykoná okresní školní rada po přípravných pracích komisionelní
šetření ve příčině zřízení měšťanské školy v Hostivici. Tím byl dán základ. Mimo školní
obce Hostivice, Litovice a
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Sobín přihlásily se ještě Jeneč a Chýň a zavázaly se, že náklad na měšťanskou školu
budou hraditi společně podle daňové základny. Tím utvořen tzv. újezd a založena újezdní
měšťanská škola. Výnosem zem. šk. r. ze dne 10. září 1920 č. I 2343/5 ai 1919 č. z. šk. r.
77174 ai 20 potvrzena s podmínkou, že správa školy měšťanské bude spojena se školou
obecnou a že přijímány budou dítky i z obcí okolních, při čemž přihlíženo k tomu, že politické obce Hostivice, Litovice, Sobín, Jeneč a Chýň právoplatně se zavázaly nésti společně
příslušný náklad věcný! Takovéto újezdy, kde obce pochopily význam měšťanské školy
a společně hradily náklad, byly v celé republice pouze dva!
Začátkem školního roku 1920/21 zahájeno vyučování v I. ročníku. Současně žádáno
o II. ročník; ten pak otevřen 1. prosince. Třetí ročník zřízen až v příštím školním roce.
Do prozatímní újezdní školní rady pro školu měšťanskou vyslala každá obec jakož i učitelský sbor své zástupce, a to Hostivice: starostu obce V. Boušku, Tom. Hájka, Tom. Chlupatého a Ant. Kapalína; Litovice: starostu obce Jos. Melcra a K. Šinágla; Sobín: V. Vlčka,
Jeneč Pav. Burgra a Vojt. Jelínka a za Chýň Josef Kácl a Št. Horák. Učitelský sbor zastupovali: ředitel Frant. Klapka, správce školy Alois Geltner a odb. učitelka Růž. Peřinová.
První schůze konala se 25. září, které předsedal V. Bouška.
–––
K ohlášenému sčítání lidu, které má býti provedeno koncem tohoto roku neb začátkem
příštího, vydaly pokrokové strany heslo
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„Pryč od Říma“, kterým agitováno mezi občanstvem a vybízeno k vystupování z církve
katolické. Akce měla sice úspěch, neb lidé houfně vystupovali neb přestupovali k církvím
jiným, hlavně k nově založené církvi československé, někde však došlo k výstřelkům, které
nadělaly mnoho zlé krve. Tak stržena v Hostivici socha sv. Jana Nepomuckého, která stála
v ohrádce u silnice (tam, kde dnes stojí památník padlých vojínů). Socha, která ležela
několik týdnů na zemi rozbita, byla fotografována, obrázky užity jako protiagitace, a tak
celý ten čin několika mladíků více uškodil, než prospěl.
I litovický sv. Jan měl být na žádost občanů z kapličky odstraněn, okresní správa však
přísně obci nařídila, aby socha byla ušetřena a pouze s dohodou farního úřadu a vrchní
správy v Jenči může býti odstraněna. Později pro vážnější práci na věc zapomenuto
a socha zůstala na svém místě.
Letošním rokem vrací se teprve naši legionáři z Ruska do vlasti, zatím co legionáři
z italských a francouzských bojišť jsou doma již brzy po převratě. I některým našim
občanům dopřáno bojovati za hranicemi o samostatnost našeho národa.
– 109 –
Dne 19. dubna vypůjčila si obec u okresní záložny v Unhošti 1 000 Kč k upsání státní
prémiové půjčky.
17. března uzavřena výpůjčka Kč 1 000 na zaplacení různých směnečných dluhů a 29. října 4 300 Kč k upsání IV. státní prémiové půjčky.

Rok 1921
Dle provedeného sčítání lidu k 31. prosinci 1920 jest v Litovicích 562 obyvatelů
v 63 domech, ve Břvech 290 obyv. ve 45 domech a v Jenečku 161 ve 25 domech. Celkem
čítá naše obec 1 013 obyv., 236 rodin ve 133 domech. Dle vyznání jest 804 katolíků,
181 bez vyznání, 17 církve československé, 7 evangelíků, 3 židé a jeden jiného
náboženství.70
Před sčítáním provedeno řádné očíslování všech domů v obci a přidělena nová čísla tam,
kde bylo více obytných stavení pod jediným číslem.
V březnu t. r. převzal Josef Najman z Chýně hostinec Josefa
– 110 –
Vorlíčka „na Bezovce“, který zde čepoval od r. 1884.

70

Podle výsledků publikovaných např. ve Statistickém lexikonu obcí v republice Československé, díl I.
Čechy, vydaném v Praze 1923 (SOkA Kladno, C 134), bylo v Litovicích 541 obyvatel v 62 domech, na
Břvích 287 obyvatel ve 44 domech a v litovické části Jenečka 185 obyvatel v 29 domech.
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Bývalý kontribučenský špýchar, nyní obecní sýpka, která slouží obci za skladiště, nenese
mnoho užitku. Nyní potřebuje nutné opravy a proto rozhodnuto sýpku prodati. Na vypsaný
konkurs sešly se do 31. března dvě oferty: Antonín Dusík z Litovic nabízí za sýpku
Kč 13 600 a Josefa Kafková z Litovic 14 054,80 Kč. Té sýpka s příslušným pozemkem
prodána a stržený obnos uložen u okresní hospodářské záložny v Unhošti.
Dále odprodána z obecního pozemku višňovka č. k. 105/2 Karlu Šináglovi z Litovic ve
výměře 477 sáhů čtverečných za 4 000 Kč.
Proti odprodeji jak višňovky, tak i sýpky podaly některé strany protest, který se dostal až
k nejvyššímu správnímu soudu, kde byl později zamítnut.
Pohyb obyvatelstva: V roce 1921 narodilo se v Litovicích, Břvech a Jenečku 28 hochů
a 18 děvčat, celkem 46 dětí, zemřelo 10 osob.
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Rok 1922
Začátkem letošního roku zrušeny konečně všechny
poslední „enky“, neblahé zařízení válečného hospodářství. Nejdelší život měly tzv. tabačenky, neboť
o tabák byla stále nouze a kuřáci „fasovali“ na týden
10, později 20 cigaret neb příslušnou dávku kuřlavého
tabáku, při čemž byl odstřižen jeden týdenní ústřižek;
tabačenka byla vystavena na celý rok a ztratil-li jí
kuřák, měl dlouhý čas půst, neboť dalo to mnoho
práce, než dostal jinou.
Ceny potravin, které byly již vesměs ve volném
prodeji, zaznamenávaly často veliké výkyvy. Tak ku
příkladu za 1 kg hovězího masa platilo se v dubnu
24 Kč, v prosinci 12 Kč, za 1 kg vepřového masa
25 Kč, sádlo za 20–26 Kč, koncem roku 12,60 Kč.
Z ostatních cen potravin uvádím: 1 l mléka 1,80 Kč,
1 kg cukru 4,90–5,50 Kč. Ovoce bylo toho roku
dostatek, za 1 kg hrušek neb jablek platilo se 1,– až
1,50 Kč. Jen mouka byla stále nepoměrně drahá, za
1 kg aprovisační mouky tj. mouky, která byla vydávána na moučenky, platilo se 5 Kč, bez lístků pod rukou
7 až 9 Kč.
Bytová krise
Již brzy po převratě byl pociťován velký nedostatek
bytů a čím déle stával se tíživější. Po celou dobu války
nikde

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 3
Pamětní kniha spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček

78

– 112 –
se nestavělo ani neopravovalo a nyní mladí lidé, kteří se vraceli z války, zakládali si vlastní
domácnost, k níž samozřejmě potřebovali bytu. V městech a vzláště v Praze zřizovány
z obytných domů různé úřady a ředitelství, kteréžto dříve bývaly ve Vídni. To vše mělo za
následek bytovou kalamitu a nouze o byty nabyla takového rázu, že často v jedné místnosti bydlely dvě, tři i více rodin pohromadě. Byly zřizovány nouzové byty ze sklepů,
z kůlen, ze stodol a z každé místnosti požadován vysoký nájem. Nastala spekulace, třebaže volné byty musely být hlášeny zvláštní bytové komisi, která vedla seznam nebydlících.
I ze starých železničních vagonů upravovány nouzové byty a tak vznikaly celé nouzové
kolonie.
Situace stávala se již hrozivou, až vydán zákon ku ochraně nájemníků a bytový zákon,
který má podporovat stavební ruch. Tímto zákonem zaručoval stát každému stavebníku
podporu (subvenci) až 80 % a osvobození od daně domovní a činžovní na 35 let.
Aby bylo získáno dostatek stavebního místa, prováděny dobrovolné i nucené parcelace
pozemků velkostatků i soukromníků. Tak začal stavební ruch i u nás. Nejprve rozparcelována část pozemku státního velkostatku čk. 369 v tak zv. Herdovic zahradě po levé
straně okresní silnice z Litovic do Hostivice. Získáno tak 16 parcelí a z jara započato se
stavbou rodinných domků. Prvními stavebníky byli: Antonín Dusík, který zde postavil č. 64,
František Denebír č. 65, Pavel Donát č. 66, Josef Novák č. 67, Václav Doksanský č. 68
a František Kozák domek č. 69.
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V rámci stavebního ruchu provedl Matěj Fiala adaptaci domku č. 30 a Václav Zpěváček
nástavbu domku č. 2.
V té době provedena též přestavba školní budovy v Hostivici. Postaven zde domek pro
správce školy na přilehlém pozemku školní zahrady a z bytu, kterého dříve užíval, zřízeny
učebny. Celkový stavební náklad činil 150 449 Kč, na který přispěl stát subvencí
Kč 65 000, Litovice hradila 48 738 Kč, které opatřeny výpůjčkou u hostivické Kampeličky,
Hostivice 84 386 Kč a Sobín 17 325 Kč.
Obecní zastupitelstvo Litovic projednávalo zajímavý návrh na stavbu radnice. Obecní úřad
tísnil se v nevyhovujících místnostech v čp. 36 a proto pomýšleno na stavbu vlastní budovy. Již v minulém roce po usnesení zakoupeno stavební místo od státního velkostatku,
a sice parcela čk. 370/1 ve výměře 2 564 m², 1 m² za 3 Kč, celkem za 7 692 Kč. Dle
předloženého plánu a rozpočtu, které provedl stav. A. Hakl z Hostivic, činil by celkový
náklad na stavbu 116 000 Kč. Na úhradu přispěl by stát subvencí 62 %, tj. 71 920 Kč.
Z prodeje obecní sýpky po zaplacení parcele jest k dispozici 10 500 Kč. Zbývalo by tudíž
33 580 Kč, které by uhradila vyšší přirážka k přímým daním po dobu 6ti let.71
Plán jistě té dobrý, neboť přes polovinu hradil by stát, avšak jako našlo se několik občanů,
kteří podali protest, návrh zamítnut a se všeho zbyly jen plány a parcela.

71

Umístění pozemku není zcela jasné. Z jiných podkladů vyplývá, že obecní dům měl stát na pozemku
nynějšího parku T. G. Masaryka, ten má však parc. č. 1/1 k. ú. Litovice. Pozemek parc. č. 370 (bez
podlomení) byla Linkova/Haklova cihelna v ulici Sportovců, obec ho tedy nemohla koupit od státního
velkostatku.
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22. října podána některými osadníky znovu žádost o rozdělení obcí a osamostatnění
Jenečka. Okresní správa politická po vyžádání rozdělovacích plánů a výpisu majetkových
poměrů obcí, po několika komisích žádost zamítla a v důvodech se praví, že Jeneček není
a nikdy nebyl odstrkován. Jest pouze 10 minut vzdálen od středu obce; rozloučením
vznikly by veliké výlohy a Jeneček musel by převzít část dluhů spojených obcí. Za rozdělovací plány zaplatila obec 1 600 Kč!
Dle rozpočtu na r. 1923 jest potřeba 44 881,55 Kč, úhrada 17 515,93 Kč. Schodek
27 365,62 Kč se má uhraditi 74% přirážkou k dani činžovní, 200% k dani výdělkové
a 283% přirážkou k dani domovní.
Počasí v r. 1922 bylo normální až na září, kdy nastalo deštivé počasí, které ztěžovalo
dobývání řepy a brambor.
Roku 1922 zemřelo v Litovicích 12 osob. Narodilo se 12 hochů a 10 děvčat, celkem
22 dětí.
– 115 –

Rok 1923
24. dubna byl přijat Antonín Hytych za Břvů za nočního hlídače za plat 200 Kč měsíčně.
9. července 1923 vypukl v usedlosti Josefa Zykána v Litovicích č. 14 oheň, který dík obětavosti hasičského sboru omezil se jen na obytné stavení. Požár založila v záchvatu trudomyslnosti manželka jmenovaného, která v něm hledala a nalezla smrt.
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Na den 16. září vypsány volby do obecního zastupitelstva obce Litovic. K volbám dostavilo
se celkem 540 voličů. Voleno bylo třemi tzv. vázanými kandidátkami 18 zástupců.
Z 536 platných hlasů obdržely komunistická strana čsl. (nově utvořená strana po rozštěpení sociál. demokracie v r. 1921) 283 hlasy, t. j. 10 mandátů, čsl. sociální demokraté
66 hlasů, t. j. 2 mandáty a Všeobčanský klub 187 hlasů a 6 mandátů.
Zvoleni byli: Karel Chalupa, Eman. Tůma, Josef Suchý, Matěj Fiala, Josef Tvrdý, Frant.
Najman, Josef Morštejn, Kar. Řečínský, Ant. Příhoda, Em. Řečínský; Václav Šoura, Alois
Pospíšil; Jos. Melcr, Jos. Řehoř, Václav Zikl, Ant. Hroník, Jarosl. Burgr a Boh. Hrdlička.
Starostou obce zvolen Karel Chalupa ze Břvů čp. 26.
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Zvýšený stavební ruch projevil se letošním rokem jak v Litovicích, tak i v Jenečku a na
Břvech. V Litovicích na parc. 369 postavil Josef Křivánek domek čp. 72, Frant. Pajma
čp. 70 a Václav Šoura domek čp. 71. V Jenečku začíná se stavět na pozemku č. k. 552
B. Stádníka, jemuž povolena parcelace již v roce 1913. Antonín Nedbal postavil domek
čp. 28 a Václav Černý provedl přestavbu č. 27. Na Břvech provedl Ant. Nykles adaptaci
domku čp. 20, ve kterém zamýšlí provozovati živnost hostinskou.
Na stavbu silnice Hostivice – Sobín přispěla Litovice 1 000 Kč.
Schodek rozpočtu na r. 1924, který činí 36 075 Kč, bude uhražen 74% přirážkou k dani
činžovní, 200% k dani výdělkové a 300% k ostatním daním.
V roce 1923 zemřelo v naší obci 12 osob, narodilo se 15 hochů a 9 děvčat, celkem 24 dětí.
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Rok 1924
Litovický rybník. Na území někdejšího panství tachlovického nacházely se prameny
a celá soustava zámeckého příkopového vodovodu zřízeného r. 1585 jako evropská zvláštnost císařem Rudolfem II. Výhradní právo k těmto vodám, jakož i k pramenům, jež
v celém území někdejšího panství tachlovického vyvěrají neb v budoucích dobách se objeví
a mají spád k zámeckému potoku, dvornímu eráru pro účely užitkového vodovodu
pražského hradu náležejí. Právo toto jest jednak od nepaměti vydržené a jednak na
základě smlouvy uzavřené r. 1863 plnomocníkem císaře Ferdinanda V. a cís. Františka
Josefa I. Po roce 1918 přešlo právo toto na československou republiku.
V dobách rudolfínských bylo v okolí naší obce sedm velkých rybníků: Bašta a Strahovský
v Chýni, Břevský, Kala v bažantnici, hořejší a dolejší Litovický a Čekal, z nichž do dnešní
doby udržely se jen tři: Bašta, Kala a Břevský. Ze zaniklých rybníků stala se užitková pole,
u některých pak, zejména u Strahovského a Litovického, zbyly dosti zachovalé hráze, které
nyní slouží za údolní přechody jako obecní či okresní cesty.72

72

Popis historie rybníků není přesný, chybí například údaj o zaniklém rybníku Nekejcov.
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Po roce 1918 stoupající spotřeba užitkové vody znovuosídlením pražského hradu nutí
k znovuzřízení zámeckého vodovodu a k obnově zaniklých nádrží v povodí hradního
potoka. Proto Ministerstvo veřejných prací rozhodlo, aby byl nejprve znovuzřízen rybník
Litovický, vyčištěn a upraven rybník
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Kala a Břevský a později se znovuzřídí i rybník Strahovský, takže v budoucnu bude se zde
nalézati pět velkých rybníků. Celkový obsah těchto nádrží má obnášeti 1 mil. krychl.
metrů, z čehož na bahno připadá cca 80 000 m³, na nezbytnou reservu, se kterou nelze
počítati, cca 220 000 m³, takže užitečný prostor všech rybníků činil by cca 700 000 m³
vody.
Litovický rybník bude zřízen v místech, kde se nacházel dříve a který byl asi před 50 lety
definitivně vypuštěn. Jeho hlavní hráz jest dosud dosti zachovalá a bude jí po náležité
úpravě použito. Bude ponechána v původní délce i výšce, šířka 5 ½ m, návodní strana
zabezpečí po celé délce 30 cm silnou betonovou vrstvou, na níž položí se až do hloubky
3 m pod korunu hráze 30 cm sil. dlažba z černého kamene na cementovou maltu a pata
hráze se zabezpečí betonovou patkou.
Staré vzrostlé stromy, ponejvíce topoly, po krajích hráze stojící, budou vykáceny a vozová
cesta po hrázi bude v délce 270 m válcována a zbetonována.
Starý klenutý propustek z obecní strouhy u začátku hráze v místech bývalého přepadu ze
starého rybníka bude odstraněn a hráz připojena k okresní silnici.
Strouha, odvádějící vodu od pramene „na sádkách“ bude na žádost několika občanů
zachována jako svodnice povrchových vod, dále jako náplavka k účelům požárním
a k plavení dobytka. Nebylo to šťastné vyřešení, neboť hradní správa původně zamýšlela
strouhu zrušiti a v náhradu měl být dán obci přístup na rybník.
Okolí rybníka a všechny přilehlé plochy kolem budou osázeny správou
– 119 –
hradních zahrad vhodným stromovím.
Nejvyšší napouštění rybníka bude sahati 1 m pod korunu hráze, největší hloubka bude
v místech, kudy protéká potok od sádek a jež bude dosahovati v místech vypouštěcího
zařízení 3,65 m.
Maxim. zatopená plocha bude činiti 22 ha a obsah vody 312 000 m³. Potřebný pozemek
jest téměř celý státního velkostatku, jen několik málo soukromých pozemků za náhradu
vyvlastněno. Obec Litovice dostala výměnou za cesty a kousky pozemků stavebních parcel
čk. 371.
Celkový náklad na všechny práce rozpočten na 900 000 Kč.
Ještě na konci léta započato s vyměřováním a svážením materiálu a příštím rokem
započato se stavbou hrází.
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Litovický rybník brzy po napuštění.

– 120 –
Stavební ruch v roce 1924 pokračuje. V Litovicích postavil Frant. Brynda domek čp. 73
na parc. č. k. 369/13, Karel Hoch na parc. č. k. 369/14 domek čp. 75, Bohuslav Lang na
parc. č. k. 369/15 domek čp. 74. Karel Bouša provedl adaptaci býv. hospodářské budovy
L. Novotného, která upravena na obytný domek s čp. 78, Antonín Hakl, zed. mistr z Hostivic, který koupil cihelnu od Lad. Linka, rozšířil obytný domek pro cihláře čp. 52 o několik
místností. Josef Řehoř postavil při svém domě čp. 35 v Litovicích kovářskou dílnu.
V Jenečku postavil Jos. David na parc. č. k. 552/3 domek čp. 31 a Frant. Stibůrek domek
čp. 32.
Pohyb obyvatelstva: V roce 1924 narodilo se 9 hochů a 12 děvčat, celkem 21 dětí,
zemřelo rovněž 21 osoba.
– 121 –

Rok 1925
Pozemková reforma, kterou českosl. republika chtěla napravit staré křivdy a vrátit
půdu, jež byla často neprávem a konfiskací zabrána ve prospěch vrchností drobnému lidu,
provedena letošním rokem i u nás. Nemohla však plně uspokojit, neboť bylo mnoho
žadatelů a 15 ha přidělené půdy od státního velkostatku nedostačovalo, aby bylo
vyhověno všem. Příděl cca ½ ha dostal jen ten, kdo mohl sám pole obdělávati; nejméně
deset let nesměl býti propachtován neb zcizen. Průměrná cena za 1 ha 7 000 Kč.
Stavba litovického rybníka rychle pokračuje. Hlavní hráz bude již hotova a počítá se, že do
konce roku bude možno rybník napustiti.
Stavební ruch, který minulá léta v Litovicích tak slibně začal, letošním rokem polevil.
Není dostatek stavebního místa. Velkostatek se parcelaci brání, odvolávaje se na značný
úbytek polí pozemkovou reformou. Nicméně však schválena 10. III. nucená parcelace
pozemku č. k. 371 a 372 u „Litovické kapličky“, čímž získáno nových 89 stavebních míst,
jež však budou zájemcům prodávána až po sklizni.
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30. května povolena parcelace Ladislava Linka čp. 4 v Litovicích č. k. 374 a pozemek
rozdělen na 45 stavebních míst, kte– 122 –
ré prodávány za 15 Kč za 1 čtverečný sáh.
V Litovicích postavil v tomto roce prozatímní domek čp. 76 na parc. č. k. 368/8/9.73
Antonín Hakl z Hostivic přestavěl cihelnu, kterou koupil od Lad. Linka za […] Kč, na
kruhovku.
V Jenečku postaveny tři nové domky: na parceli č. k. 552 postavil Antonín Mrázek domek
čp. 19, ve kterém zařídil obchod smíšeným zbožím. Tamtéž postavil Frant. Turecký domek
čp. 20 a Bedřich Stádník, rolník z Jenečka domek čp. 21 s více místnostmi.
Na Břvech provedl Ant. Král adaptaci domku čp. 6.
Počasí r. 1925. Rok byl deštivý, vlhký. 11. dubna, na velký pátek, přišla první bouřka
s velkým lijákem. Jaro bylo studené, léto deštivé, obilí se těžko sklízelo. 11. srpna přihnala
se od západu velká bouře s průtrží mračen, která nadělala mnoho škod. Příval vody
zaplavil dosud nehotový rybník tak, že vozy, které tam svážely materiál, stály pod vodou.
Pohyb obyvatelstva. V roce 1925 narodilo se 29 dětí – 12 hochů a 17 děvčat. Zemřelo
9 osob.
– 123 –
Volby do poslanecké sněmovny a do senátu konaly se dne 15. listopadu 1925. Při volbách
odevzdáno v Litovicích 558 hlasů do poslanecké sněmovny a 465 do senátu. Z toho
připadlo na jednotlivé strany uvedený počet hlasů (první číslice značí počet hlasů do
poslan. sněmovny, druhá do senátu):
Strana soc. demokrat. 97–86, strana agrár. konservat. 2–3, živnostenská 28–27, národní
strana práce 1–2, komunisté 255–191, národní demokraté 13–11, čsl. národní socialist.
78–70, republik. strana 39–35, katol. strana lidová 43–38, deutsches nationalpartei 1–1,
deutsches politischpartei 1–1.

Rok 1926
Elektrisace obce. Letošním rokem má býti provedena elektrisace Litovic a Břvů, o které
bylo jednáno již minulý rok. Elektrisaci provede Elektrárenský svaz. Celkový náklad jest
rozpočten na 107 291 Kč, který obec zaplatí výpůjčkou ze dne 25. ledna u Okresní
hospodářské záložny v Unhošti. Tím stane se členem Elektrárenského svazu s podílem
25 000 Kč a vlastnicí hotové elektrické linky v hodnotě 53 000 Kč. Stavbu transformátoru
na pozemku M. Malé, který byl směněn za stejnou výměru pozemku obecního, provedl
zednický mistr Rud. Šťastný z Jenče za 7 455 Kč.
73

Dům s litovický čp. 76 (nyní Prostřední čp. 696) postavil penzista Josef Pospíšil jako provizorní stavbu
(podle jiných Perglových poznámek jako prádelnu), později byl přestavován. Číslo pozemku je uvedeno chybně, kolem domu se nacházely pozemky parc. č. 369/13 a 369/14.
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Za zavedení elektrického proudu stanoven poplatek 20 Kč z každé žárovky a 80 Kč z každého HP motoru k úhradě nákladu.
– 124 –
Silnice Litovice – Jeneček. Další velkou prací, jež obec letos podniká, jest stavba
spojovací silnice z Litovic do Jenečka kolem Haklovy cihelny. Původní projekt stav.
R. Šťastného v r. 1925 okresní správní komise zamítla. Teprve druhý plán stav. Jos.
Náprstka z Unhoště schválen a 24. července 1925 provedeno komisionelní šetření. Od
14.–30. října 1925 vypsán konkurz na stavbu; ze šesti oferujících vybrána nabídka zednic.
mistra Ant. Hakla z Hostivic za 83 949 Kč. Se stavbou má být započato z jara letošním
rokem a silnice má být hotova k 1. červnu 1926.
Na úhradu nákladu vypůjčí si obec 60 000 Kč u Zemské banky v Praze a 42 000 Kč
u Okresní hospodářské záložny v Unhošti.
Dle projektu bude silnice postavena v místech staré vozové cesty, která jedině spojovala
Litovice s Jenečkem a tvořila několik metrů hluboký úvoz. Na rozšíření této cesty bylo nyní
nutno vykoupiti část pozemků M. Malé, Mat. Fialy, Ant. Hakla, Jos. Horešovského,
Jar. Burgra a Jar. Čermáka z Hostivic à 6 Kč 1 čtverečný sáh. Rolník Jar. Burgr z Litovic
žádá však za potřebný pozemek větší výměru pozemku obecního, a jelikož stavba již
pokračuje a přesto nedošlo k dohodě, stavba se zdržela a o pozemek vznikl zbytečný spor,
který však později urovnán.
Silnice dokončena a kolaudována v druhé polovici roku a odevzdána pod správu okresu.
– 125 –
Drenážování obce. Poslední práce na stavbě hrází litovického rybníka byly dokončeny
a rybník zvolna napouštěn. Po napuštění stalo se však něco, s čím jistě žádný nepočítal.
Následkem velkého vodního tlaku vnikla voda do všech sklepů v okolí rybníka a zatopila je
někde do výše až půldruha metru. Ihned uvědoměna o tom hradní správa, která 25. X.
vyslala komisi za účelem zjištění a sepsání škod a které předložena stížnost všech
postižených občanů. V resoluci žádáno o okamžité snížení hladiny rybníka o 1 m, což však
hradní správa zamítla. Hladina rybníka sice o něco snížena, voda však ve sklepích zůstala.
Proto jest nucena hradní správa zámeckého vodovodu provésti drenážování pod celou
částí starých Litovic tak, aby vodu ze sklepů a z níže položených míst odvedla. Obec při té
příležitosti žádala o vyhrazení koupaliště a o přístup na rybník, byla však odmítnuta
s poukazem na její zamítavé stanovisko při jednání o zrušení obecní strouhy.
Nejvíce postižen jest Karel Šinágl, jehož domek čp. 56 jest postaven na kraji bývalé, nyní
znovuzřízené hráze, která se svahuje ke straně hostivické, takže základy a sklepy jsou nyní
hluboko pod niveau hladiny rybníka. Domek jest promočen vodou, jeho sklepy, přízemí
a hospodářské příslušenství jest zatopeno vodou. Ani drenážování nepomohlo a proto byla
nucena správa hradního vodovodu po mnohých jednání domek čp. 56 vykoupiti. Zaplatila
za něj K. Šináglovi 32 000 Kč a dvě stavební místa na kat. č. 371. K. Šinágl domek
rozboural, materiál upotřebil

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 3
Pamětní kniha spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček

85

– 126 –
na nový domek čp. 156, který později postavil na zmíněných parcelách, a místo, kde stával
domek čp. 56, srovnáno se zemí.
Druhý nejvíce postižený jest Stanislav Zpěváček, malorolník, jehož sklepy u domu čp. 38
jsou úplně zatopeny a voda prosakuje do zdí. Přes všechna pečlivá opatření, která zde
provedena, nedosaženo úplné odvodnění a St. Zpěváček žádá hradní správu o náhradu za
poškozený majetek cestou soudní.
V ostatních případech setkalo se odvodnění s úspěchem.74

Stavební ruch 1926. Letošním rokem stavební ruch v Litovicích silně vzrostl, hlavně na
pozemku č. k. 371 a 372, který velkostatek začal rozprodávat teprve letos z jara. Mimo
toho parceloval Josef Henych z Hostivice č. k. 375 na 29 stavebních parcelí.
– 127 –
Jak pronikavě vzmáhá se u nás stavební ruch, je vidno z toho, že do konce letošního roku
jen v samotných Litovicích kolaudováno 29 nových rodinných domků. Hlavní příčinou toho
jest výhodné položení Litovic v blízkosti Prahy a dobré železniční spojení.
Na pozemku č. k. 369 postavil Václav Koutný domek čp. 80, na pozemku č. k. 371
kolaudovány tyto domky: čp. 128 Kar. Hocha, čp. 129 Václava Malíka, čp. 164 Václava
Štajnera, čp. 169 Aloise Šafaříka a čp. 171 Františka Roubala; na pozemku č. k. 372:
čp. 119 Václava Kácla, čp. 120 Josefa Kostříže, čp. 121 Václava Kostříže a čp. 138 Frant.
Vorla.
74

Vedle plánku je v pamětní knize místo po odstraněné fotografii s tímto popiskem: „Domek čp. 56,
který po napuštění litovického rybníka musel býti rozbourán.“ Fotografie domu není k dispozici ani
z jiných zdrojů.
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Na pozemku č. k. 374 postavila Ludmila Křížová domek čp. 83, Václav Fousek čp. 84,
František Průša čp. 86, Josef Procházka čp. 87, Antonín Příhoda čp. 88, Bohumil Zelenka
čp. 89, Josef Svoboda čp. 91, Antonín Veselý domek čp. 94, ve kterém zařídil obchod
smíšeným zbožím, Jan Svatůněk čp. 95, Václav Sklenář čp. 98, Karel Maleček čp. 100,
Frant. Lefler čp. 106, Václav Havlíček čp. 108, Štěpán Zelenka čp. 109, Frant. Rohla
čp. 111, Ant. Plachý čp. 113 a Bohumil Branžovský čp. 92.
Na pozemku č. k. 375 postavil Václav Radostný domek čp. 114 a otevřel zde obchod
dřívím.
Ve starých Litovicích provedla Marie Malá přestavbu obytného domu při usedlosti čp. 41.
V zahradě při čp. 38 postavil Antonín Váňa domek, který dostal čp. 79.
Rolník Jaroslav Burgr postavil nové hospodářské budovy při čp. 15 na pozemku zahrady od
čp. 14 Josefa Zykána.
– 128 –
Na Břvech postavil František Rýdl a Antonín Hanzlík dvojdomek čp. 14 a 49.
Rolník Václav Zikl provedl přestavbu a přístavbu obytného domu při usedlosti čp. 1.
Koncem roku uzavřena nová další výpůjčka 40 000 Kč na elektrisaci u Okres. hospodářské
záložny v Unhošti.
9. října resignoval pro stálé útoky některých občanů proti jeho osobě starosta Karel
Chalupa. Resignace přijata a provedena volba nového starosty. První volba prohlášena
však za neplatnou, teprve v druhé volbě dne 23. října starostou zvolen Stanislav Zpěváček
z Litovic čp. 38 12 hlasy; 4 lístky prázdné.
– 129 –
2. května vznikl požár v tzv. malé stodole, která přiléhá hlavním stodolám státního velkostatku v Litovicích. Po velké námaze hasičského sboru místního za pomoci hasičských
sborů z okolí i občanstva požár zdolán, takže se nerozšířil a shořela jen jmenovaná stodola
a v ní uložená píce. Požár byl založen ze msty.
Schválený rozpočet na r. 1927 činí: potřeba 129 192 Kč, úhrada 63 197 Kč, schodek
65 994 Kč, který bude uhražen 75% přirážkou k dani činžovní a 650% přirážkou
k ostatním daním.
V r. 1926 se narodilo 14 děvčat a 9 hochů. Zemřelo 12 osob.
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Rok 1927
30. ledna schválena nová úprava služného obecního strážníka. Základní služné činí
9 300 Kč, na činži 1 656 Kč, výchovné na 1 děcko 1 200 Kč, přídavek na ženu 600 Kč, na
ošacení 600 Kč, celkem 12 756 Kč ročně.
17. III. schválilo obecní zastupitelstvo zmotorizování stříkačky sboru dobrovolných hasičů
v Litovicích.
Stavební ruch v r. 1927 projevuje se již záhy z jara. Na pozemcích „litovické kapličky“ jest
živo. Velkostatek odprodává 89 parcel na poz. č. k. 371 a 372. Stavebníci sváží stav.
materiál a připravují vše, aby s nastávajícím jarem mohla stavba rychle pokračovati. Jest
to toho roku nejživější stavební ruch, jaký se u nás projevil, neboť do konce roku
postaveno 41 nový domek. Vzniká zde nová čtvrť, mnohem větší, než bývala celá Litovice.
Rok 1927 jest také rokem plné hospodářské konjuktury. Stavební průmysl a živnosti jsou
plně zaměstnány a často nestačí zdolat hrnoucí se objednávky, takže je často nouze
o stavební materiál. I pracovních sil jest nedostatek. Zedníkovi za jednu pracovní hodinu
platilo se 7–8 Kč, pomocnému dělníkovi 4 Kč. Za 1 m² pozemku na parcelách č. k. 371
a 372 placeno 6 Kč a 50 hal obecní dávky. Stavební náklad na rodinný domek pohyboval
se od 25 000 do 50 000 Kč včetně pozemku.
– 131 –
Průměrné ceny stavebního materiálu v roce 1927:
1 m³ opukového kamene
1 m³ písku
1 q vápna
1000 cihel červených nebo bílých
1 m³ stavebního dříví
1 m² podlahy
1 m² skla se zasklením
1 okno třídílné, okované
1 dveře jednokřídlé
1000 tašek (dle franc. vzoru)
1000 tašek cementových
1 q cementu

30
45
24
350
260
25
18
450
350
1 000
750
40

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Do konce roku kolaudovány domky těchto stavebníků:
Spotřební družstvo Dělnický dům čp. 82 postavil zde výstavnou budovu, ve které jsou
hostinské místnosti, velký sál a vše zařízeno pro hostinec. František Limburský postavil
rodinný domek čp. 85, Jan Svatůněk čp. 95 (přístavba), Matylda Kučerová zadala stavbu
domku čp. 97 staviteli Beranovi z Liboce. Jelikož stavba pro různé nedokonalosti nebyla
schválena, vznikl mezi M. Kučerovou a stavitelem spor, který jmenovaná vyhrála a stavitel
Beran musel později postaviti domek jiný a čp. 97 si nechal. Karel Hirschauer postavil
čp. 99, František Volf čp. 101, ve kterém zařídila M. Volfová obchod potravinami, Marie
Linková postavila pro své vnuky P. a A. Procházkovi domek čp. 102,
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Josef Krabec čp. 110, Ant. a Beata Volfová domek čp. 118, Jan Fišer čp. 122, Václav Donát
čp. 123, Václav Placák 124, František Škabrada domek čp. 126, Antonín Dundáček
čp. 127, Svatopluk Majer čp. 131, Emanuel Tůma čp. 132, Václav Hanžbach čp. 133,
Jaroslav Dufek čp. 135, Marie Hanzlíková čp. 136, Frant. Tomášek čp. 141, Václav Zíma
čp. 143, Josef Arnold čp. 144, Karel Menšík čp. 155, Julie a Ludvík Pergl čp. 161, František
Panuška 162, Matěj Kaucký čp. 165, Josef Minařík čp. 170, Josef Thoma vilu čp. 167,
Antonín Kostříž čp. 172, Emilie Fialová čp. 174, Ant. Zikula čp. 177, Jan Kupka domek
čp. 178, Marie Baťhová čp. 183, Josef Hartl čp. 190, Stanislav Vlček čp. 196, Josef Fogl
čp. 201, Josef Kučera čp. 198, Václav Míšek čp. 202, František Raboch čp. 203, Karel
Dusík čp. 205, Antonín Žalud čp. 204.
7. července 1927 schválena parcelace části pozemku č. k. 375 Josefa Henycha z Hostivic
a ještě téhož roku postavili zde Anežka Koucká čp. 116 a Frant. Nový čp. 228.
Ve starých Litovicích provedl přestavbu a přístavbu domku čp. 32 Josef Koutný a Antonín
Kafka provedl rekonstrukci bývalého kontribučenského špýcharu při čp. 54, ve kterém
hodlá zaříditi elektrickou prádelnu a žehlírnu.
V Jenečku přestavěl a zvýšil Josef Pulec domek čp. 29 a Václav Částka domek čp. 5.
Anežka Stříbrná provedla přestavbu a přístavbu hostince čp. 14.
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Volby do obecního zastupitelstva
27. listopadu provedeny volby do obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice-BřveJeneček. K volbám dostavilo se 647 voličů, kteří odevzdali 638 platných a 9 neplatných
hlasů. Z toho straně komunistické 261 hlas, t. j. 7 mandátů, všeobčanskému klubu
194 hlasy – 6 mandátů, čsl. straně sociál. demokr. 94 hlasy – 3 mandáty a čsl. nár. social.
89 hl. – 2 m.
Při volbě starosty 18. prosince dostal Stanislav Zpěváček z Litovic 6 hlasů a Karel Chalupa
ze Břvů 12 hlasů, čímž znovu zvolen starostou obce.
14. XI. schválena obecní dávka ze psů 5 Kč a obecní dávka ze hry v karty 50 Kč ročně.
V roce 1927 narodilo se 15 hochů a 15 děvčat. Zemřelo 30 osob.
20. května 1927 schválena parcelace pozemku Pav. Evana v Jenečku č. k. 520/1, čímž
získáno 13 stavebních míst.
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Rok 1928
Stavební ruch v Litovicích projevuje se i v r. 1928, ač ne v takové míře jako loni. Na
pozemcích č. k. 371 a 372 postaveno 26 nových domků. František Dynebír přistavěl
k čp. 65 několik místností a zařídil zde krám a pekárnu. Václav Pajma postavil rodinný
domek čp. 81, Václav Chalupa domek čp. 77, Josef Kapitán čp. 115, Josef Neužil čp. 125,
Václav Kadečka čp. 130, Jaromír Najman čp. 134, Bohumil Hájek čp. 137, Josef Schutt
čp. 140, Antonín Verner čp. 142, Emanuel Hájek čp. 150, Karel Šinágl čp. 156, Vilém
Wernhauser čp. 157, Josef Svoboda čp. 158, kde zřídil krám a živnost klempířskou, zedn.
mistr František Šlapánek čp. 163, František Vodolán čp. 180, Vlastimil Janotka čp. 182,
Matylda Kučerová čp. 184, Jindřich Kubíček čp. 206, Karel Schmid obchod smíšeným
zbožím čp. 207, Josef Holeček čp. 210, Frant. Růžička čp. 216, Antonín Petržilka čp. 220,
Jaromír Novák čp. 221, Antonín Blažek čp. 229 a Bohuslav Vlach čp. 230.
V Jenečku postaveno 5 nových domků: Na parcele č. k. 520 postavil V. Priegl domek
čp. 43, František Polívka čp. 46 a František Ženíšek domek čp. 49. Na parcele č. k. 552
J. Švaříček čp. 37 a na parc. č. k. 548 Václav Hašek čp. 38.
Na pozemku Jaroslava Čermáka z Hostivic č. k. 630 v Litovicích postavil ing. V. Havel
z Prahy keramickou pec, kde zvláštním způsobem vyráběna hmota, ze které dělán stavební
materiál. Cihlářská hlína pálena při vysokém žáru 1350 °C; žárem se hlína roztaví a vznikne lehká, porovitá hmota o specif. váze 0,75 kg, tedy lehčí než voda. Tato hmota se drtí,
míchá se s cementem
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a malým procentem vápna, což dává hodnotné stavivo, jehož hlavní předností jest tvrdost
a tepelná isolace při poměrně malé váze. Vyráběny jsou kvádry, tj. tvárnice různých rozměrů, které používány ke stavbě budov (viz na filmové ateliery na Barandově) a k vylehčení vozovek. Způsob výroby jest patent ing. Lindmana ze Stockholmu ve Švédsku
a výrobky, jakož i keramická pec, která jest první toho druhu ve střední Evropě, nazývány
Lindbeton. V plné zaměstnanosti pracovalo zde 36 lidí, průměrně se vyrobilo denně 26 m³
lindbetonu.
100 let železnice Praha – Hostivice – Lány
V roce 1828 začala se stavěti dráha, která měla spojit Prahu s Plzní a byla vedena takovým
směrem, aby byly využitkovány rozsáhlé lesy západně od Prahy a aby se zjednala
kladenskému uhlí dobrá cesta k Vltavě. Začátek dráhy byl v Praze v Brusce, dnešní dejvické nádraží. Trať vedla přes Ruzyň nynějším směrem až k Hostivici, kde je nyní postavena
předzvěst, odtud odbočila jihozápadním směrem k čp. 90 v Hostivici (nynější majitel
Vlček), kdež byla stanice se třemi malými místnostmi, odtud dále přes Hostivici, kolem
Jenečka přes litovický katastr do Jenče, okolo Unhoště, přes Kladno-Vejhybku do Lán, kde
končila u pily ve fürstenbergských lesích.75
75

Hostivická stanice koněspřežní dráhy byla postavena až v roce 1862, rok před přestavbou tratě na
parní provoz. V roce 1872 při stavbě odbočky na Smíchov byla železnice v těchto místech přeložena
severněji.
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21. března 1930 byla dráha, tehdy ovšem ještě koňská, dána do provozu; po roce však
doprava zastavena až do r. 1834, kdy dráhu koupil kníže Fürstenberg.
Dráha byla velmi primitivně budována a sloužila jen k dopravě uhlí a dříví. Doprava osob
byla vyloučena.
V roce 1844 bylo povoleno přestavěti dráhu na parní, což dokončeno až v roce 1863
a tehdy zavedena též osobní doprava. Ve stanici hostivické v čp. 90 postavena ještě jedna
kolej s dvěma výhybkami. To již byla dráha majetkem společnosti, která nesla jméno
Výhradně privilegovaná Buštěhradská železnice. Ke spojení Prahy s Plzní tímto směrem
nedošlo.
V roce 1870 začalo se stavěti křídlo trati Hostivice – Smíchov a tehdy postavena i nová
nynější nádražní budova. Staré nádraží čp. 90 zrušeno, nějaký čas používáno jako byty pro
zaměstnance dráhy a později v dražbě prodáno soukromníku.
V r. 1912–13 při stavbě dělostřelecké zbrojnice v Hostivici rozšířeno i nádraží o několik
kolejí a postavena zde rampa k nakládání a vykládání materiálu.
Po převratě v r. 1918 převzal stát Výhr. priv. Buštěhradskou dráhu pod správu Č.S.D.
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8. prosince 1928 schválena parcelace pozemku čís. kat. 376 v Litovicích Josefa Zykána
z Litovic čp. 14. Parcelací rozdělen pozemek na 11 stavebních míst.
Volby do zemského a okresního zastupitelstva
2. prosince 1928 provedeny volby do zemského a okresního zastupitelstva. V naší obci
měly volby tento výsledek:
národní socialisté
republikáni
komunisté
sociální demokraté
lidovci
národní demokraté
živnostníci
Deutschessociál dem.
Bund den Handwirthe
Deutsche Gewerbepart
Deutsche Christlichepart

Počet hlasů do zemského zastup.
170
38
273
118
30
24
32
3
1
1
2

do okresního zastup.
173
32
277
128
29
18
34
2
–
–
–

Celkem odevzdáno při volbách do zemského zastupitelstva 692 a do okresního zastupitelstva 693 hlasy.
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Odvodnění ulice č. k. 369. Ulice, která vznikla postavením rodinných domků na
pozemku č. k. 369, jest v úpatí dvou svahů, takže se sem stahuje voda a vzniká zde
močál, který nevysychá, podmačuje zdi domků, čímž obyvatelé nemálo trpí. Již v minulých
letech několikrát jednáno o odvodnění části této ulice, avšak teprve letos přikročeno
k provedení této nutné úpravy dle navrženého plánu, totiž svést vodu rourami do rigolu při
okresní silnici. Na práci vypsána soutěž, na kterou podal nabídku Ant. Hakl z Hostivice
Kč 6 147, Frant. Šlapánek z Litovic Kč 5 939 a Rud. Šťastný z Jenče 7 942 Kč. 19. V.
zadána práce Frant. Šlapánkovi.76

76

Západní část Prostřední ulice, u ulice Sportovců.
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Rok 1929
17. února v doplňovací volbě zvolen za odstoupivšího Václava Bryndu náměstkem starosty
Frant. Malík ze Břvů.
V téže schůzi zástupci strany národ. sociál a strany komunistické podali resignaci na
členství v obecní radě a obec. zastupitelstvu a resignaci odůvodňují tím, že členové všeobčanského klubu zatahují do schůzí osobní spory, napadají jednotlivce a znemožňují práci
pro obec. Současně resignuje i starosta Karel Chalupa. Resignace přijata a úřadu starostenského se ujímá náměstek Frant. Malík.
Mrazová pohroma 1929. Začátek r. 1929 bude dlouho vzpomínán, neboť tehdy prošla
Evropou tak krutá, třeskutá zima, jaké není pamětníka.
Podzim a začátek zimy r. 1928 byl mírný. Teprve o Vánocích trochu umrzlo a začal padat
sníh; mírně mrzlo přes Nový rok. Několik dní byla obleva a pak začalo mrznout znovu
a vytrvale; mrazy zesilují a neustále sněží a sněží. Počátkem února klesla rtuť pod 20 °C,
10. února naměřeno již 30 °C a mrazy neustále zesilují; kolem 15. února ukazuje teploměr
již 35 °C pod nulou! Spousty sněhu ochromují dopravu na drahách i na silnicích; doprava
vázne, někde docela zastavena. U nás přijíždějí vlaky až s tříhodinovým
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zpožděním. Ke všemu ještě nastala nouze o palivo; doly nemohly stačit dodávat objednané
uhlí. Koncem února pak propukla uhelná kalamita plnou silou. Praha ku příkladu potřebovala denně 550 vagonů uhlí a dostávala jen 65. Ještě hůře bylo na venku; nastalo
hotové utrpení, vzláště pro chudý lid. Noviny denně hlásí několik případů obětí mrazu. Na
doporučení minister. zdravotnictví zavřeny školy. Drobné ptactvo a zvěř v polích houfně
hyne mrazem. Rybníky a mělčí řeky promrzly až ke dnu. V litovickém rybníku uhynulo
mnoho metric. centů ryb.
Začátkem března mrazy poněkud povolily a zdálo se, že nastane obleva. To trvalo však jen
několik dní a znovu nastaly sibiřské mrazy. Znovu ukazuje teploměr přes 30 °C pod nulou,
Čes. Budějovice hlásí dokonce mráz 40 °C! Touto změnou utrpěly nejvíce stromy, které již
začaly dostávat mízu. Podle pozdějších zjištění odumřelo v celém státě mrazovou pohromou 24 556 470 ponejvíce ovocných stromů. U nás byly to hlavně ořechy a švestky, jichž
celé aleje musely být vesměs vykáceny.
Teprve počátkem dubna nastala střídavá obleva, mrazy povolily a tak ohromné spousty
sněhu, které vzbuzovaly vážné obavy, pozvolna sešly bez větších škod.
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Stavby r. 1929. V Litovicích toho roku postaveno a do konce roku kolaudováno 23 nových domků. Na pozemku č. k. 371 až 376 postavili: Václav Vaněk domek čp. 90 a řetězokovářskou dílnu, Ferdinand Jindřich domek čp. 117, Karel Knoll čp. 147, Vojtěch Krejčí
čp. 148, Antonín Holeček čp. 149, Rudolf Zajíček čp. 146, Frantiošek Čech čp. 151, Štěpán
Šroubek čp. 153, Josef Morštein čp. 154, Antonín Hroník čp. 159, Josef Zábranský hostinec
a řeznictví čp. 160, Václav Štajner čp. 164 – přístavba, Karel Novák domek čp. 168,
Oldřich Pechman čp. 189, Josef Chalupa čp. 192, Václav Hrzal čp. 197, Josef Novotný
čp. 199, Karel Pistorius čp. 200, Alois Král čp. 225, Josef Vlach čp. 231, Vlastimil Janotka
čp. 191.
V Jenečku postavil na poz. č. k. 520 František Štůla domek čp. 48, na Břvech provedl
Antonín Dusík přestavbu čp. 15.
Volby do poslanecké sněmovny a senátu 27. října 1929 provedeny v Litovicích s tímto
výsledkem:
Počet hlasů do posl. sněm.
republikánská strana čsl. venkova
43
čsl. sociální demokraté
142
čsl. národní socialisté
188
komunisté
300
čsl. strana lidová
21
živnostníci
30
národní demokraté
131

do senátu
38
117
167
241
18
26
103
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6. června schválena parcelace pozemku č. k. 521 v Litovicích Václava a Matěje Tomka
z Jenečka čp. 8.
V r. 1929 zemřelo v naší obci celkem […] osob, narodilo se 42 děti, 27 chlapců
a 15 děvčat.
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Rok 1930
6. III. Na počest 80. narozenin presidenta republiky T. G. Masaryka svolána slavnostní
schůze obecního zastupitelstva, která zahájena proslovem o jeho životě a díle pro náš
národ. Jednohlasně usneseno, věnovati k oslavě 80. narozenin 1 000 Kč místním chudým.
Ze schůze odeslán pak blahopřejný telegram tohoto znění:

T. G. Masaryk
president republiky československé
Praha
Obecní zastupitelstvo obce Litovické, shromážděné na dnešní slavnostní schůzi, vzpomíná
vděčné práce, kterou Jste, pane presidente, pro náš národ a naši vlast vykonal, a přeje
Vám k Vašim 80tým narozeninám, aby i nadále Jste zdráv a spokojen mezi námi žil a ukazoval nám cesty k pravdě, po nichž i Vy Jste vždy kráčel a setrváte i nyní. Buďte nám,
pane presidente, dlouho, dlouho zdráv.
V Litovicích 6. března 1930
Fr. Malík,
úřadující náměstek
Na blahopřejný telegram odpověděl pan president zvláštním dopisem, v němž děkuje za
projevené blahopřání. Dopis je zde přiložen.77
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Správní komise. Po resignaci starosty K. Chalupy a některých členů nescházeli se zbylí
členové ke schůzím a obecní zastupitelstvo nebylo schopno vésti řádně záležitosti obce.
Proto okresní úřad v Kladně ze zmíněného důvodu litovické obecní zastupitelstvo dne
29. dubna rozpustil a jmenoval pro spojené obce Litovice-Břve a Jeneček šestičlennou
správní komisi. Předsedou správní komise jmenován Jarosl. Burgr a členy: Antonín Tejnor,
který převzal funkci pokladníka, Karel Chalupa ze Břvů, Antonín Fiala, Josef Řehoř a Antonín Kafka, všichni z Litovic. 4. května správní komise skládá slib a vstupuje v činnost.
Současně vypsány nové obecní volby na den 1. června 1930.
Obecní volby 1930. 1. června provedeny volny do obce. Podáno 6 kandidátek, z nichž
má býti zvoleno 18 zástupců, Při volbě odevzdáno 926 platných hlasů, z nichž dostala
strana komunistická 248 hlasů, čímž získala 5 mandátů, všeobčanský klub 286 hlasů,
t. j. 5 mandátů, národní social. 201 hlas = 4 mandáty, sociální demokraté 142 hlasy
= 3 mandáty, živnostenská strana středostavovská 29 hlasů – 1 mandát a strana lidová
20 hlasů – bez mandátu.

77

Dopis se již v pamětní knize nenachází.
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Volba starosty obce. 10. července zvolen starostou obce Antonín Tejnor z Litovic čp. 41,
který dostal 6 hlasů [proti] 5 hlasům pro Stanisl. Zpěváčka a 5 hlasům pro Boh. Vlacha.
Současně provedeny volby do všech komisí. Předsedou finanční komise zvolen Josef Zykán
z Litovic č. 14, pokladníkem František Fiala z Litovic č. 21. Záležitosti obce dostávají se tak
do rukou nových pracovníků, kteří přišli s pevným předsevzetím prospěti obci dle svých sil
a vyvésti ji ze zmatků, které často vznikaly malicherností a nevraživostí jedinců a nadělaly
obci škody, které se těžko budou napravovat.
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Školní rada. Dne 9. listopadu 1930 ustanovena za přítomnosti okresního školního
inspektora J. Smazala nová újezdní školní rada pro školu měšťanskou v Hostivici. Školní
rada skládá se ze čtyř zástupců přiškolených obcí a dvou zástupců učitelského sboru.
Zástupcem obce Litovic jest Josef Zykán, Hostivic Josef Příhoda, obce Jenče Vojtěch
Jelínek, za Chýň František Fingerhut. Sobín má zástupce pouze s hlasem poradním.
Učitelský sbor zastupuje řed. měšť. školy Augustin Urban a odb. učit. Růžena Kožušníková.
Předsedou új. škol. rady zvolen Josef Zykán, místopředsedou řed. Aug. Urban, pokladníkem Josef Příhoda.
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Litovický hřbitov. Nadřízené úřady již v minulých letech několikrát upozornily přifařené
obce, že hostivický hřbitov, ležící po levé straně na začátku okresní silnice z Hostivic do
Litovic jest již přeplněný a bude nutno postarati se v nejbližší době o hřbitov nový. Proto
vyjednávalo se nejprve o rozšíření starého hřbitova přikoupením přilehlého pozemku, který
patřil Jos. Henychovi z Hostivic. Zádušní úřad neprojevil však valný zájem o takovéto
řešení a sešlo z toho. Vyjednávaly proto obce Hostivice, Litovice, Jeneč a Sobín samy mezi
sebou o založení hřbitova nového. Navržených pozemků bylo několik a prováděny soudy
nejprve na poli J. Čermáka z Hostivic u bažantnice. Jelikož složení půdy neodpovídalo
předpisům, hledáno místo jiné. Doporučováno,
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aby nový společný hřbitov byl postaven na katastru litovickém, ježto Litovice tvoří
přirozený střed obcí. Hostivice však tento návrh zamítly se vší rozhodností, odvolávajíce se
na starou tradici, dle které byl hřbitov vždy na pozemku hostivickém. Jednání se protahovalo a mezitím postavil si Sobín hřbitůvek vlastní. Hostivice pak koupila pozemek na
hřbitov od Tomáše Chlupatého, který však byl pro nás příliš vzdálený, a proto 13. dubna
1927 sešli se zástupci obce Litovic a Jenče ke společné poradě, ve které rozhodnuto
postaviti společný hřbitov pro Litovice a Jeneč na pozemku č. k. 350/1 v Litovicích na
křižovatce silnice okresní se silnicí státní karlovarskou u tzv. zeleného kříže. Pozemek
náleží státnímu velkostatku litovickému, který jest ochoten jej směniti za přibližnou výměru
pozemku obecního, což Litovice přijala a měnila pozemek č. k. 395/1 u Jenče ve výměře
6586 m². Jeneč část pozemku jí připadajícího směnila a část zaplatila.
Po nabídkovém řízení zadána stavba hřbitova zed. mistru Rud. Šťastnému z Jenče
a 25. července zahájeny první práce. 28. října 1930 jest stavba hotova, hřbitov slavnostně
otevřen a odevzdán svému účelu.
Starý hostivický hřbitov, který byl v provozu bezmála 100 let, jest výměrem okres. úřadu
v Kladně 1. ledna 1930 zrušen.
Posledním z Litovic, který jest na starém hřbitově uložen k věčnému odpočinku, byl Josef
Fišer z Litovic z čp. 23.
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Nový hřbitov rozdělen jest od severu k jihu na dvě části: část východní jest litovická,
západní jenečská. Ohrazená hřbitovní plocha obnáší 1 ha 538 m², na Litovice připadá
5 269 m². Jest ohrazena 2 m vys. zdí, při silnici státní jest postavena márnice, která má
vzhled kaple s malou věžičkou a zvonkem; k ní přiléhají obytné místnosti pro hrobníka.
(V předpisech o stavbě márnice nařízeno mimo jiné, že v márnici musí být drát s okem na
palec mrtvoly, kterýž třeba vyvésti do místnosti pro hlídače, kdež k němu musí být
připojen zvonek.) Poplatky za místo pro hrob stanoveny takto: za dětský hrob 81 Kč, za
obyčejný velký hrob na 10 let 186 Kč, za dvojitý na 25 let 467 Kč, za místo pro hrobku na
50 let 1 152 Kč. V ceně té jest zahrnuto vykopání hrobu a pohřbení. Hrobník jest placen
obcemi, 5–15 Kč za jeden pohřeb, k tomu byt a volný hřbitovní pozemek k užívání.
Celkový náklad na zřízení hřbitova činil 193 226 Kč, který uhradily obě obce společně.
Litovice za tím účelem uzavřela výpůjčku 100 000 Kč u Okresní hospodářské záložny
v Unhošti.
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Prvním, koho nový hřbitov přijmul ve svou náruč, byl bývalý litovický starosta, potomek
břevských rychtářů, Antonín Šimáček ze Břvů čp. 2, jehož pohřeb konal se dne 9. XI.
1930.
– 149 –
Stavby r. 1930. V Litovicích postavil Václav Dvořák rodinný domek čp. 96, Antonín Šmíd
čp. 145, Jan Fikejzl čp. 175, Antonín Piscke čp. 176, Václav Šťastný čp. 181, Eman. Pišoff
čp. 185, František Najman čp. 186, Jan Kostříž čp. 187, Václav Kříž čp. 224, Jan Svoboda
čp. 232.
Větší stavební ruch projevil se tohoto roku v Jenečku, kde postaveno 9 nových domků.
Karel Protiva postavil zde dům čp. 39, Karel Oldřich čp. 47, Štěpán Pospíšil čp. 52,
Jarosl. Foubík čp. 53, Antonín Hanzalík čp. 54, Frant. Pelichovský čp. 56, Frant. Peška
čp. 58, Jan Žid čp. 65 a František Šimáček čp. 68.
Změny držebností. 25. února 1930 prodali manželé Josef a Helena Kapitánovi dům
čp. 195 v Litovicích Josefu Podlipskému z Hostouně za 50 000 Kč.
30. října 1930 prodali Josef a Kateřina Fišerovi synu Antonínovi a jeho manželce Marii
Fišerové domek čp. 23 v Litovicích za 15 000 Kč a byt k doživotnímu užívání.
V r. 1930 narodilo se v Litovicích celkem 36 dětí; 24 hochů a 12 děvčat. Zemřelo […] osob.
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Přehled majitelů domů v Litovicích, Břvech, Jenečku r. 1930
Čp.

Jméno a zaměstnání
majitele

Čp.

Čp.

Litovice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
16.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Částka Josef, dělník
Zpěváček Václav, řezník
Sobotková Anna, soukr.
Linek Ladislav, rolník
Najman Josef, hostinský
Č. S. R. – státní dvůr
Č. S. R. – státní dvůr
Č. S. R. – státní dvůr
Č. S. R. – státní dvůr
Č. S. R. – obydlí zaměst.
ČSR – hostinec U Prchalů
Procházka Fr., obchodník
Burgr Jaroslav, rolník
Zykán Josef, úředník
Burgr Jaroslav, rolník
Šimůnek Frant., obchod
obec Litovice
Šroubek Josef, kolář
Fiala Karel, žel. zříz.
Fiala Frant., žel. zříz.
Řečínský Eman, žel. zříz.
Fišer Josef,
Hokůvová Marie, soukr.
Ryska Jindřich, žel. zříz.
Umanová August., dělnice
Králová Marie, dělnice
Zajlo Mikuláš, horník
Melcr Josef, truhlář
Fiala Ant. truhlář
Fiala Matěj, zedník
Hrdlička Bohumil, pens.
Koutný Josef, žel. zř.
Čížek Josef, pens.
Horák Václav, tesař
Řehoř Josef, řetězokovář
Hroník Ant., malíř pokojů
Č. S. R., býv. mlýn, obydlí
Zpěváček Stan., domkář
Č. S. R. – býv. ob., zboř.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Špačková Anna, soukr.
Tejnor Antonín, úř. ČSD
Linek Josef, zedník
Fialová Anton., dělnice
Kratochvílová Kateř. dělnice
Č. S. D., strážní domek
Č. S. D., strážní domek
Č. S. D., strážní domek
Č. S. D. nádraží Litovice
Minaříková Markéta, soukr.
Novák Josef, kovář
Státní dům – obydlí
Hakl Antonín, cihelna
Matoušek Antonín, cestář
Kafka Antonín, el. prádelna
Státní dům, obydlí
zbořeno
zbořeno
Svoboda Antonín, obuvník
Linek Ladislav, rolník
Králová Marie, dělnice
Špačková Anna, soukr.
St. dvůr, obydlí – zbořeno
St. dvůr, obydlí – zbořeno
Dusík Antonín, povozník
Dynebír Frant. žel. zř.
Donát Pavel, domkář
Novák Josef, žel. zř.
Doksanský Václav, žel. zř.
Kozák Frant. žel. zř.
Pajmová Frant. dělnice
Šoura Václav, žel. zř. v. v.
Křivánek Josef, domkář
Brynda Frant., pilař
Lang Bohuslav, pokrývač
Hoch Josef, tesař
Pospíšil Josef, pens.
Chalupa Václav, žel. zř.
Bouša Karel, zřízenec

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Váňa Antonín, dělník
Koutný Václav, dělník
Pajma Václav, dělník
Družstvo Dělnický dům
Křížová Ludmila, soukr.
Fousek Václav, zříz. plyn.
Limburský Frant., zedník
Kříž František, hlídač
Procházka Jos., dělník
Příhoda Ant., zedník
Zelenka Boh., žel. zř.
Vaněk Václ., řetězokovář
Svoboda Josef, zedník
Broužovský Bohusl., lakýr.
Černý Ant., zřízenec
Veselá Marie, obchod
Svatůněk Jan, koželuh
Dvořák Václav, pens.
Beran V., stavitel
Sklenář Václav
Hirschauer Karel, úř. ČSD
Maleček Karel, sedlář
Volf Frant., obchodník
Procházka Rudolf, obchod
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
Lefler Frant., betonář
nezastavěno
Havlíček Václav, zedník
Zelenka Štěpán, betonář
Mádr Bohusl., řezbář
Rohla Frant., dělník
nezastavěno
Plechatý Antonín, zřízenec
Radostný Václav, tesař
Vergner Ladisl., úřed.
Kaucký Karel, strojník
Jindřichová Marie, dělnice
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Čp.

Jméno a zaměstnání
majitele

Čp.

Čp.

Litovice
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Volfová Berta, soukr.
Kácl Václav, dělník
Kostříž Jos., dělník
Kostříž Václav, dělník
Fišer Jaroslav, zedník
Donát Václav zedník
Placák Václav, dělník
Neužil Josef
Škabrada Fr., pošt. zříz.
Dundáček Antonín, dělník
Hoch Karel, dělník
Malík Václav, zámečník
Kadečka Václav, zedník
Majer Svatopluk, hasič
Tůma Eman., pens.
Hanžbach Václav, dělník
Najman Jaromír, dělník
Dufek Jarosl., dělník
Hanzlíková Marie, dělnice
Hájek Bohumil, dělník
Vorel František, výměnkář
Lichtenecker Jos., pens.
Schut Josef, žel. zř.
Tomášek Fr., soustružník
Verner Ant., dělník
Zímová Barbora, soukr.
Arnold Josef, podúř. ČSD
Šmíd Antonín, hlídač trati
Zajíček Rudolf, zříz. plyn.
Knol Jos., žel. zř.
Krejčí Vojt., oficiál M. N. O.
Holeček Antonín, žel. zř.
Hájek Eman., šofér
Čech Frant., dělník
nezastavěno
Šroubek Štěpán, plyn. zř.
Morštejn Josef, zříz.
Menšík Karel, holič
Šinágl Karel, obuvník

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

Wernhauser Vilém, pens.
Svoboda Josef, klempíř
Hroník Ant., malíř pok.
Zábranský Jos., host.
Pergl Ludvík, trafika
Panuška Frant., žel. zř.
Šlapánek Fr., mistr zed.
Šteiner Václav, zedník
Kaucký Matěj, žel. zříz.
nezastavěno
Thoma Josef, úředník
Novák Karel, žel. zř.
Šafařík Alois, stroj.
Minařík Jos., pošt. zříz.
Roubal Frant., povozník
Kostříž Ant., dělník
nezastavěno
Fiala Josef, lakýrník
Fikejzl Josef, žel. zř.
Plischle Josef, žel. zř. v.v.
Zikula Antonín, dělník
Kupková Růžena, soukr.
nezastavěno
Vodolán Fr., ob. strážník
Šťastný Václav, zedník
Toušek J., zříz. plyn.
Baťhová Marie, žehlířka
Kučera Jos., rotmistr v. v.
Pišoff Emil, zřízenec
Najman Frant., truhlář
Kostříž Jan, dělník
Zelenka Štěpán, betonář
Pachman Oldř., lakýrník
Hartl Josef, dělník
Tesárek Václav, pošt. zř.
Chalupa Josef, žel. zř.
nezastavěno
nezastavěno
Podlipný Jos., vrch. stráž.

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Vlček Stanisl., truhlář
Hrzal Václav, komeník
Korecký Ladisl., montér
Novotný Jos., dělník
Pistorius Karel, krejčí
Fogel Jos., dělník
Míšek Václ., průvodčí vlaku
Raboch Frant., dělník
Žaloud Ant., žel. zř.
Dusík Karel, dělník
Kubíček Jindřich, dělník
Schmid Karel, obchodník
nezastavěno
nezastavěno
Holeček Jos., dělník
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
Růžička Frant., pošt. zř.
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
Petržilka Ant., úředník ČSD
Novák Jaroslav, pošt. zř.
nezastavěno
nezastavěno
Kříž Václav, zedník
Král Alois, truhlář
Vacek J., pens.
Sloup Josef, strážník
Nový František, zedník
Blažek Antonín, pens.
Vlach Boh., pens.
Vlach Josef, zříz. el. podn.
Svoboda Jan, dělník
Šťastný Václav, zedník
hřbitov
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Čp.

Jméno a zaměstnání
majitele

Čp.

Čp.

Břve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Novotná Frant., rolnice
Šimáček Štěpán, strojník
Č. S. R., státní dvůr
Č. S. R., státní dvůr
Kokrda Antonín, hostinský
Král Antonín, žel. zř.
Klatovský Antonín, zedník
Hytych Karel, zámečník
Novotná Frant., rolnice
Náprstek Josef, dělník
Vršecký Josef, kovář
Volf Petr, cestář
Černý Josef, pens.
Hanzlík Ant., dělník
Hakl Antonín, zed. mistr
Malík Josef, žel. zř. v. v.
Mareš Frant., krejčí

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Mikulášek Ant., žel. zř.
Č. S. R., býv. cihelna
Nykles Antonín, zedník
Pacovský Josef, dělník
Baloun Jaroslav, dělník
Kubásek V., horník
Hytych Ladislav, dělník
Bláha Josef, dělník
Chalupa Karel, dílovedoucí
Č. S. R., hájovna
Kácl Štěpán, žel. zř.
Lang. Václav, pokrývač
Malík Fr., hlídač rybníka
Hašková Rozalie, dělnice
Řečínský Karel, žel. zř.
Zárybnický Josef, horník
Pospíšil Alois, dělník

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Tvrdý Josef, horník
Malíková Anna, soukr.
Malík Frant., hlídač rybníku
Karhan Ant., dělník
Kácl Frant., soustružník
Novotná Františka, rolnice
koupaliště Břve
Šimáček Štěpán, strojník
Novotná Frant., rolnice
Č. S. R. býv. ovčín
Pelichovská Matěj, dělník
Náprstek Karel, trafikant
Trýb Josef, žel. zř.
Pacovský Václav, dělník
Rýdl Frant., topič
Křepelka Jaroslav, dělník
Majer Václav, studnař

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Oldřich Karel, tesař
Štůla Frant., zříz. el. drah
Ženíšek Frant., žel. zř.
Tesárek Antonín, obuvník
Kopernický Václav, žel. zř.
Pospíšil Štěpán, zedník
Foubík Jaroslav, dělník
Hanzlík Antonín, zedník
Rojek Frant., žel. zř.
Pelichovský Frant., dělník
nezastavěno
Peška Frant., kolář
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
nezastavěno
Žid Jan, žel. zř.
Boček Čeněk, truhlář
nezastavěno
Šimáček František, dělník

Jeneček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Stádník Bedřich, rolník
Najman Fr., žel. zř. v. v.
Sláma Václav, žel. zř.
Příhoda Ant., zedník
Částka Václav, žel. zř.
Č. S. R., obydlí zaměst.
obecní domek
Tomek Václav a Matěj, rol
Hašek Ant., dělník
Škvor Frant., žel. zř. v. v.
Horešovský Josef, rolník
Tomek Matěj, rolník
Evan Pavel, rolník
Stříbrná Anežka, hostins.
Stříbrná Josefa, dělnice
Pachman Václav, dělník
Nedbal Josef, zedník
Diviš Frant., žel. zř.
Mrázek Antonín, obchod
Turecký František, žel. zř.
Stádník Bedřich, rolník
Hašek Antonín, dělník
poz. po † A. Košerákovi

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Č. S. D., str. domek Bušť.
Nedvěd Ant., žel. zříz.
Č. S. D., str. domek Duchc.
Černý Václav, žel. zř.
Nedbal Antonín, žel. zř.
Pulcová M., dělnice
Svoboda Tomáš, dělník
David Josef, krejčí
Stibůrková Fr., soukr.
Brabec Josef, hlídač trati
Horešovský Josef, rolník
Tomek Václav, rolník
Horešovský Josef, rolník
Švaříček Josef, sedlář
Hašek Václav, žel. zř.
Protiva Karel, automontér
Vápeník František, krejčí
nezastavěno
nezastavěno
Prieglerová Anna, soukr.
nezastavěno
nezastavěno
Polívka Frant., žel. zř.
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Rok 1931
Přístavba a nástavba školy v Hostivici. Vzrůstem obcí po světové válce přibývá
i obyvatelstva a na škole v Hostivici se pociťuje stále větší nedostatek místa. Třídy jsou
přeplněny, musí se zřizovat nové pobočky a je nutno v nejbližší době postarati se
o vhodné učebny. Proto místní školní rada podala přiškoleným obcím žádost o souhlas na
přístavbu a nástavbu školní budovy o jedno patro podle původního návrhu ředitele školy
Augustina Urbana. O žádosti rozhodly obce příznivě jakožto o nezbytnosti a na stavbu,
kterou podle zmíněného návrhu projektoval zed. mistr Ant. Hakl z Hostivic, vypsán
konkurs. Předběžný rozpočet činil 635 000 Kč, ofertním řízením však stavba zadána
zed. mistru Rud. Šťastnému z Jenče za 476 900 Kč, což později ještě sníženo zásluhou
zed. mistra Fr. Šlapánka z Litovic, který na stavbě prováděl dozor.
Začátkem července po skončení školního roku započato s pracemi a do konce roku 1931
stavba hotova. Nyní, po adaptaci jest ve školní budově 16 učeben, jeden velký a jeden
menší kabinet, sborovna, ředitelna a byt pro školníka.
Stará školní budova prodána pak obci hostivické za Kč 120 000, jichž použito na úhradu
stavebního nákladu, který činil celkem 560 000 Kč a který společně uhradí obce Hostivice,
Litovice a Sobín dle daňového klíče. Na naši obec, která původně počítala s úhradou
230 000 Kč, nyní po snížení rozpoč– 154 –
tu připadlo uhraditi 150 000 Kč, které si obec vypůjčila u Okresní záložny v Unhošti na
6 ¼ % úroku a ¾ % úmoru.
Dle konečného účtu vyžádala si nástavba a přístavba školy, úprava chodníku při škole
a j. skutečný náklad 560 000 Kč. Úhrada jest 120 000 Kč za starou školu, 25 000 Kč
zemská subvence, Hostivice uhradí Kč 228 250, Litovice 141 100 a Sobín 45 650 Kč.
Elektrisace nové části Litovic, která jest již dlouho předmětem jednání a sporů mezi obcí
a občany, teprve letos se uskuteční. Obec vyjednává s Elektrárenským svazem a po
dohodě a ediktálním řízení přikročeno ke stavbě elektrické sítě v celé části nových Litovic,
kterou provedla fa „Ves“ z Prahy. Stavba sítě vyžádá si nákladu 58 082 Kč, který uhradí
obec s Elektrárenským svazem na polovic. Přípojky ze sítě do domů musí si hraditi vlastníci
sami; při první elektrisaci ve starých Litovicích hradila obec i přípojky. Mimo toho musí
každý majitel domu před zapojením složiti příspěvek 20 Kč z každé obytné místnosti.
Stavba sítě pokračuje jen zvolna následkem protestů některých občanů proti úhradě
nákladu i proti umístění potřebných nástřešníků a konsolí na domy. Teprve v listopadu
dokončena stavba první části sítě, takže do konce roku zapojeny pouze domky při okresní
silnici. Druhá část prací protáhne se až do příštího roku.
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Odvodnění ulice na č. k. 369. Ulice, která vznikla postavením rodinných domků na
parc. č. k. 369, jest v úpatí dvou svahů, takže se sem stahuje voda a tvoří zde močál. Již
několik let jedná se o úpravu a odvodnění nejvíce postižené části této ulice, ale pro samé
návrhy a protesty zapomínáno, že domky se podmačují a těžce nabytý majetek mokrem
ničen. Teprve letos po dohodě s majiteli domků vypsán na úpravu konkurs a práce zadána
zednickému mistru Ant. Haklovi z Hostivic za 9 790 Kč. Voda, která se zde zdržovala,
odvedena rourami do rigolu při okresní silnici, ulice vyštětována a vyštěrkována, takže
dnes je zde část hotové sjízdné ulice.78
Stavby r. 1931. Letošního roku postaveno v Litovicích 8 nových rodinných domků. Jan
Kůrka postavil zde domek čp. 152, J. Řečínský čp. 107, R. Šantora domek čp. 112, Antonín
Zach čp. 179, Frant. Limburský čp. 211, Václav Foubík čp. 212, Florián Váchal čp. 215,
Theodor Kitt čp. 239.
František Procházka provedl přestavbu a nástavbu domu čp. 12, ve kterém má zařízený
obchod, Rudolf Alda přistavěl při domě čp. 122, který koupil od Jaroslava Fišera, krám,
kuchyň a pokoj. Antonín Žalud přistavěl u domu čp. 204 mansardu.
V Jenečku postavil V. Šubert domek čp. 72, Stanisl. Plesnivý domek čp. 44, J. Francl
čp. 59. František Najman postavil na
– 156 –
svém poli č. k. 557 domek čp. 56.79 Antonín Mrázek postavil při státní silnici karlovarské
dům čp. 69 a propůjčena mu koncese hostinská a výčepní.
Na Břvech přestavěl Karel Náprstek domek čp. 10.
Změny držebností. 9. května 1931 prodali manželé Karel a Alžběta Šináglovi dům
čp. 156 v Litovicích Josefu a Ludmile Kotíkovým z Břevnova za 120 000 Kč. Josef Kotík
zařídil zde obchod se střižním zbožím.
3. června 1931 prodali Ladislav a Stanislava Linkovi z Litovic čp. 4 domek čp. 59 v Litovicích Marii Šimůnkové z Litovic čp. 17 za 13 800 Kč.
6. března 1931 prodal František a Anna Najmanovi domek čp. 2 v Jenečku Josefu a Anně
Karpíškové za 30 000 Kč.
Rozpočet na rok 1931. Dle rozpočtu jest potřeba 229 799 Kč, úhrada 162 034.
98% přirážka k dani činžovní vynese 1 790 Kč, 300% přirážka k ostatním daním činí
45 240 Kč, příjem ze hřbitovních poplatků 3 500 Kč, neuhražený schodek jest 17 235 Kč,
který bude uhražen ze zemského vyrovnávacího fondu.
– 157 –
R. 1931 narodilo se v Litovicích, Břvech a Jenečku 18 hochů a 19 děvčat, celkem 37 dětí;
zemřelo […] osob.

78
79

Opět západní část Prostřední ulice, viz str. 138 této pamětní knihy.
Správně čp. 86, nyní Na Samotě čp. 1029.
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Rok 1932
Obecní veřejná knihovna. 31. ledna 1932 otevřena pro Litovice, Břve a Jeneček obecní
veřejná knihovna. Zákonem z r. 1920 jest každá obec povinna zříditi vlastní knihovnu pro
občanstvo a přispívati na nákup knih minimál. 50 hal. na každého obyvatele ročně. U nás
se uskutečnění této dobré věci celá dlouhá léta odkládalo; pouze paušál na knihovnu,
který byl každoročně vkládán do rozpočtu, ukládán na knihovní fond.
V lednu letošního roku pověřen vedením obecní veřejné knihovny Ludvík Pergl z Litovic.
Z fondu knihovního, který zatím dosáhl cca 6 000 Kč, zakoupeno 230 svazků zábavných
i poučných knih a veřejná obecní knihovna spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček vešla
v činnost.
Zřízení obecní knihovny přijalo obyvatelstvo s povděkem a do konce roku 1932 půjčeno ve
40 půjčovních dnech 1431 svazků 61 čtenáři. Půjčuje se každou středu od 2–5 hod.
odpoledne za poplatek 50 hal. měsíčně.
Koncem roku 1932 čítá knihovna již přes 300 svazků.

Zákonem ze dne 30. ledna 1920 ukládá se obcím celého státu povinnost pečovati o řádné
a pečlivé zapisování místních významných událostí do trvanlivé pamětní knihy, obecní
kroniky.
– 159 –
V srpnu letošního roku byl pověřen sepsáním a vedením obecní kroniky spojených obcí
Litovice, Břve a Jeneček Ludvík Pergl z Litovic.
U kapličky v Litovicích, na níž je umístěna obecní zvonička, stojí od nepaměti dva mohutné
kaštany. Stářím a snad i mrazem z r. 1929 počal kaštan po pravé straně kapličky schnouti
a musí báti vykácen. Stáří kaštanu odhadnuto na 115 roků. Druhý kaštan jest dosud zdráv.
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Při opravování zvoničky byl zvonek sejmut; na zvonku jest tento doslovný nápis: „Nákladem celé obce Francischek Bumba 1816“ (František Bumba byl v tom čase litovickým
rychtářem v čp. 14 v Litovicích, kde bývala rychta). Zvonek jest ozdoben nahoře ornamentem a jest na něm relief sv. Václava. (Zdeněk Wirth uvádí v knize „Soupis památek
historických a uměleckých v politickém okresu kladenském“, že zvonek v Litovicích jest bez
nápisu s reliefem sv. Floriána v polomeném štítku, což není správné).
Břevské koupaliště. V rámci rekonstrukce hradního vodovodu provedeny různé opravy
a vůbec celková úprava břevského rybníka. Hlavní hráz znovu vyzděna
– 160 –
tvrdou žulou na betonový podklad a opatřena schodištěm. Postavena zděná věž na
vypouštěcí zařízení a upraven přepad vody, která odtéká do rybníku Kala v bažantnici.
Po úpravě rybníka pronajal velkostatek část Krahulova Družině válečných poškozenců
v Košířích, kteří zde zřídili lidové koupaliště.

Lidové koupaliště na Břvech.
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Stavby r. 1932. V Litovicích v r. 1932 postaveno dalších 8 nových domků. Na parc.
č. k. 372 postaven dvojdomek čp. 166 Frant. Procházky a čp. 240 Václava Pšeničky.
Inocens Boudarenko, ruský emigrant, jemuž naše obec dala příslib práva domovského,
postavil zde domek čp. 194. Josef Demiger postavil domek čp. 213, Václav Procházka
domek čp. 214, František Nový prozatímní domek čp. 228, František Šípek domek čp. 235.
Václav Horák postavil na svém poli č.k. 126/4 u bažantnice domek č.p. 242. Karel Pospíšil
přistavěl a rozšířil domek čp. 76.
V Jenečku postavil František Mravinac domek čp. 62, Jindřich Boček domek čp. 66
a Václav Dřížďal čp. 73.
Na Břvech přestavěl Josef Tvrdý domek čp. 25, který koupil od Josefa Bláhy, a Václav Zikl
provedl velkou stavbu a přestavbu hospodářských budov usedlosti čp. 1.
Změny držebností
14. března 1932 prodali manželé Václav a Barbora Vaňkovi dům čp. 90 v Litovicích Josefu
a Kristině Krýzlové z Břevnova za 66 500 Kč.
13. dubna 1932 prodali Václav a Karolina Horákovi domek čp. 34 manželům Bedřichu
a Marii Hájkové za 20 000 Kč.
9. května 1932 prodala Božena Chalupová domek čp. 192 v Litovicích Matoušovi a Růženě
Leštinovým za 44 000 Kč.
– 162 –
4. června prodala Anna Fialová domek čp. 43 v Litovicích manželům Václavu a Marii
Káclovým za 12 000 Kč.
12. října 1932 prodal Hugo Šváb, major děl. pl. 107 v Olomouci dům čp. 98 v Litovicích
manželům Václavu a Antonii Kopeckým z Prahy I za 40 000 Kč.
15. listopadu 1932 manželé František a Anna Procházkovi prodali dům čp. 166 v Litovicích
manželům Antonínu a Frant. Cestrovým z Prahy za 54 000 Kč.
29. ledna 1932 prodali Štěpán a Marie Šimáčkovi ze Břvů čp. 2 domek čp. 42 na Břvech
manželům Antonínu a Marii Pacovské za Břvů za 15 000 Kč.
16. února 1932 postoupili manželé Josef a Marie Bláhovi domek čp. 25 na Břvech Josefu
a Anně Tvrdé ze Břvů za 11 500 Kč, byt a výměnek.
8. srpna 1932 manželé Josef a Anna Tvrdá prodali domek čp. 35 na Břvech Anně Rýdlové
ze Břvů za 12 500 Kč.
10. července 1932 prodali Antonín a Antonie Mrázkovi dům čp. 19 s obchodem smíš.
zbožím v Jenečku Josefu Škrdlantovi ze Řepů za 50 000 Kč.
3. října 1932 koupili Josef a Marie Kocourková z Hostivice dům čp. 49 v Jenečku od Frant.
Ženíška za 46 000 Kč.
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V roce 1932 zemřelo v Litovicích, Břvech a Jenečku 12 dospělých osob – 5 žen a 7 mužů;
dětí zemřelo sedm – tři hoši a čtyři děvčata, celkem 19 osob.
Narozeno 19 hochů a 11 děvčat, celkem 30 dětí. Přirozený přírůstek 11 osob.
27. dubna 1932 schválena pravidla pro vybírání dávky za úřední výkon.
28. července schválena nová pravidla pro vybírání nápojové dávky: 10 hal z 1 l piva, 20 h
z 1 l vína a 20 hal. z 1 l kořalky.
2. října 1932 odhalena pamětní deska na budově staré školy v Hostivicích bývalému učiteli
hostivickému a skladateli sokolské hymny „Lví silou“ Fr. J. Pelzovi.
Dle rozpočtu na r. 1932 jest celková potřeba 156 400 Kč, úhrada 89 750 Kč, schodek
66 650 Kč; uhrazen má býti 200% přirážkou k dani činžovní, 300% přirážkou k ostatním
daním, zbytek 12 399 uhradí zemský vyrovnávací fond.
– 164 –

Rok 1933
Nezaměstnanost a hospodářská krise. Až do r. 1929 byly u nás léta hospodářské
konjuktury. Všechny životní potřeby, válkou vyčerpané, jsou rychle nahrazovány. Stavební
ruch v celém státě zaměstnává velký počet dělnictva. Průmyslové podniky jsou plně
zaměstnány. To vše přispívá k nebývalé životní úrovni všeho lidu.
Od r. 1929 jest však náhle pociťována ochablost ve stavebních živnostech a postupně i ve
všech odvětvích průmyslu. Tato ochablost rok od roku stoupá. Dělnictvo nejprve posíláno
na neplacené dovolené; později však výluka stíhá výluku, dělnictvo jest hromadně
propouštěno a závody a továrny zavírány jedna za druhou. Následkem toho omezuje
a zastavuje se práce v dolech – není odbyt na uhlí.
Nezaměstnanost lavinovitě roste a nejen dělníci, i řemeslníci a úředníci často s vysokoškolským vzděláním jsou najednou připraveni o možnost výdělku. Úspory, kde jaké byly,
rychle mizí, lid chudne, strádá, a kde je živitel již delší čas bez práce, rodina trpí hlady.
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Stát, země, okres, obce i školy snaží se zmírnit bídu nezaměstnaných. Vyplácí se státní
podpora v nezaměstnanosti, podnikají se nouzové práce, při nichž se nezaměstnaní
střídají, dělají se akce a sbírky pro neza– 165 –
městnané, ve škole se vaří pro strádající děti, ale je to všechno málo. Nejhůře je v zimních
měsících, kdy nezaměstnanost vzrůstá a k bídě hlásí se ještě zima.
Stále víc a více chodí žebráků a šumařů a nejen staří, většinou jsou to mladí, statní lidé,
kteří ještě nedávno snad sami almužnu dávali. Kolik sebezapření je třeba, aby mladý
zdravý člověk šel prosit dům od domu o kus chleba, aby alespoň žena a děti se najedli?
A to budiž těmto malým českým lidem vždy s vděčností vzpomínáno, že v těchto těžkých
dobách nereptají, jen s pevným odhodláním, mlčky doufají a věří… I těm buď dík, kteří
bídu druhých pochopili a sami, kde mohli, pomáhali.

V Litovicích, Břvech a Jenečku jest průměrně stále přes 40 nezaměstnaných, v listopadu
68, v prosince již 80.
Okres přiděluje obci potravinové poukázky ze státní stravovací akce, příděl však nedostačuje a tak sotva polovina dostává po jedné, větší rodina po dvou poukázkách týdně, za
něž si mohou vybírati u některého místního obchodníka potraviny za 10 Kč na jednu
poukázku.
– 166 –
Stát vypsal „Půjčku práce“, z které se budou podnikati investiční práce k zmírnění nezaměstnanosti.
9. května 1933 upisuje Litovice na Půjčku práce 10 000 Kč z obecního kmenového jmění;
újezdní školní rada pro školu měšťanskou v Hostivici upisuje 2 000 Kč.
Úprava ulic v nových Litovicích. V rámci nouzových prací pro nezaměstnané hodlá
obec upraviti další část ulice v nové části. Původně bylo v úmyslu upraviti celou hořejší, se
silnicí souběžnou ulici od Dělnického domu k čp. 230. Při projektování vyskytly se však
obtíže technického rázu, neboť většina stavebníků nedbala povahy terénu, který se zde
silně svahuje, takže nyní jest úprava těžko řešitelná; proto aby nebyla práce zdržována,
rozhodnuto upraviti všechny příčné ulice až k druhé podélné ulici. 18. března stavba ulic
zadána zednic. mistru Ant. Haklovi z Hostivic za 34 087,90 Kč. Současně jako část
nouzových prací zřídili majitelé domů v tomto celém úseku chodníkové obruby.
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V červnu po mnohých urgencích konečně zválcována okresní silnice z Litovic do Hostivice.
Silnice postavena r. 1883, tedy přesně před 50 léty a je prvně válcována. Obec na
zválcování
– 167 –
musela přispěti obnosem Kč 1 000.
Ve staré části Litovic provedena úprava vodní nádrže; zřízen zde brod a zařízení na
vypouštění vody při čištění nádrže. Část nádrže od čp. 42 až k sjezdu pro brod zavezena
a ponechána jen úzká strouha pro přítok vody; místo tím získané osázeno stromy.
2. dubna 1933 přijat Jan Kostříž z Litovic za obecního posla za 3 Kč za 1 hodinu pochůzky.
Státní velkostatek vysázel na pozemku „u drah“ po pravé straně okresní silnice od dvora
k litovickému nádraží třešňový sad.
Na Národní leteckou sbírku vybralo se v Litovicích, Břvech a Jenečku 589 Kč.
Ministerským nařízením prodlouženo funkční období obecních starostů a obecních
zastupitelstev ze 4 na 6 roků.
– 168 –
K 15. výročí naší samostatnosti uspořádaly Litovice a Hostivice společnou oslavu. Průvodu,
který prošel oběma obcemi, zúčastnily se bez rozdílu všechny korporace a krojované
spolky s hudbou a prapory a ukončen v Sokolovně v Hostivici, kdež učiněn slavnostní
projev.

Obecní knihovna 1933. 11. XI. 33 darovala Těl. Jednota „Sokol“ v Hostivici ze své
knihovny 140 svazků knih obecní veřejné knihovně v Litovicích.
Ke konci roku čítá obecní knihovna celkem […] svazků; půjčeno ve 42 dnech půjčovních
čtenářům […] knih.
Stavby r. 1933. Stavební ruch v naší obci r. 1933 silně poklesl. Na parc. č. k. 372/38
v Litovicích postavila Anna Jonáková dům čp. 173. Jaroslav Burgr přistavěl hospodářskou
budovu při čp. 15; Josef Kotík přistavěl chlévy při čp. 156. Jar. Prášek přestavěl domek
čp. 26 v Litovicích, velkostatek přestavěl a rozšířil sál hostince u Prchalů.
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V Jenečku postavil Boh. Branžovský na parc. č. k. 521 domek čp. 80. Antonín Příhoda
přestavěl sýpku při čp. 4 v Jenečku na obytné místnosti.
– 169 –
Změny držebností r. 1933
23. února 1933 postoupili Josef a Františka Pospíšilovi dům čp. 76 v Litovicích synovi
a snaše Karlu a Jarmile Pospíšilové za 28 000 Kč.
30. března 1933 postoupili manželé Josef a Antonie Zábranských hostinec a řeznictví
s domem čp. 160 v Litovicích synovi a snaše Františku a Františce Zábranské za 80 000 Kč
a služebnost bytu.
6. dubna 1933 prodali manželé Bohuslav a Věnceslava Branžovských dům čp. 92 v Litovicích Josefu a Jindřišce Urbanové ze Dříně za 44 750 Kč.
10. června 1933 prodal Inocenc a Ludmila Bondarenková dům čp. 194 v Litovicích Václavu
a Marii Trýbovým za 56 000 Kč.
30. června prodala Marie Králová domek čp. 26 v Litovicích manželům Jaroslavu a Boženě
Práškovým ze Břvů za 17 000 Kč.
20. července 1933 prodali manželé Stanislav a Milada Vlčkovi dům čp. 196 v Litovicích
Pavlovi a Boženě Plaché z Veleslavína za 41 000 Kč.
3. července 1933 prodali manželé Karel a Alžběta Protivových z Chýně bratru Bohumilu
Protivovi z Hostivice a švagrové Anně Protivové z Litovic dům čp. 39 v Jenečku na polovici
za 80 000 Kč.
– 170 –
Rozpočet v r. 1933. Celková potřeba činí 136 000 Kč, úhrada 69 850 Kč, schodek
61 150 Kč, který bude uhrazen 200% přirážkou k dani činžovní a 300% přirážkou k daním
ostatním. Zbytek 12 480 Kč uhradí zemský vyrovnávací fond.
V r. 1933 narodilo se v Litovicích, Břvech a Jenečku 28 nových občanů – 19 chlapců
a 9 děvčat. Zemřelo […] osob.
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Rok 1934
21. března 1934 povolilo Ministerstvo veřejných prací po dohodě s Ministerstvem zemědělství a Min. financí 20% subvenci na elektrisaci spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček.
Podle konečných účtů vyžádala si elektrisace naší obce celkového nákladu 298 000 Kč!
Povolená subvence činí 59 600 Kč.
12. dubna 1934 vysadil Josef Zykán z Litovic č. 14 k uctění památky jeho zemřelé
manželky Marie roz. Perglové lípu u zvoničky v Litovicích na místě vykáceného kaštanu.
14. dubna 1934 zemřel Jos. Novák, kovář a obecní zvoník z Litovic č. 50 ve věku 88 let.
Narodil se r. 1846 a byl nejstarším žijícím občanem v Litovicích.
24. května 1934 byl znovu zvolen Tomáš G. Masaryk presidentem Československé
republiky. Místní osvětová komise uspořádala večer po zvolení průvod s hudbou a lampiony, kterého se zúčastnil veliký počet všeho obyvatelstva.
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200 let školy v Hostivici 1734–1934
Škola v Hostivici připomíná se již v dobách husitských; ve válce třicetileté byla pak
zbořena. Po stu letech, v r. 1734 založena zde škola nová, církevní. Sem chodily děti z celé
farní osady: Hostivice, Litovic, Břvů, Jenečka, Sobína i Jenče.
Po školské reformě založena v Hostivici r. 1791 jednotřídní škola farní. Byl to podle
pamětní knihy fary hostivické domeček či chalupa jednoduchá, přízemní, došky krytá. Byla
zde jedna učebna a byt pro učitele.
Zavedením povinné školní docházky zvětšil se počet žactva, jedna třída již nestačila a tak
po válkách napoleonských r. 1824 zřízena třída druhá.
Roku 1836 odškolila se Jeneč a postavila si jednotřídní školu vlastní; počet žáků na škole
hostivické stále však přibývá a proto v létech 1837–38 stará škola zbořena a na jejím místě
postavena nákladem školního patrona velkovévody Toscanského budova nová, větší,
jednopatrová.
Učitel v těchto dobách měl vedle vyučování ještě celou řadu povinností; byl varhaníkem,
ředitelem kůru, mnohdy i kostelníkem a zvoníkem. Nemusel mít velké znalosti vyučovací,
hlavně když byl musikální. Dozor nad školou příslušel farnímu úřadu. Plat za učení vybíral
si učitel od dětí. Platilo se 1–2 kr. týdně, tzv. sobotáles. Později zvýšen sobotales na
2–4 kr. a mimo to musely i obce přispívati na plat učiteli.
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Dle starých obecních knih platily Litovice 8 zlatých, Břve 6 zlatých ve stříbře na zlepšení
učitelského „kongrua“ ročně.
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Teprve po roce 1848 začíná se dařiti školám poněkud lépe. Zrušením roboty i sláva a moc
patronátní klesá a vrchnosti se samy zbavují patronátů školních a tím i školních břemen.
V létech 1864 pak patronát vrchnostenský zrušen a školy přicházejí do správy školních
výborů. To již byla škola záležitostí obce. V mnoha obcích uvítán tento zákon s jásotem
a obce vynakládají dosti peněz na zvelebení svého školství; leč někde opět obracejí se na
milostivou vrchnost s pokornou žádostí, aby patronát školní si podržela, aby tak obec
zbavena byla povinností péče o školu.
Zákonem ze dne 18. ledna 1866 se nařizuje, že oba zemští jazykové požívají na škole
stejného práva, neboť do té doby na školách převládala němčina a byla to hlavně za vlády
císařovny Marie Terezie a Josefa II., kdy prováděna germanisace našeho národa i pomocí
škol.
V roce 1868 odloučena škola od dozoru církevního. Zákonem ze dne 25. V. 68 převzal
dozor nad školstvím stát a zřízeny školní rady; dalším zákonem z r. 1869 provedena nová
školská reforma a školní docházka prodloužena ze 6ti na 8 let.
Od r. 1870 vybírá od občanů školní plat představený obce a odvádí jej školní pokladně.
Litovice platily v té době za jednoho žáka 2 zl. 10 kr. ročně.
Přírůstek dětí vynutil si v roce 1871 otevření další třídy
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třetí a v r. 1877 jsou již třídy čtyři.
Budova školní opět nestačí a proto v r. 1879 nákladem velkovévody Toskánského zvýšena
o druhé patro. V roce 18880 otevřena třída pátá. Kolem roku 1900 nestačila již ani tato
přístavba a jsou zřizovány nouzové učebny v budově c. k. velkostatku, až v r. 1905
rozhodnuto o stavbě nové školní budovy na pozemku rolníka Tůmy. R. 1906 stavba této
vkusné jednopatrové budovy dokončena a odevzdána svému účelu.
Roku 1920 sešli se zástupci obcí Hostivice, Litovice, Sobín, Jeneč a Chýně a založili újezd
pro školu měšťanskou v Hostivici. Tím dostává školství na obci jinou formu.
Vzrůstem obcí po světové válce přibývá i obyvatelstva, školní budovy znovu nedostačují až
konečně r. 1932 bylo nutno provésti nákladnou přístavbu a nástavbu nové školní budovy
o druhé patro.
Budova staré školy prodána obci hostivické a slouží za radnici. Na ní jest umístěna pamětní
deska bývalého hostivického učitele a hudebního skladatele Fr. J. Pelze, autora známé
sokolské písně „Lví silou“. Pamětní desku modeloval též bývalý učitel hostivické školy
Frant. Pechlát a deska zhotovena v továrně fy Zicha a spol. v Hostivici.
Letošním rokem vzpomínáme tudíž 200. výročí založení hostivické školy.

80

Správně má být 1886.
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Oslava 200. výročí školy. U příležitosti význačného jubilea hostivické školy uspořádaly
obě školní rady za spolupráce ředitelství obecné i měšťanské školy, učitelských sborů,
rodičovského sdružení a všech místních spolků a korporací ve dnech 10.–17. června 1934
slavnost s následujícím programem:
1.

V sobotu 9. června provedl dramat. spol. J. K. Tyl divadelní hru „Psohlavci“.
Slavnostní proslov přednesl litovický starosta Ant. Tejnor.

2.

V neděli 10. června v 9 hod. dopoledne otevřena ve všech místnostech školní budovy
výstava žákovských prací obou škol, školních pomůcek a obecních kronik.
Odpoledne v 15. hodin přátelský fotbalový turnaj sport. klubů Hostivice, Litovice,
Jeneč a vojenské XI. na hřišti S.K. Hostivice.

3.

V sobotu 16. června ve 20 hodin v Sokolovně v Hostivici přátelský večírek bývalých
žáků a žákyň, učitelů, kteří na škole působili neb dosud působí, a všech přátel školy.

4.

V neděli 17. června o ½ 9 hod. v Sokolovně slavnostní veřejná zahajovací schůze
obou školních rad, učitelských sborů a rodičovského sdružení. Ve 12 hod přátelský
oběd v hostinci u Neradů. Ve 13. hod. sraz všech spolků a korporací, hostů,
občanstva před budovou školy a ve 13.30 hod. průvod obcí kolem staré školy do
sokolovny na žákovskou slavn. akademii.
Viděl 22. II. 1940
J. Kaše,
okr. referent veř. osv. služby
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Průběh všech podniků, pořádaných v rámci slavnosti, byl velice zdařilý. Zvláštní pozornosti
těšila se výstava žákovských prací, kterou navštívilo několik set osob, mezi jinými i okresní
hejtman vr. r. Šilhán a okr. šk. inspektor Ryšavý. I vystavené obecní kroniky byly se
zájmem prohlíženy.
Na přátelské besedě bývalých žáků a učitelů vzpomínali starší i staří na zašlé časy a na
historky z mladých let.
Ing. Lad. Dlabač,
bývalý žák školy Hostivické
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Za německé nacistické okupace byly obecní kroniky zabaveny. K jejich zničení však již
nedošlo a po osvobození vráceny obcím. Tak vrácena i kronika Litovic naší obci a při této
příležitosti zapsali se do kroniky členové rady Místního národního výboru:
27. července 1945
Čížek, tajemník
Vlach Jos., Chalupa Karel, Leopold Veselý, Václav Pšenička, Tichý Vladislav, Alois Trhlín,
Šmíd Antonín, Bohumil Klecan
Prohlédl a potěšil se Václav Sklenář, okr. osvětový inspektor Kladno
Jan Hlinka, okresní knihovnický inspektor Kladno, 16. ledna 1946
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Dne 18. května 1946 navštívil Litovice pan ministr vnitra Václav Nosek, aby promluvil na
veřejném projevu, který uspořádala K. S. Č., o volbě do ústavodárného národního shromáždění. Při této příležitosti zapsal se p. ministr do naší pamětní knihy.
V. Nosek

