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O knize 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice vedená v letech 1895 až 1904 je 

nejstarší dochovanou knihou zápisů litovického zastupitelstva. Ze staršího období se ve 
Státním okresním archivu Praha západ dochovaly pouze jednotlivé zápisy psané na 
samostatných listech, které shrnuje svazek č. L1 řady L Pramenů k hostivické historii. 

 
Kniha byla při nesprávné skartaci starých písemností Městského úřadu Hostivice 

v 90. letech 20. století určena k likvidaci a z hromady připravené na vyhození ji zachránila 
pracovnice úřadu, která ji později předala Jiřímu Kučerovi. V listopadu 2011 byla kniha 
předána Státnímu okresnímu archivu Praha západ, kde je nyní uložena ve fondu Archiv 
obce Litovice pod inv. č. 2. 

 
 
Přepis knihy je doplněn poznámkovým aparátem, který upřesňuje některé staré 

místní názvy a další skutečnosti. V poznámkách užívám výhradně současné názvy ulic 
a čísla popisná. Kniha s výjimkou prvních 54 stran nemá číslované strany, údaje v dalších 
dílech proto cituji odkazem na datum schůze. 
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KNIHA PROTOKOLŮ 
 
 

sepsaných při schůzích obec. zastupitelstva 
 
 

spojen. obcí Litovice, Břve a Jeneček 
 
 
 
 
 

18 29. července 95 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 6 
 

 

 

 
Protokol 

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva na základě oběžníku ze dne 
29. července 1895 o 7mé hodině večer. 
 

Předmět. 
 
1. Dopis obecního úřadu v Třebonicích, že ze zdravotních ohledů dodávají 

zdejšího příslušníka Josefa Kácla nemanželského syna Marie Vyskočilové 
rozené Káclové, a žádá za dodání povozu chudinského 2 zl. 70. 
Usneseno jednohlasně, by byl zaslán obci Třebovské dopis, že nemá práva odnímat 
matce syny a že matka se před celým obecním zastupitelstvem vyjádřila, že syna 
svého do jiných rukou nedá, neb potřebuje velkou obsluhu, a přidává se jí na výživu 
toho 10 zl., celkem ročně 35 zl., s kterýmžto obnosem přítomná matka M. Vyskoči
lová jest spokojena. 

 
2. Žádost prostřednictvím obecního úřadu ve Strenicích by Vojtěchu Klatov

skému 77 roku starému byla udělena podpora. 
Usneseno jednohlasně, by jmenovaný zaopatřil sobě lékařské vysvědčení a že ku 
práci schopen není a průkaz o svém stáří. V pádu, že by týž dodal průkaz ten, že 
ku práci není schopen, vyměřuje se mu ročně 6 zl.  

 
3. Žádost pěstounů Růženy Vyznerové narozené v Praze roku 1889, Františka 

a Alžběty Kaš ve Višňové na výživu a výchovu. 
Vyšetřit byt matky. 

 
4. Žádost […] Zelené za podporu na byt. 

Usneseno jednohlasně, že má podpory 24 zl. a že se tento rok větší podpora vyplácet 
nemůže. 

 
5. Volné návrhy. 

Člen zastupitelstva pan Mareš ze Břvů oznamuje, že dosud František Kácl neodklidil 
stavby na obecním pozemku.  
Usnešeno jednohlasně, by byl týž ještě jednou vyzván, by do tří dnů stavby ty 
odklidil, po projití lhůty té by stavby ty za asistence odstraněny byly. 

 
Tím protokol skončen a od přítomných podepsán. 
V Litovicích dne 29ho července 1895 
Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Ant. Herda, Matěj Mareš, Jan Řečinský, Maresch 
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Protokol 

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva na základě oběžníku ze dne 
27. října 1895 o 9té hodině ranní, spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. 
 

Předmět. 
 
1. Jest potřeba postarat se o byt a výživu příslušníka mrzáka Josefa Kácla ze 

Břvů. 
Usneseno jednohlasně by jmenovaný mrzák Josef Kácl byl dán do obecního domku 
společným bytem Josefě Vajzové, jmenovaná se uvolila, že si ho vezme ku stravě 
a poklidu, když jí obec poskytne 25 krejcarů denně. 

 
2. Volné návrhy. 

Člen obecního zastupitelstva pan Antonín Burgr navrhuje, aby se mrzáku Josefu 
Káclovi seřídilo nějaké prádlo. 

 
3. V pádu, kdyby z jeho příbuzenstva ho chtěl někdo navštívit, jest povinen se hlásit 

u obecního úřadu. 
 
4. Člen obecního zastupitelstva pan František Ptáček navrhuje, aby se obecní sýpkou1 

i částí pozemkem, který má pronajatý p. Klein, prodalo na stavební parcele veřejnou 
dražbou. Dává se v moc starostovi, aby se postaral o pravé vyměření a odhadnutí 
této budovy a o potřebné věci. 

 
Tím protokol skončen a od přítomných podepsán. 
Obecní úřad v Litovicích dne 27ho října 1895 
Václav Sobotka, starosta, Antonín Šimáček, František Ptáček, Josef Rohla, Jan Řečinský, 
Ant. Burgr 

                                                 
1  Obecní sýpka se nacházela v Litovické ulici mezi domy čp. 340 a 341, proti parku T. G. Masaryka 
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Protokol 

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve 
a Jeneček na základě oběžníku ze dne 8ho prosince 1895 odbývané dne 
8. prosince 1895 o 2hé hodině odpoledne. 
 
Ke schůzi dostavili se p. Ant. Šimáček, p. M. Mareš, p. J. Řečinský, p. F. Ptáček, p. Frant. 
Horešovský, zástupce velkostatku p. Veiner, p. Antonín Herda, p. Antonín Burgr. P. Rohla 
pro nemoc omluven. 
 

Předmět. 
 
1. Jest jednání ohledně rozvržení příspěvku na silnici Chrášťansko chýňskou 

(751 zl. 26). 
Zástupce velkostatku navrhuje, by byla podaná žádost k okresnímu výboru za 
prodloužení lhůty ku placení až do konce února. Jednohlasně přijato. 

 
2. Volba dvou přehlížitelů účtu za rok 1895. 

Zvolen jednohlasně p. správce Horešovský a p. Ant. Šimáček. 
 
3. Volné návrhy. 

– 
 

Tím protokol skončen a podepsán. 
Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Matěj Mareš, František Ptáček, 
Wein, Šimáček, Řečinský 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 28. ledna 1896 na základě 
oběžníku ze dne 14ho ledna 1896. 
 

Předmět. 
 
Prozkoumání a schválení účtu obecního příjmu a vydání pro rok 1895, jakož 
i předpočtu na rok 1896. 
Schůzi předsedá pan starosta za přítomnosti následujících pánů p. Ptáčka, p. Šimáčka, 
p. Burgra, p. Řečínského, p. Herdy, p. Mareše, p. Horešovského z Jenečka, p. Veinera, 
zástupce velkostatku. 
 
Přikročeno ku prozkoumání a shledáno, že  
  veškerý příjem činí za 1895   1 160 zl. 15 kr. 
  veškeré vydání činí za 1895   1 031 zl. 13 kr. 
Zbývá koncem roku přebytek       129 zl. 02 kr. 
 

Účet byl jednohlasně schválen a usneseno, by přebytek byl přenesen na rok 1896. 
 

Na to přikročeno ku prozkoumání předpočtu na rok 1896. 
Veškerá potřeba činí:    1 660 zl. 30 
Příjem          345 zl. 16 
Zbývá neuhraženo     1 315 zl. 24 
 

Usneseno jednohlasně, by obnos ten byl kryt 30% přirážkou k veškerým přímým daním, 
které činí 4 565 zl. 18. 30 % = 1 369 zl. 55, a zároveň bylo usneseno, by odměna 
3 pánům radním á 6 celkem 18 zl. v roce 1896 se více nevyplácela. 
 
Dále jednáno o žádosti pěstounky Alžběty Káš ve Višňové, která ošetřuje Růženu 
Význerovou a usneseno, by ji na dítko to bylo vyplaceno 1 zl. měsíčně pro rok 1896. 
 
Dále usneseno jednohlasně, by při poštovním úřadě zřídila příhrada a by obecní strážník 
chodil pro dopisy. 
 
Usneseno též jednohlasně, by se vybíral poplatek do chudé pokladny z her gymnastických 
20 kr. a z kolotočů 50 kr.  
 
Františkovi Zelenkovi udělena podpora 5 zl. na byt pro rok 1896. 
 
Veizové bylo jednohlasně povoleno na děti Marie Melzrové denně 25 kr. za ošetřování 
a výživu. 
 
Dále usneseno jednohlasně, by v roce 1896 tráva z mezí byla ve dražbě prodána. 
 
Tím protokol skončen a podepsán. 
Ant. Kubr, zapisovatel 
Václav Sobotka, starosta, Frant. Horešovský, Wein, František Ptáček, Mareš Matěj, 
Šimáček, Řečinský, Ant. Burgr, Ant. Herda 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 11 
 

 

 

 
Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 17ho března 1896 na základě 
oběžníku ze dne 17ho března 1896. 
 
Schůzi předsedá pan starosta za přítomnosti následujících pánů: p. Horešovského, zástup
ce velkostatku, pana Rohly, pana Mareše, p. Burgra, p. Herdy. 
 

Předmět. 
 
1. Jednáno o Antonii Zelené, že dala starostovi 4 děti a utekla od nich. 

Usneseno, by se učinila poptávka u obec. úřadu v Břevnově, v jakých poměrech 
jmenovaná jest, a aby byla vyzvána, chce li dítky k sobě vzíti, aby ji obecní strážník 
předvedl za asistence obec. úřadu v Břevnově. 

 
2. Žádost Vojtěcha Klatovského ze Strenic, 77 roků starého o podporu. 

Usneseno, by byl obecní úřad v Strenicích požádán, je li skutečně pravda, že je ku 
práci neschopný. Jest li dle dopisu jeho syna málo vidí, aby byl vyzván, by předložil 
lékařské vysvědčení. 

 
3. Žádost Václava Saidla o podporu (v Přítočně). 

Usneseno vyšetřit poměry příbuzných a by předložil lékařské vysvědčení. 
 
4. Žádost Majdaleny Vlčkové z Hostivice. 

Žádost zamítnuta. 
 
5. Volné návrhy. 

Vyzvat pana Špačka, by mostek před jeho stavením zřídil. 
 

Pan Mareš upozorňuje, by cesta kolem pískovny na Břvech byla upravena, by žádné 
neštěstí se nestalo. 
Zástupce velkostatku uvolil se ihned cestu tu upravit. 

 
Pan správec navrhuje, by mostek k Morávkovic byl opraven. 
Vzato na vědomí a budou se konat přípravy k opravě. 

 
Tím protokol skončen a od přítomných podepsán. 
Václav Sobotka, starosta, Horešovský, Ant. Burgr, Mareš Matěj, Josef Rohla, Ant. Herda 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 12ho května 1896 na základě 
oběžníku ze dne 8ho května 1896. 
 
Přítomni: p. Sobotka, p. Ptáček, Šimáček, Burgr, Herda, Mareš, Řečinský. 
 

Předmět. 
 
1. Jednání o výnosu slav. zemského výboru ze dne 1ho dubna 1896 čís. 18764. 

Pan Ptáček navrhuje, že se nemůže v naší obci žádných platů více zavádět, neb 
občanstvo jest již dosti obtíženo. 
Všemi hlasy přijmuto. 

 
2. Jednání o výnosu c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 11. dubna 

1896 č. 33090 ai 1895. 
Přijmuto všemi hlasy dle tohoto výnosu. 

 
3. Žádost Václava Saidla v Pavlově o podporu. 

Usneseno jednohlasně, by mu byla vyplacena podpora 6 zl. ročně (též za rok 1896). 
 
4. Žádost o podporu Václava Vaise v Želenicích. 

Usneseno jednohlasně, by mu byla vyplacena podpora 6 zl. ročně (též za rok 1896). 
 
5. též Jakuba Klatovskýho ve Strenicích. 

Usneseno jednohlasně, by mu byla vyplacena podpora 6 zl. ročně, ale dříve ne až 
předloží lékařské vysvědčení (též 1896). 

 
6. Volné návrhy. 

Vyzvat veškery hospodáře ku pronajmutí mezí. 
Přijato. 

 
Pan Mareš navrhuje prodání obecního špýcharu. 
Usneseno s prodejem sečkat, až bude vysvětleno, komu špýchar patří a jaké závazky 
knihovní na něm jsou. 

 
Tím protokol skončen a podepsán. 
V. Sobotka, starosta, Fr. Ptáček, Ant. Burgr, Šimáček, Herda, Mareš Matěj, Jan Řečinský 
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Protokol 

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva na základě oběžníku ze dne 
1ho června 1896 konané dne 3ho června 1896. 
 
Ke schůzi se dostavili následující páni členové: p. Sobotka, starosta, p. Burgr, p. Šimáček, 
p. Mareš, p. Fr. Horešovský, p. Herda. 
 

Předmět. 
 
1. Výměr slav. okres. výboru v Unhošti z 10ho dubna 1896 č. 264 (zaopatření 

hasičského náčiní). 
Usneseno jednohlasně, by se koupilo 15 košíků buď plechových, neb plátěných. 

 
2. Rozpočet na opravu mostku k Morávkovům. 

Usneseno jednohlasně na návrh p. Burgra mostek ten docela odstranit a udělat rigol 
k odtékání přebytečné vody. 

 
3. Jakých kroků by se mělo užít ku hubení křečků. 

Usneseno vyzvat veškeré pány majitele pozemků, by křečky pilně hubili. 
 
4. Volné návrhy. 

Žádné. 
 
Tím protokol skončen a podepsán. 
V. Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Šimáček, Mareš Matěj, Ant. Herda 
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Protokol 

sepsaný dne 5ho srpna 1896 o schůzi obecního zastupitelstva svolané na 
základě oběžníku ze dne 4ho srpna 1896. 
 
Ke schůzi se dostavili následující páni členové: p. Burgr, Šimáček, p. Ptáček, p. Horešov
ský, zástupce velkostatku, p. Sobotka. 
 

Předmět. 
 
1. Přípis obecního úřadu v Břevnově ohledně 4 dítek Antonie Zelené, která se 

pokusila o sebevraždu, týž obecní úřad dal dítky do ošetřování a žádá 1 zl. 
denně. 
Usneseno, by obnos 13 zl. 50 byl obecnímu úřadu v Břevnově zapraven a by Antonie 
Zelená byla dopravena do obce a by jí byl byt vykázán v obecním domku. 

 
2. Přípis banky Slavie, která chce obci poskytnouti prostředky na zakoupení 

hasidel při větším pojistném. 
Usneseno, by akce ta byla podporována. 

 
3. Stížnost Frant. Kácla proti umístění kompostu p. Šafra a p. Balouna. 

Usneseno až uklidí chlívky, tak že se nařídí odklizení kompostu. 
 
4. Přípis pana Stříbrného, že mu dovolili sousedé v Jenečku až na pana 

Stádníka pásti dobytek přes zákaz obecního úřadu. 
Usneseno, by obecní strážník stíhal ty, kteří překročí zákaz obecního úřadu. 

 
Tím protokol skončen a podepsán. 
V. Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Ant. Herda, Ant. Šimáček, Horešovský, Fr. Ptáček  
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Protokol 

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva dne 11ho ledna 1897 na základě 
oběžníku ze dne 7ho srpna 1897. 
 
Přítomni následující páni členové: pánové Rohla, Ptáček, Mareš, Šimáček, zástupce velko
statku p. Horešovský, p. Herda, p. Burgr, p. Řečinský. 
 

Předmět. 
 
1. Návrh, mají li zaměstnavatelé přihlašovat dělníky, které zaměstnávají, do 

seznamů volebních všeobecné třídy voličské. 
Usneseno jednohlasně, by se každý dělník přihlásil sám. 

 
2. Žádost občanů Břevských o udělení povolení ku postavení studny a příspě

vek na ní. 
Usneseno, by bylo komisionelní ohledání ohledně místa, kde by studna stála, a by 
dotčení žadatelé podali rozpočet. 

 
3. Volba dvou revisorů účtů. 

Usneseno jednohlasně, by loňští páni revizoři prohlédli účty – p. Šimáček a p. správce 
Horešovský. 

 
4. Jednání o výnosu slav. Zemského výboru ze dne 19. září 1896 čís. 41918. 

Provedení a opatření výnosu toho ponechává se panu starostovi. 
 
5. Žádost manželů Kazových ve Višňové, by jim za ošetřování nalezenky 

Růženy Víznerové za rok 1895 podpora vyplacena byla. 
Usneseno, by bylo vyplaceno 9 zl. 

 
6. Žádost Antonie Zelené. 

Usneseno, by strážník věc vyšetřil. 
 
7. Žádost porodnice a náleznice o zapravení 8 zl. 19 kr. za ošetřování manžel

ky Františka Hanzlíka v Řepích. 
Usneseno, by bylo dopsáno jmenovanému, by zaplatil obnos tento, jinak bude 
dopsáno na ředitelství. 

 
8. Výkaz nemocnice, by bylo zapraveno 4 zl. 33 kr. za ošetřování za Martina 

Kácla. 
Usneseno, by bylo odepsáno, že dotyčný obnos má na byt. 

 
9. Městský úřad na Smíchově žádá o zapravení za léky 1 zl. 58 kr. za Barboru 

Šmídovou. 
Usneseno zapravit. 

 
10. Obecní úřad Nusle, Pankrác o zapravení 4 zl. za zálohu Antonínu Marešovi. 

Vyplacení odepřeno. 
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11. Nařízení okresního hejtmanství v Kladně, by bylo zapraveno obec. úřadu 

v Humpolci za léčení rodiny Šturcovy 1 zl. 27 a 1 zl. 86, 1 zl. 40. 
Usneseno vyplatit. 

 
12. Žádost Marie Brantové, 72 roků staré, za podporu (obecní úřad v Družci). 

Usneseno, by předložila lékařské vysvědčení. 
 
13. Žádost Rozálie Volfové v Libušíně, 74 roků staré, o podporu. 

Usneseno, by předložila lékařské vysvědčení. 
 
14. Volné návrhy. 

Pan Ptáček navrhuje, by slav. okresní výbor Unhošťský přičinil se k tomu, by obce 
zdejšího okresu podaly hromadně žádost, by chudí byli zaopatřeni z prostředků 
zemských. 
Usneseno jednohlasně. 

 
15. Pan Herda navrhuje za zřízení obecního pokladníka. 

Usneseno jednohlasně, by byl příště zvolen. 
 
16. Pan Mareš upozorňuje na topol na Břevské hrázi, který je dutý, a žádá, by byl 

odstraněn, by se nestalo žádné neštěstí. 
Usneseno, by c. k. správa vyzvána, by topol tento odstranila, a by byla správa 
c. k. velkostatku, by ostatní topoly seřízla. 

 
Tím protokol skončen a od přítomných podepsán. 
V. Sobotka, starosta, Matěj Mareš, Ant. Šimáček, Fr. Ptáček, Jan Řečinský, Rohla Josef, 
Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Herda 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 3. února 1897 na základě 
oběžníku ze dne 19. ledna 1897. 
 

Předmět. 
 
Prozkoumání a schválení účtu obecního příjmu a vydání pro rok 1896, jakož 
i předpočet na rok 1897. 
V schůzi předsedá p. starosta za přítomnosti následujících pánů: p. Šimáček, p. Burgr, 
p. Horešovský, p. Herda, p. správce Horešovský, zástupce velkostatku 
 
1. Přikročeno ku prozkoumání a shledáno, že  
  veškerý příjem činí za rok 1896   1 717,50 
  veškeré vydání činí za rok 1896  1 439,86 ½ 
  zbývá koncem roku přebytek     278,63 ½ 
 
Účet byl jednohlasně schválen a usneseno, by přebytek byl přenešen na rok 1897. 
 
2. Na to přikročeno ku prozkoumání předpočtu na rok 1897. 
Veškerá potřeba činí    1 385,88 ½ 
Příjem za rok 1897       475,08 ½ 
Zbývá neuhrazeno       910,80 zl. 
 
Usneseno jednohlasně, by obnos ten byl kryt 20% přirážkou veškerým přímým daním, 
které činí 4559,37. 20 % = 911,87 a zároveň usneseno […] 
 
Tím protokol skončen a od přítomných podepsán. 
V. Sobotka, starosta, Horešovský, Šimáček, Burgr, Ant. Herda, Frant. Horešovský  
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 24. března 1897. 
 
Ke schůzi dostavili se následující páni členové: p. Šimáček, p. Řečinský, p. Mareš, 
p. Ptáček, p. Burgr, p. Herda. 
 

Předmět. 
 
1. Přípis slav. okresního výboru v Unhošti ze dne 8ho ledna 1897 č. 23 týkající 

se zřízení zimní hospodářské školy pro okres Unhošťský v městě Unhošti, 
kterým se obce žádají za poskytnutí stálého ročního příspěvku k částeč
nému krytí potřebného nákladu. 
[…2] sdělil pan starosta dotyčný přípis v celém obsahu a na to přikročeno k rokování. 
Usneseno jednohlasně, že se se zřízením zimní hospodářské školy v Unhošti 
nesouhlasí. 

 
2. Přípis okresní školní rady ze dne 9ho ledna 1897 čís. 141 okresní školské 

rady ve příčině zřízení hospodářského kurzu pokračovací při obecné škole 
v Hostivici. 
Po přečtení dotyčného přípisu přikročeno k rokování. 
Pan Ptáček navrhuje, by se zřízení kursu nečinily překážky, a odporučuje, by návrh 
ten byl přijat. 
Pan Herda nesouhlasí se zřízením kursu toho. 
Přikročeno k hlasování o návrhu pana Ptáčka a pro návrh ten hlasovali čtyři páni 
a proti návrhu tři, tudíž souhlasí se se zřízením pokračovacího kursu hospodářského 
při obecné škole v Hostivici a zavazuje se nésti náklad se zřízením a vydržováním 
jeho, pokud na zdejší obec připadá. 

 
3. Žádost Rosálie Volfové z Libušína o podporu. 

Usneseno jednohlasně, by jí byla vyplacena podpora 6 zl. ročně. 
 
4. též Marie Brantová, Družec. 

Usneseno též 6 zl. ročně. 
 
5. Volné návrhy. 

– 
 
Tím skončeno a od přítomných podepsáno. 
Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Fr. Ptáček, Šimáček, Matěj Mareš, Jan Řečinský, 
Ant. Herda 

                                                 
2  Nečitelné 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 21ho května 1897 na 
základě oběžníku ze dne 18ho května 1897. 
 
Ke schůzi dostavili se následující páni: p. Burgr, p. Šimáček, p. Ptáček, p. Horešovský, 
zástupce c. k. velkostatku, p. Frant. Horešovský a pan Herda. Schůzi předsedá p. starosta. 
 

Pořad. 
 
1. Přípis slav. c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 8ho dubna 1897 

č. 12452 týkající se opatření proti nouzi. 
Za členy komise zvoleni pro Litovice pan starosta a pan Linek, pro Břve p. Herda 
a p. Ptáček, pro Jeneček p. Evan a p. Stříbrný. 

 
2. Zřízení obecního strážníka. 

Pan Herda navrhuje, by se vypsal konkurs do listu Politiky, 300 zl. služného, byt 
a 20 zl. na šaty. 

 
3. Pan Herda navrhuje, aby se přidala podpora Marii Brantové, Rosálii Volfové 

na celý rok 9 zl.  
Vyplatit. 

 
4. Žádost Marie Horákové z Hostivice za podporu. 

Usneseno, by jí bylo vyplaceno 9 zl. ročně. 
 
5. Žádost Marie Foubíkové z Dobrovíze. 

Usneseno, by si zaopatřila lékařské vysvědčení. 
 
6. Volné návrhy. 

Pan správce Horešovský navrhuje, by se opravil obecní mostek. Usneseno, by se 
mostek prohlédl. 

 
Tím protokol skončen a podepsán. 
V. Sobotka, starosta, Horešovský, Šimáček, Frant. Horešovský, František Ptáček, 
Ant. Burgr 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 6. června 1897 na 
základě oběžníku ze dne 3. června 1897. 
 
Ke schůzi dostavili se následující páni: p. Šimáček, p. Řečinský, p. Mareš, p. Rohla, 
p. Herda, p. Burgr, předseda p. starosta, p. Horešovský, zástupce velkostatku. 
 

Předmět. 
 
1. Jest obsazení místa obecního strážníka, přihlásili se p. Václav Procházka 

z Horních Počernic, okres Karlín, Václav Zelenka z Litovic a Václav Helt 
z Litovic. 
Usneseno jednohlasně, by byl vypsán konkurs. 

 
2. Má li se přistoupiti ku spolku zemskému červeného kříže aneb ženskému 

červeného kříže. 
Usneseno jednohlasně, by se přistoupilo ku spolku zemskému červeného kříže, však 
při debatě opětné 5 hlasy z přítomných 8 členů znovu přistoupení za člena z důvodů 
obecních zamítnuto.3 

 
3. Volné návrhy. 

Člen p. Mareš navrhuje, by se dal opravit mostek v obci Břve před zvoničkou. 
Usneseno jednohlasně, by se mostek opravil. 

 
4. Žádost Marie Žilkové, by jí obec pronajala obecní pozemek vedoucí 

k jejímu domku č. 20.4 
Usneseno jednohlasně, by se jí pronajala obecní ulice na 7 roků prozatímně za obnos 
50 kr. ročně. 

 
Tím protokol skončen a podepsán. 
V. Sobotka, starosta, Horešovský, Šimáček, Rohla Josef, Matěj Mareš, Jan Řečinský, 
Ant. Burgr, Ant. Herda 

                                                 
3  Druhá část věty od slova „však“ dopsána jiným rukopisem 
4  Výběžek ulice K Rybníku k domu čp. 640 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 20. července 1897. 
 
Ke schůzi dostavili se následující páni: p. Horešovský, zástupce velkostatku, p. Burgr, 
p. Horešovský, p. Evan, p. Ptáček, p. Šimáček, p. Vorlíček, p. Linek, p. Blecha, c. k. vrchní 
správce, p. Stříbrný. 
 

Předmět. 
 
1. Podat prohlášení obecního zastupitelstva ohledně hostinské živnosti ve 

Břvech p. Františka Ptáčka (c. k. okresní hejtmanství 1.7.1897 č. 16736).5 
Že ohledně živnosti hostinské Františka Ptáčka ve Břvech nestává žádných námitek 
a že živnost ta jest jediná toho druhu a že tato živnost jest v místě Břvech zapotřebí. 

 

2. Volba dvou členů do místní školní rady. 
Do místní školní rady zvoleni byli p. Horešovský c. k. správce a p. Burgr. 

 

3. Má li být podána žádost okresnímu výboru, by přijmul silnice ke stanici 
a k zelenému kříži do správy. 
Usneseno, by žádost k okresnímu výboru stran přijmutí silnic zaslána byla. 

 

4. Ustanovení obecního strážníka. 
Jest obsazení místa obecního strážníka, přihlásilo se 73 žadatelů, usneseno, by 
p. Šimáček a p. Linek žádosti prohlédli a pak, které by uznali za vhodné (5), výboru 
předložili. 

 

5. Antonie Zelená zaslala do obce 3 dítky, jakého opatření se má státi. 
 – 
 
6. Volné návrhy. 

P. starosta navrhuje, by se něco stalo s (obecním) špýcharem. P. Burgr navrhuje, by 
se mu pronajala sýpka na dobu 6 roků, a zavazuje se, že před kontrolou obce dá 
sýpku do pořádku, a za to má sýpku k užívání od 1. ledna roku 1898 do konce roku 
1904 bezplatně (místo placení nese opravu). 

 

7. P. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by se dal můstek na hráz do 
pořádku. Usneseno, by se oprava někomu zadala. 

 

8. Návrh starosty, by se dala žádost k župní hasičské jednotě o podporu na hasičské 
náčiní. Usneseno, by žádost zadána byla. 

 

9. Návrh p. Vorlíčka, by se dala obecní strouha opravit. Usneseno, by se podala žádost 
k okresnímu výboru, aby břeh okolo strouhy dal do pořádku. 

 
S tím protokol skončen a podepsán. 
Václav Blecha, c. k. vrchní správce, Ant. Burgr, radní, Horešovský, Josef Vorlíček, Josef 
Stříbrný, Josef Evan, Frant. Horešovský, Šimáček, Ptáček, Linek 

                                                 
5  Hostinec v domě Hájecká čp. 1071 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 23. července 1897. 
 
Ke schůzi dostavili se následující pánové: p. Horešovský, Malá Jenč, p. Stříbrný, Malá Jenč, 
p. Vorlíček, Litovice, p. Sobotka, starosta, Litovice, p. Ptáček, Břve, p. Šimáček, Břve, 
p. Linek, Litovice, p. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku. 
 

Předmět. 
 
1. Volba obecního strážníka z pěti vybraných žadatelů. 

Přikročeno k volbě a zvolen byl František Vobořil v Ostředku p. Divišov, s podmínkou, 
že se přijímá na půl roku provizorně a pak na dobu určitou. 

 
2. Volné návrhy. 

1) Pan starosta podává ony výtisky a ptá se, co má do oněch zanést, míní li obec 
nějaké hasičské náčiní zakoupiti, což se usneslo, by se zakoupily dvě ruční stříkačky, 
dále nějaké košíky na vody a nějaký žebřík, což se do oněch výtisků zanese a zašle 
k zemskému výboru. 

 
2) Dále pojednání o sirotkách matky Anny Zelené, co se má s oněma počíti, což 
p. Ptáček podal návrh, by se děti poslaly domů k matce, což jednohlasně přijato. 

 
3) Pan Linek navrhuje, by se opravil obecní domek pro strážníka, bylo přijato. 

 
Tím schůze skončena. 
Horešovský, Frant. Horešovský, Linek v zastoupení, Josef Stříbrný, František Ptáček, 
Šimáček, Josef Vorlíček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 16. září 1897. 
 
Ke schůzi dostavili se následující pánové: p. Sobotka, starosta, p. Burgr, Litovice, 
p. Vorlíček, Litovice, p. Horešovský, Malá Jenč, p. Evan, Malá Jenč, p. Stříbrný, Malá Jenč, 
p. Ptáček, Břve, p. Šimáček, Břve. 
 

Předmět. 
 
1. Pronajmutí obecních pozemků. 

Ustanovena dražba na 19ho září 1897 na druhou hodinu odpolední. 
 
2. Čtení výnosu okresního výboru ze dne 27. srpna 1897. 

Na vědomí vzato. 
 
3. Žádost Jakuba Klatovskýho za zvýšení podpory. 

Povoleno ze 6 zl. zvýšení na 9 zl. 
 
4. Volné návrhy. 

Pan starosta navrhuje odložení posvícení z sv. Havla na vše svaté. 
Všeobecně přijato. 

 
5. Pan Jos. Stříbrný, člen obecního zastupitelstva, navrhuje upravení cesty od č. 23 

k Hostivici vedoucí.6 
Přijato, oprava odložena na příští rok. 

 
6. Pan Ptáček navrhuje opravení mostku pod Krahulovem. 

Jednohlasně přijato. 
 

7. Pan Vorlíček navrhuje koupi nového pláště pro strážníka. 
Jednohlasně přijato. 

 
8. Pan Ptáček navrhuje, by pole pod špýcharem a zahrádka u obecního domku dána 

byla jako přídavek služby obecnímu strážníkovi k užívání. 
Jednohlasně přijato. 

 
9. Pan Vorlíček navrhuje zakoupení tří skříněk pro vyhlášky. 

Jednohlasně přijato. 
 
Tím schůze skončena. 
Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Josef Evan, Josef Vorlíček, Josef 
Stříbrný, Šimáček, Ptáček 

                                                 
6  Míněno čp. 23 v Jenečku (nyní čp. 966), jde o Novotného ulici 
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Protokol 

sepsaný ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 25ho září 1897. 
 
Ke schůzi dostavili se následující pánové: p. Sobotka, starosta, p. Horešovský, zástupce 
c. k. velkostatku, p. Burgr, Litovice, p. Vorlíček, Litovice, p. Linek, Litovice, p. Stříbrný, 
Jeneček. 
 

 
 

Předmět. 
 
1. Projednání stížnosti p. Josefa Stříbrného. 

Obecní zastupitelstvo vzalo zřetel na předloženou stížnost a povolilo, odvolávajíc se 
na odst. 5 dražeb protokolu a jako dostiučinění, by byl pronajatý pozemek nájemci 
p. Adolfovi Košerákovi odejmut a přiřčen ve vydražené ceně p. Josefu Stříbrnému. 

 
2. Volné návrhy. 

Pan správce Horešovský, zástupce c. k. velkostatku se ptá, jak daleko dospěla stavba 
mostku u špýcharu. 
Stavba odložena na příští rok, zároveň při opravě silnice skrze obec vedoucí. 

 
3. Pan Burgr navrhuje, by bylo v obci zvoněno. 

Usneseno, by bylo zvoníkovi přidáno a zvoněno. 
 
Tím schůze skončena a protokol podepsán. 
Linek, Vorlíček, Josef Stříbrný, Horešovský, Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr 
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Protokol 

sepsaný ve schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 13ho ledna 1898 na 
základě oběžníku ze dne 10ho ledna 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Sobotka, starosta, G. Čáp, zástupce 
c. k. velkostatku, p. A. Burgr, p. F. Linek, p. J. Ptáček, p. J. Vorlíček, p. J. Stříbrný, 
p. A. Šimáček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Na vědomí vzato. 
 
2. Volba revisorů ku prozkoumání účtů z roku 1897. 

Zvoleni byli: zástupce c. k. velkostatku, p. Frant. Linek a p. Jos. Vorlíček. 
 
3. Rozhodnutí, má li rozpočtový obnos 105 zl. 95 na novou ohradu při faře 

Hostivic na přifařené obce vypadající, hražen býti obecní přirážkou, neb 
oddělán povozy a prací nádenickou. 
Vyšetření, jaká ohrada to jest, a byla li by obec nucena rozvržený obnos zaplatiti, by 
byl hražen obecní přirážkou. 

 
4. Čtení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 8ho prosince 1897 č. 1060 

a usnesení se na základě jeho. 
Panu starostovi se ponechává, by si zjednal bližší písemné vysvětlení, a odkládá se 
ku příští schůzi. 

 
5. Čtení přípisů okresního výboru ze dne 25. 11 a 2. 12. 1897. 

Na vědomí vzato a zpráva v ustanovené lhůtě bude podána. 
 
6. Projednání žádosti Anny Nejedlé o nějaký dar. 

Odepřeno z důvodu, že má dítky odrostlé v postavení, že ji podporovati mohou, 
mimo toho jest jmenovaná v věku, ku každé práci schopnému. 

 
7. Volné návrhy. 

P. Gabriel Čáp ptá se, jaké kroky mají býti učiněné, by byla silnice ku stanici přijmuta. 
Pan Burgr navrhuje, by byl požádán okresní stavitel, by označil místa opravy žádoucí, 
by nebyl zbytečný náklad veden. Jednohlasně přijato. 

 
8. Pan Šimáček navrhuje, by byl František Vobořil jmenován definitivně. 

Jednohlasně přijato. Jmenovací dekret má k podpisu v příští schůzi předložen býti. 
 
Tím protokol skončen a podepsán. 
Václav Sobotka, starosta, Gabriel Čáp, Šimáček, Fr. Ptáček, Jos. Vorlíček, Linek, 
Ant. Burgr, Josef Stříbrný 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 31. ledna 1898 na 
základě oběžníku ze dne 26. ledna 1898.7 
 

Předmět. 
 
Prozkoumání a schválení účtu obecního příjmu a vydání pro rok 1897, jakož 
i předpočtu na rok 1898. 
Schůzi předsedá starosta za přítomnosti následujících pánů: p. F. Linek, p. F. Ptáček, 
p. A. Šimáček, p. J. Vorlíček, p. F. Horešovský, p. J. Stříbrný. 
 
Přikročeno ku prozkoumání a schválení a shledáno, že  
  veškerý příjem činí za rok 1897   1 392,81 
  veškeré vydání     1 360,69 
  zbývá koncem roku přebytek        32 zl. 12 
Účet byl jednohlasně přijat a schválen a usneseno, by přebytek byl přenesen na rok 1898. 
 
Na to přikročeno ku prozkoumání předpočtu na rok 1898. 
Veškeré potřeby činí   1601 zl. 01 
Příjem       230 zl. 62 
Zbývá neuhraženo   1370 zl. 39 
Usneseno jednohlasně, by obnos ten byl kryt 30% přirážkou k veškerým přímým daním, 
které činí 4573 zl. 68. 30 % = 1372,11. 
 
3. Žádost Anny Víznerové o podporu. 

Usneseno, by jí byla dána podpora 6 zl. ročně. 
 
4. Přednesení bližšího vysvětlení k odstavci 4tému protokolu z minulé schůze, 

týkající se výměru slavného okresního výboru ze dne 8ho prosince 1897 
č. 1060. 
– 

 
5. Volné návrhy. 

Předkládá se po svolání schůze předložená žádost Františka Vobořila, obecního 
strážníka a písaře o přídavek. 
Jednohlasně usneseno, by mu bylo služné ze 300 zl. zvýšeno na 400 zl., pravím čtyři 
sta zlatých a 20 zl. ročně na šaty. Přídavek tento má se mu vypláceti ode dne 
1ho února 1898 vypláceti. 

 
6. Žádost kominíka Čeňka Samce v Unhošti, by mu bylo svěřeno vymetání 

komínů. 
– 

                                                 
7  Zápis není podepsán a některé body jsou uvedeny bez usnesení. Zápis z následující schůze se věnuje 

stejným bodům, je tedy pravděpodobné, že tento zápis byl předpřipraven, ale schůze se nakonec 
nekonala 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 18. února 1898 na základě 
oběžníku ze dne 15. února 1898. 
 

Předmět. 
 
Prozkoumání a schválení účtu obecního příjmu a výdajů pro rok 1897, jakož 
i předpočtu na rok 1898. 
Schůzi předsedá starosta za přítomnosti následujících pánů: p. Linek, p. Vorlíček, p. Burgr, 
p. Stříbrný, p. Evan, p. Šimáček, p. Horešovský, zástupce velkostatku. 
 

 
 
Přikročeno ku prozkoumání a schváleno, že  
  veškerý příjem činí za rok 1897   1 392,81 
  veškeré vydání     1 360,69 
  zbývá koncem roku přebytek        32 zl. 12 
Účet byl jednohlasně přijat a schválen a usneseno, by přebytek byl přenesen na rok 1898. 
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Na to přikročeno ku prozkoumání předpočtu na rok 1898. 
Veškeré potřeby činí     1 271 zl. 61 ½  
Příjem          230 zl. 62 
Zbývá neuhraženo     1 040 zl. 99 
Usneseno jednohlasně, by obnos ten byl kryt 28% přirážkou k veškerým přímým daním, 
které činí 4573 zl. 71. 28 % = 1 271,61½  
 
2. Žádost Anny Víznerové o podporu. 

Usneseno, by jí dána podpora 6 zl. ročně. 
 
3. Žádost p. strážníka F. Vobořila o nějaký přídavek. 

Usneseno jednohlasně, by se p. Vobořilovi přidalo služného 65 zl. ročně a že upustí 
od políčka, které mu bylo přidáno, to jest pole u špýcharu. 

 
4. Žádost p. Čeňka Samce, mistra kominického o práci v obci Břvech 

a Jenečku. 
Nevyhověno. 

 
5. Výměr okresního výboru ze dne 10. 2. 1898 č. 108 v záležitosti Anny a Maj

daleny Kopřivových, by se jim poskytla nějaká podpora, a za odklizení 
chlívku u jejich bytu, který mají doživotně u Marie Jílkové. 
Usneseno, by se jim poskytlo přes dobu zimní nějakého živobytí as za 6 zl. 

 
6. Volné návrhy. 

Člen obecního zastupitelstva p. Ant. Šimáček navrhuje, by se opravila cesta 
u bažantnice par. 439.8 
Vybídnout vrchní správu, by tuto cestu upravila. 

 

 
7. Člen obecního zastupitelstva p. A. Burgr navrhuje, by se políčko, co bylo přidáno 

p. Vobořilovi, by se pronajalo veřejnou dražbou. 
 
Tím protokol skončen a podepsán. 
V. Sobotka, starosta, Horešovský, Linek, Šimáček, Vorlíček, Josef Evan, Josef Stříbrný, Ant. 
Burgr 

                                                 
8  Břevská část Břevské ulice 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 6ho května 1898 na základě 
oběžníku ze dne 3ho května 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. J. Horešovský, zástupce velkostatku, 
p. J. Stříbrný, p. V. Sobotka, starosta, p. A. Burgr, p. F. Ptáček, p. A. Šimáček, p. J. Hore
šovský, p. F. Linek. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Výkon usnesení schválen. 
 
2. Přípis národní jednoty Pošumavské. 

Usneseno poskytovati zmíněné jednotě 5 zl. ročně. 
 
3. Přípis c. k. státních drah týkající se žádosti ze dne 22ho února 1898 podané. 

Usneseno vyzvati p. Sechtra, by udělal rozpočet na silnici opravu potřebující, by se 
vědělo, o jaké množství kamene má býti sl. ředitelství požádáno. 

 
4. Přípis slavného okresního výboru, týkající se zaopatřování povozů pro 

lékaře v nutných případech chudých rodiček. 
Vzato na vědomí. 

 
5. Přípis okresní hospodářské záložny, týkající se směnky dnem 18. března 

1898 splatné na obnos 400 zl. znějící. 
Jednohlasně usneseno, by byly peníze uložené v spořitelních knížkách vyzvednuty, 
směnka splacena a stávající nedostatek na jméno jednotlivce vydlužen. 

 
6. Přípis slavného c. k. okresního hejtmanství uveřejněný v úřadním listě ze 

dne 1. 5. 1898 týkající se přistupování obcí ku organizaci Červeného kříže. 
Jednohlasně usneseno, by obec přistoupila za člena. 

 
7. Žádost Antonína Trnky o podporu. 

Poskytuje se mu roční podpora 6 zl. 
 
8. Žádost Kateřiny Eichlerové o podporu. 

Zamítá se až do zaslání průkazů, její příslušnost dokazující. 
 
9. Žádost Magdaleny Vlčkové o podporu. 

Má se jí poskytnouti podpora ročně 9 zl. 
 
10. Žádost Kateřiny Chalupové o podporu. 

Má se jí poskytnouti ročně 6 zl. podpory. 
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11. Žádost Marie Hanzlíkové o podporu. 

Zamítá se, poněvadž ta samá jsouc teprv 55 roků stará, jest každé práce schopna. 
 
12. Žádost o podporu Magdaleny Krejčíkové. 

Má se jí poskytnouti roční podpora 9 zl. 
 
13. Volné návrhy. 

Žádné. 
 
Tím protokol skončen a podepsán. 
Václav Sobotka, starosta, Josef Stříbrný, Horešovský, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, 
Frant. Ptáček, Šimáček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 28ho srpna 1898 na základě 
oběžníku ze dne 20ho srpna 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, 
p. Frant. Linek, p. Jos. Evan, p. Jos. Vorlíček, p. Ant. Burgr, úř. radní, p. Frt. Ptáček, 
p. Ant. Šimáček, p. Frt. Horešovský, p. Ant. Zikán, p. Jos. Stříbrný. 
 

Předmět 
jest volba doplňovací obecního starosty, v pádu, že by zvolen byl některý z pánů radních, 
též radního. 
 
Přikročeno k volbě za předsednictví pana Josefa Horešovského a dvou zvolených 
p. důvěrníků: p. Josefa Horešovského, zástupce c. k. velkostatku a p. Frt. Linka a zvolen 
6ti hlasy p. Frt. Linek. Poněvadž zvolený obdržel nadpoloviční většinu hlasů, jest protokol 
uzavřen a podepsán. 
 
Frant. Horešovský, předseda komise, Horešovský, Linek, Šimáček, Evan, Ptáček, Vorlíček, 
Josef Stříbrný, Ant. Zikán, Ant. Burgr 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 27ho září 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: – 
 

Předmět 
jest převzetí obecního úřadu nově zvoleným starostou panem Františkem Linkem od 
úřadujícího radního pana Ant. Burgra. 
 
Následkem nepřítomnosti p. Ant. Burgra nepřebráno, jest neplatným. 
Starosta 

 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 33 
 

 

 

 
Protokol 

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního zastupitelstva dne 
9. října 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, 
p. Jos. Stříbrný, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. J. Evan, 
p. A. Burgr, p. J. Vorlíček, p. F. Horešovský. 
 

Předmět. 
 
1. Z c. k. ředitelství státních drah v Praze došla žádost za potvrzení postupní 

smlouvy na rozšíření stanice v Litovicích, zabrané části od veřejné cesty 
č. 470/2 ve výměře 54 m2.9 
Potvrzeno. 

 
2. Žádost p. Adolfa Košeráka za odprodání 20 čtverečných sáhů pozemku 

č. p. 526, v pádu neprodajnosti za povolení ku vystavění dřevěné kůlničky 
na uschování hospodářského nářadí.10 
Zamítá se jednohlasně. Zeď pak na obecním pozemku se nalézající má v nejkratším 
čase odstraněna býti. 

 
3. Žádost Františka Neumana o chudinskou podporu. 

Poskytuje se mu ročně 6 zl. Přídavek se nepovoluje. 
 
4. Žádost Marie Chalupové o chudinskou podporu. 

Zamítá se, poněvadž stáří její není tak vysoké na její poměry, následkem čehož je ku 
každé výdělek skýtající práci schopná. 

 
5. Žádost Marie Marešové o chudinskou podporu. 

Usneseno, by se jí poskytlo 12 zl. ročně. Podpora ta se má jí vyplatiti již za poslední 
IV. 1898 v obnosu 3 zl. 

 
6. Žádost Františka a Marie Kácla o chudinskou podporu. 

Usneseno, by se jim poskytovalo ročně každému 9 zl., celkem 18. V pádu úmrtí 
jednoho poskytovaná částka odpadává. 

 
7. Volné návrhy. 

Pan Vorlíček navrhuje zakoupení potřebných kněh pro obecní úřad. 
Jednohlasně usneseno, by byly potřebné knihy zakoupené. 

                                                 
9  Část ulice U Nádraží, tj. silnice před litovickým nádražím 
10  Správně má jít nejspíše o část pozemku parc. č. 506 k. ú. Litovice, který se nachází kolem Košerákova 

domu Družstevní čp. 966 
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8. Pan starosta žádá, by byl zakoupen psací stůl a lampa. 

Jednohlasně povoleno. Panu starostovi se ponechává věci ty obstarati a s. lampa 
v ceně 2–3 zl. 

 
9. Pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku připomíná usnesení obecního zastupi

telstva stran zákazu pasení husí. 
Usneseno opětně, by husy bez dozoru nebyly paseny, o čemž jest nutno vyhlášky 
vyvěsiti. 

 
10. Pan starosta se táže, jakých opatření nutno učiniti s dítkami Ant. Zelené. 

Zůstanou na místech se nalézajících až do doby příchodu jich matky. 
 
11. Pan starosta se táže, jaké opatření nutno učiniti se sirotkem Annou Mölzrovou. 

Usneseno, by po vyhlášení offertním řízením byla nejméně za stravování její žádají
címu k ošetřování předána. 

 
Tím protokol uzavřen a podepsán. 
Frt. Linek, starosta, Horešovský, Frant. Horešovský, Šimáček, Ant. Burgr, František Ptáček, 
Josef Stříbrný, Josef Vorlíček, Josef Evan 
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Protokol 

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního zastupitelstva 
odbývané dne 2. listopadu 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, 
p. J. Stříbrný, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. J. Vorlíček, 
p. Frt. Horešovský. 
 

Předmět. 
 
1. Usnesení se na základě přípisu slv. okresního výboru v Unhošti ze dne 

30. září 1898 č. 747 týkajícího se upravení okresní silnice v Litovicích. 
Obecní zastupitelstvo nepřistoupilo na usnesení okresního výboru, co se týká dodání 
potřebných povozů, aneb nahražení rozpočteného na ně obnosu 87 zl. okresní 
pokladně, a to z toho důvodu, že jest povinností okresu silnici tu upraviti. Zároveň 
pak činí obecní zastupitelstvo slv. okresní výbor za všemožné nepřístojnosti 
odpovědným. 

 
2. Vyřízení podané offerty p. Josefem Vorlíčkem ohledně děcka Anny Mölz

rové. 
Jednohlasně usneseno, by bylo jmenované děcko za podanou částku 43 zl. 80 kr. 
ročně p. Josefu Vorlíčkovi v opatrování dána s podmínkou, by bylo děvče to pilně do 
školy posíláno. 

 
3. Žádost Františka Weise o podporu na byt. 

Zamítnuto. 
 
4. Žádost V. Helta o zapravení 5 zl. za ohražení obecní zahrádky. 

Usneseno, by částka ta byla zaplacena. 
 
5. Pan J. Stříbrný navrhuje upravení cesty od č. 23 až k č. 15 v Jenečku. 

Usneseno, by po komisionelním ohledání cesta ta, po odbytí nejnutnějších hospo
dářských prací, upravena byla. Za ohledací komisi zvoleni […] Ku ohledání ustanoven 
den 5. listopadu 1898. 

 
6. Pan Frt. Ptáček navrhuje, by průvodní dobytčí listy byly jich vyzdvihovateli 

placeny. 
Usneseno, by vybíráno bylo za jeden průvodní list 10 kr. 

 
7. Pan starosta se táže, jaké stromy a na která místa mají vsazeny býti na 

památku oslavy 50letého jubilea panování Jeho Veličenstva. 
Usneseno, by vsazeny byly lípy na místech po ohledání za způsobilé uznaných. 11 

                                                 
11  Sázení těchto stromů popisuje nejstarší litovická pamětní kniha (svazek č. 1 řady H Pramenů k hosti

vické historii) 
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8. Pan Jos. Vorlíček navrhuje zakoupení tabulky ku označení obecního úřadu. 

Usneseno, by plechová elipsovitá tabulka s červeným polem a bílým písmen „obecní 
úřad“ zakoupena byla. 

 
9. Pan starosta se táže, jakých kroků učiniti třeba s políčkem č. 466/4 obci 

patřícím a od c. k. velkostatku bezplatně užívaným.12 
Usneseno, by zpráva o tom zaslaná byla slv. c. k. vrchní, by ta samá vzala na 
vědomí, že obec, když nucena jest daně z něho platiti, ponechává si právo též ze 
svého majetku užitek bráti. 

 
Tím protokol skončen a podepsán. 
Fr. Linek, starosta, Horešovský, Šimáček, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček, 
Josef Stříbrný, Ant. Burgr 

                                                 
12  Pozemek bývalé cesty v křižovatce ulic Litovické, U Sušičky, Západní a U Nádraží, na kterém stávala 

16. kaple poutní cesty do Hájku. Cesta byla přesunuta při stavbě Pražsko duchcovské dráhy 
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Protokol 

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního zastupitelstva 
odbývané dne 6ho listopadu 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. J. Horešovský, zástup
ce c. k. velkostatku, p. J. Stříbrný, p. J. Vorlíček, p. A. Burgr, p. A. Zikán, p. A. Šimáček. 
 

Předmět. 
 
1. Volba zdravotní komise a účel její. 

Pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku a p. Jan Špaček pro osadu Litovice, 
p. Frt. Ptáček a p. Ladislav Novotný pro osadu Břve, p. Frt. Horešovský 
a p. V. Tomek pro osadu Jeneček. Účel zvolení komise ve známost uveden. 

 
2. Vyhlédnutí a upravení místnosti pro výpomocnou nemocnici. 

Pro případ vypuknutí nakažlivých nemocí ustanovené místnosti v č. d. 18 v Litovi
cích.13 

 
3. Čtení všech uvarovacích opatření ku obmezení šíření se nakažlivých 

nemocí. 
Na vědomí vzato. 

 
Tím protokol uzavřen a podepsán. 
Frt. Linek, starosta, Horešovský, Josef Stříbrný, Šimáček, Ant. Zikán, Josef Vorlíček, 
Ant. Burgr 

                                                 
13  Bývalý obecní domek K Rybníku čp. 638 
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Protokol 

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního zastupitelstva 
odbývané dne 26ho listopadu 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. František Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, 
p. Jos. Stříbrný, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Frt. Ptáček, p. Frant. 
Horešovský, p. Jos. Vorlíček. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Na vědomí vzato. 
 
2. Zpracování hasicího řádu. 

Obecní zastupitelstvo usneslo se podati slavné c. k. vrchní správě v Jenči žádost 
o postavení kůlny na stříkačku a daní stříkačky k použití. Začež obec jest ochotna za 
vzniklých nákladů sl. c. k. velkostatku ročně úroky platiti. V pádu, že žádost ta 
příznivě vyřízena by byla, usneslo se obecní zastupitelstvo sestaviti vlastní samo
statný hasičský sbor. 

 
3. Objasnění přípisu slv. okresního výboru ze dne 30. září 1898 č. 747. 

Po objasnění přistoupilo obecní zastupitelstvo na navrhnutí slv. okresního výboru. 
 
3. Připomenutí usnesení se obecního výboru týkající se oslavení Nejvyššího 

Jubilea Jeho Veličenstva. 
První dva odstavce a s. korporativní zúčastnění se obecního zastupitelstva služeb 
Božích a zasazení jubilejních stromů na vědomí vzato. 
Odstavec III. podělení místních chudých usneslo se obecní zastupitelstvo poděliti 15 
nejchudších dítek nejnutnějšími částkami oděvu. Povolen na to obnos 20 zl. 
Neplatno. 
Podělení místních chudých usneslo se obecní zastupitelstvo nechati pro ně připraviti 
společný oběd. Projednání ponechává se panu starostovi. 

 
4. Volné návrhy. 

Pan starosta navrhuje pronajmutí obecního pozemku č. p. 493. 
Usneseno pozemek ten pronajmouti, a sice první rok zdarma, pouze za vzdělání. 

 
Pan starosta se táže, kde mají vykázána býti místa na hnoje místo své nemajícím. 
Usneseno, by na Břvech vykázáno bylo místo u Krahulova na č. p. 432, v Jenečku 
cípek obecního pozemku pod buštěhradskou dráhou na č. p. 515, v Litovicích na 
drahách za mlýnem na č. p. 111. 

 
Tím protokol skončen a podepsán. 
František Linek, starosta, Horešovský, Šimáček, Ptáček, Frant. Horešovský, Josef Vorlíček, 
Josef Stříbrný 
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Protokol 

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního výboru odbývané 
dne 16. prosince 1898. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. J. Vorlíček, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Jos. Stříbrný, p. F. Ptáček. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatku na vědomí vzato. 
 
2. Volba dvou důvěrníků, kteří by při stání ohledně postoupení části veřej

ného majetku č. parc. 470/2 c. k. ředitelství státních drah, na den 9ho ledna 
1899 stanoveném intervenovali. 
Zvoleni pan starosta a p. Frt. Ptáček. 

 
3. Zpracování předpočtu na rok 1899. 

Předpočet zkoumán, schválen a usneseno krýti schodek 1 537 zl. 80 kr. 36% přiráž
kou ku veškerým c. k. přímým daním, které činí 4 280 zl. 49 kr. 36 % = 1 540 zl. 
97 kr. 
Mimo to usneseno krýti vzniklý obnos na silnici od stájí c. k. velkostatku k rampě, od 
rampy k zelenému kříži, od reservoáru zpět ku stájím zvláštní přirážkou.14 

 
4. Volné návrhy. 

Pan starosta se táže, jaká podpora má býti poskytnuta sestrám Kopřivovým. 
Usneseno poskytnouti jim přes zimu 6 zl. na živobytí. 

 
5. Ku upravení cesty v Jenečku schválená panem Frt. Horešovským, majitelem skály, 

stanovená cena za jeden kubický sáh 80 kr. z místa. 
 
6. Pan starosta se táže, má li led na obecní strouze v Litovicích a na rybníce v Jenečku 

placen býti, neb ne. 
Usneseno, by zapraven byl za jeden vůz poplatek 10 kr. 

 
7. Pan starosta navrhuje ustavující komitet ku zařízení hasičského sboru. 

Navrhnuté komitet přijmuto, schůze jeho má býti stanovena na některý z všedních 
dnů před svátky vánočními.  

 
Tím protokol ukončen a podepsán. 
V Litovicích dne 16. prosince 1898. 
Frant. Linek, starosta, Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, Josef 
Stříbrný 

                                                 
14  Ulice Litovická, Za Tvrzí a Západní  
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Protokol 

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního výboru odbývané 
dne 14ho ledna 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. A. Šimáček, p. J. Vorlíček, p. G. Čáp, zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. Jos. 
Stříbrný. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Intervenující důvěrník ve smyslu odstavce druhého z minulé schůze pan František 
Ptáček podal vysvětlení ve smyslu jmenovaného odstavce, proti kterémuž vysvětlení 
nebylo žádných námitek. 

 
2. Schválení navržených stanov pro zřizující se hasičský sbor. 

Bez dodatků stanovy schváleny. 
 
3. Prozkoumání a schválení účtů za rok 1898. 

Účty přečteny a shledáno, že veškerý příjem za rok 1898 činí  1 464 zl. 07 kr. 
     vydání    1 522 zl. 

Následkem toho jeví se nedostatek          57 zl. 93 kr. 
 
Usneseno jevící se nedostatek pojmouti do předpočtu na rok 1899. 
Ku prozkoumání účtů zvoleni p. J. Horešovský, zást. c. k. velkostatku a pan Frt. 
Ptáček. 
 
Přikročeno ku prozkoumání předpočtu a shledáno, že 
  veškerý příjem na rok 1899 činí      248 zl. 97 kr. 
  veškeré vydání na rok 1899   1 789 zl. 94 kr. 
  jeví se schodek     1 540 zl. 97 kr. 
 
Usneseno schodek ten krýti 36% obecní přirážkou ku veškerým c. k. přímým daním, 
které činí  
  pro c. k. velkostatek Tachlovice  2 345 zl. 03 kr. 
  pro poplatníky    1 935 zl. 46 kr. 
Celkem činí c. k. přímé daně   4 280 zl. 49 kr. 
36% přirážka     1 540 zl. 97 kr. 

 
4. Volné návrhy. 

Pan Ptáček navrhuje, by se určitě stanovilo komu sýpka v Litovicích patří, zda li 
hlásícím se o ni podílníkům, neb obci. 
Návrh jednohlasně přijat, projednání ponechá se panu starostovi. 
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5. Pan Ant. Šimáček připomíná na usnesení obecního výboru ze dne 18. února 1898 

odst. 6 týkající se vybídnutí slv. c. k. vrchní správy v Jenči ku upravení cesty 
u bažantnice č. p. 439. 
Zástupce c. k. velkostatku vyrozuměl, že podá do nejblíže příští schůze vysvětlení. 

 
6. Pan starosta se táže, jak má býti dopraven nalámaný kámen ve skále p. F. Horešov

ského na místo zamýšlené opravy cesty v Jenečku. Usneseno vybídnouti Jenečské 
pány rolníky, zda li by dobrovolně ten samý odvezli. 

 
7. Pan starosta upozorňuje, že Pražsko Duchcovská dráha užívá veřejnou cestu č. p. 

[...] 
Usneseno tu samou vybídnouti, by od dalšího užívání ustoupila. 

 
Tím protokol ukončen a podepsán. 
Frant. Linek, starosta, Horešovský, Ant. Burgr, Josef Stříbrný, Frant. Horešovský, Ant. 
Šimáček, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru odbývané dne 31ho ledna 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Ptáček, p. Jos. 
Stříbrný, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Zikán, p. A. Burgr, 
p. J. Vorlíček. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Na vědomí vzato, p. starosta podává vysvětlení ohledně 6ho odstavce, který se se 
žádným účelem nepotkal. 

 
2. Přednesení projednaného odstavce 4ho usnesení obecního výboru ze dne 

14ho ledna 1899, týkající se sýpky v Litovicích. 
Pan starosta vyrozumívá, že sýpka ta byla na základě vyšetřujícího protokolu ze dne 
3. března 1879 připsána v knihách obci. 

 
3. Usnesení, jakým způsobem obnos na přístavbu školy v Hostivici hražen 

býti má. 
Usneseno obnos ten krýti výpůjčkou. 

 
4. Volné návrhy. 

Pan J. Stříbrný se táže, jak bude kámen nalámaný ve skále na opravu cesty 
v Jenečku na místo dopraven. 
Usneseno dopravu kamene zadati cestou offertního řízení. Ku podání offert dána 
8denní lhůta ode dne usnesení. 

 
Tím protokol ukončen a podepsán. 
Frant. Linek, starosta, Horešovský, Ptáček, Josef Vorlíček, Ant. Zikán, Ant. Burgr, Josef 
Stříbrný 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru odbývané dne 22ho února 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. J. Vorlíček, p. Josef 
Horešovský, p. Jos. Stříbrný, p. A. Burgr, p. J. Evan. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez námitek na vědomí vzato 
 
2. Projednání podané offerty ohledně dopravy kamene na opravu cesty 

v Jenečku. 
Většinou hlasů usneseno, by celé obecní zastupitelstvo zúčastnilo se komissionelního 
ohledání cesty od č. 14–2315 a zároveň cesty mezi pozemky k č.p. 8 náležejícím na 
Dobrovízské hranice, která pak cesta za nutnější a opravy žádoucnější nalezená 
bude, se upraví. Následkem toho prozatímně projednání podané offerty odpadá; po 
komissionelním ohledání ponechává se panu starostovi projednání ohledně dopravy 
kamene na cestu kolem č. 17–27ho. 

 
3. Projednání a usnesení pánů podílníků sýpky v Litovicích při schůzi jejich 

dne 31ho ledna t. r. odbývané. 
Většinou hlasů usneseno, by sýpka ta, když již obci připsána jest, majetkem obce 
zůstala. O tom mají býti páni podílníci vyrozuměni. 

 
4. Žádost Antonie Zelené o podporu. 

Usneseno, by ta samá vyzvána byla hochy své školu navštěvující předvésti, by mohlo 
zjištěno býti, jaký nejnutnější oděv jest jim třeba. 

 
5. Dotaz pana starosty, jak se mu zachovati jest ve smyslu přípisu slavného 

c. k. okresního hejtmanství na Kladně ze dne 19ho ledna 1899 č. 1524 a ve 
smyslu přípisů slavného okres. výboru v Unhošti ze dne 30ho ledna 1899 
týkajících se prohlášení obecních starostů okresu Unhošťského při důvěr
né poradě dne 10ho ledna t. r. odbývané. 
Zůstalo nerozhodnutým, následkem stejnosti hlasů ponechává se ku příští schůzi. 

 
6. Volné návrhy. 

Žádné. 
 
Tím protokol uzavřen a podepsán. 
Frant. Linek, starosta, Horešovský, Jos. Evan, Josef Vorlíček, Ant. Burgr, Josef Stříbrný 

                                                 
15  Ulice Novotného  
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru odbývané dne 19ho března 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. A. Šimáček, p. J. Hore
šovský, zástupce c. k. velkostatku, p. J. Vorlíček, p. p. A. Burgr, J. Stříbrný. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez námitek na vědomí vzato. 
 
2. Usnesení, jakým způsobem opatřen má býti rozpočtený obnos na upravení 

silnice od stájí c. k. velkostatku k rampě, od rampy k zelenému kříži a od 
reservoaru zpět ku stájím, by s úpravou její co nejdříve započato býti 
mohlo a její přijmutí pod správu okresem se uskutečnilo. 
Usneseno na úpravu zmíněné silnice vypůjčiti si na obec 2 000 zl. Pan Antonín Burgr 
jest ochoten výpůjčku tuto obci poskytnouti, z čehož obec jemu bude platiti 5% úrok 
a kapitál jemu během 1 ½ roku splatí. Usnesený úrok jest předem platiti. Při úpravě 
silnice má býti přejíždka ku dráze vyrovnána. 

 
3. Podati vyjádření ve příčině úpravy školství zdejšího, ve smyslu přípisu slv. 

c. k. okres. hejtmanství ze dne 22.2.99 č. 497. 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, co místní školní rada u věci té za dobré uzná. 

 
4. Na vědomí vzetí, v jakém smyslu bylo žádosti obce o postavení kolny na 

stříkačku a dání stříkačky c. k. velkostatkem Tachlovice k volnému použití, 
vyhověno. 
Bez námitek na vědomí vzato. 

 
5. Schválení stavebního protokolu sepsaného s Janem Králem č. 6 ve Břvech. 

Protokol bez námitek schválen. 
 
6. Usnesení se, jakým způsobem postaráno býti má o příslušnice sestry 

Chalupové v Hostivici bydlící. 
Usneseno poskytnouti jim mimo poskytovaných 12 zl. ještě 12 zl. ročně – doživotně. 

 
7. Volné návrhy. 

Pan starosta se táže, jak naložiti s přišlými syny Antonie Zelené. 
Usneseno, by pan starosta hochy ty ponechal u sebe. Na mladšího z nich bude mu 
poskytovaná obcí podpora. Výše podpory té bude dle návrhu p. starosty v příští 
schůzi stanovená. 
 
Pan Vorlíček navrhuje opravu mostku za statky ku Břvům. 
Usneseno, by se ten samý zúžil, by mohl nahoru navezen býti šutr. 

 
Tím protokol uzavřen a podepsán. 
Frant. Linek, Josef Vorlíček, Jos. Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Šimáček, Josef Stříbrný 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru odbývané dne 18ho května 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. J. Stříbrný, p. G. Čáp, zástupce c. k. velkostatku, p. J. Vorlíček, p. A. Burgr, p. F. Ptáček. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Čtení nařízení c. k. místodržitele pro Čechy ze dne 16ho března 1896 

č. 42914 týkajícího se hubení hrabošů. 
Na vědomí vzato. 

 
3. Žádost za udělení chudinské podpory Marii Chalupové z Kyšic. 

Zamítá se a ta samá má býti vybídnuta, by přestěhovala se do obce, kdež jí bude byt 
zdarma poskytnut. 

 
4. Žádost za zvýšení podpory Václava Vajze ze Želenic. 

Podpora zvyšuje se mu ze 6 zl. na 9 zl. ročně. 
 
5. Žádost za udělení chudinské podpory Anně Vajzové z Tachlovic. 

Má se jí poskytnouti roční podpora v obnosu 6 zl. počínaje dnem usnesení. 
 
6. Žádost Ant. Baráška ze Srb, by se ho obec zastala oproti pražsko železář

ské společnosti na Kladně. 
Ten samý má býti vyrozuměn, by cítí li se býti zkráceným, odvolal se během jednoho 
roku ku rozhodčímu soudu úrazové pojišťovny pro království České. 

 
7. Volné návrhy. 

Pan starosta nemíní přišlé hochy Antonie Zelené déle u sebe podržeti, protož se táže, 
jak má s něma býti naloženo. 
Jest dopsati jejich babičce, mnoho li by požadovala za ošetřování mladšího; staršího 
jest ochoten p. starosta u sebe ponechati. 

 
8. Pan starosta vyrozumívá, že by bylo třeba ohraditi pískovnu u Břvů. 

Usneseno správu c. k. dvora v Litovicích ve smyslu tom upozorniti. 
 
Tím protokol ukončen a podepsán. 
Frant. Linek, starosta, Gabriel Čáp, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Stříbrný, 
Ant. Burgr, Josef Vorlíček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 15ho července 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. A. Zikán, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. J. Vorlíček, 
p. J. Stříbrný, p. A. Burgr. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Čtení výměru okresního výboru v Unhošti ze dne 13.6.1899 č. 493, jímž 

povoluje se subvence na upravení projektované silnice ve výši jedné 
třetiny stavebního nákladu dle kolaudačního účtu. 
Na vědomí vzato a usneseno, by stavba pokud možno v nejkratším čase zadaná byla 
cestou offertního řízení. Offertní řízení budiž prohlášeno v Národních listech 
a v Politice. Podnikatel jest povinnen složiti 10% vodinu. Offerty podány buďtež 
včetně do konce července 1899. 

 

3. Podati prohlášení obecního výboru o žádosti pana Frt. Ptáčka za udělení 
povolení ku podávání likérů hostům na základě nařízení c. k. okres. 
hejtmanství na Kladně ze dne 5. 7. 1899 č. 4598. 
Obecní zastupitelstvo vzhledem ku poměrům místním a potřebě obyvatelstva nečiní 
oproti udělení žádané koncese žádných námitek. Ta samá jest v osadě Břve jediná, 
kdež též mimo živnost žadatele druhé živnosti hostinské nestává. 
Oproti žadateli nestává ve smyslu § 18 ř. ř. žádných vylučujících důvodů. 

 

4. Žádost Františka Saidla z Pavlova za zvýšení podpory. 
Podpora se zvyšuje na 12 zl. ročně. 

 

5. Čtení protokolu ze schůze činného členstva sboru dobrovolných hasičů dne 
8.7.1899 odbývané. 
Obecní výbor přistoupil na odstavec V zmíněného protokolu a jest ochoten potřebné 
opatřiti. Úprava obleků pracovních zadána budiž činným členům krejčím Josefu 
Hymlovi a Frt. Jílkovi. Koupě potřebného usneseno obstarati p. starostou a panem 
Burgrem. 

 

6. Volné návrhy. 
Zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by okresní výbor byl dožádán s upravením 
okresní silnice skrze osadu Litovice vedoucí započíti. 

 

Pan Josef Vorlíček, by kolíky u strouhy od obecní zahrádky byly zhuštěny. 
Pan správec zástupce c. k. velkostatku vyrozumívá, že 3 potřebné kolíky k účelu 
tomu dá. 

 

Skončeno a podepsáno. 
Linek, starosta, Horešovský, František Ptáček, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, 
Ant. Burgr, Ant. Zikán, Josef Stříbrný 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 13ho srpna 1899 odbývané. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. J. Vorlíček, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Šimáček, p. F. Ptáček. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Projednání podané offerty na upravení projektované silnice. 

Usneseno stavbu projektované silnice zadati p. J. Holoubkovi, mistru zednickému 
v Hostouni za obnos jím v offertě nabídnutý. Předem však jest ten samý podmínkám 
v plném znění dostáti. 

 
3. Usnesení o žádosti obecního úřadu v Přítočně vznešené ku okresnímu 

výboru v Unhošti, týkající se zrušení okresních mýt. 
Souhlasí se s peticí obecním úřadem v Přítočně ku okresnímu výboru vznešené. 

 
4. Žádost správního výboru místního hasičského sboru o zakoupení nové 

stříkačky. 
Usneseno přijmouti c. k. velkostatkem k volnému použití nabídnutý stroj. Ostatní 
potřebné budiž zakoupeno. Ku zakoupení potřebného mimo pány v odstavci V 
protokolu z minulé schůze ustanoven též zástupce c. k. velkostatku p. J. Horešovský. 

 
5. Volné návrhy. 

Pan Antonín Šimáček se táže, má li padlou zvoničku v osadě Břvech znovu nechati 
postaviti. 
Usneseno potřebné zakoupiti. Úprava zadává se p. V. Vlčkovi pod dozorem radního 
p. A. Šimáčka. 

 
Skončeno a podepsáno. 
Linek, starosta, Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, Šimáček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 17. září 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. A. Zikán, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Šimáček, p. J. Vorlíček, 
p. A. Burgr, p. F. Ptáček, p. J. Stříbrný. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Projednání přípisu c. k. okres. hejtmanství na Kladně ze dne 25.8.1899 

č. 27409 ohledně příslušnosti Václava Procházky. 
Údaje V. Procházky u c. k. okres. hejtmanství učiněné shledány za nepravdivé. 
Poněvadž ten samý se na základě výroku pamětníků vůbec v obci nezdržoval, usneslo 
se obecní zastupitelstvo jemu podporu nadále odepříti. Údaj jeho ohledně stáří 
shledán též nepravdivým. 

 
3. Podati dobrozdání ohledně přípisu místní školní rady v Hostivici ze dne 

10.9.1899 č. 78 týkajícího se úpravy v panské zahradě, na níž rozpočten 
obnos as 700 zl. 
Usneseno dožádati místní školní radu za bližší vysvětlení, hlavně ohledně výše 
rozpočteného obnosu a výše dožadovaného nájemného. 

 
4. Žádost Antonína Baráška o podporu. 

Zamítá se. 
 
5. Volné návrhy. 

Pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by co nejpřísněji zakázáno 
bylo pouštění husí. 
Jednohlasně přijato. Usneseno za husy zajmuté zaplatiti prvně za jednu 10 kr. 
podruhé za 20 kr. V pádu, že by husy majitelem nebyly do 48 hodin vyzvednuty, 
buďtež prodány veřejnou dražbou. Denně stravovné obnášej za jednu husu 5 kr. 
denně. 

 
Pan Ladislav Novotný, jednatel sboru dobrovolných hasičů tlumočí žádost správního 
výboru sboru ku obecnímu výboru za zakoupení nové stříkačky. 
Většinou hlasů přijato, následkem toho odstavec IV. z minulé schůze odpadá. 
Usneseno dožádati pana Kozáka z Hostivice, by koupě nové stříkačky a příslušenství 
se zúčastnil. Pan Frt. Ptáček zvolen ku prohlédnutí množství a způsobilosti c. k. 
velkostatkem přislíbeného nářadí a výzbroje, by počet, který zakoupen býti má, byl 
přísně stanoven. 

 
Skončeno a podepsáno. 
Linek, Horešovský, Josef Stříbrný, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Zikán, Šimáček, 
Josef Vorlíček, Fr. Ptáček 
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Protokol 
sepsaný při schůzi obecního výboru dne 5ho října 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. J. Stříbrný, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Šimáček, p. J. Vorlíček, 
p. A. Burgr, p. F. Ptáček, p. J. Evan. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Projednání koupě stříkačky pro místní hasičský sbor. 

Ku uzavření smlouvy dostavil se p. J. Kocourek, zástupce firmy R. Smékal. Jednohlas
ně usneseno zakoupiti jednoproudní stroj za podmínek ve smlouvě se zástupcem 
uzavřených. Originál smlouvy obecním úřadem deponován. 
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3. Žádost pí Marie Sobotkové za udělení povolení ku proražení dveří na 

veřejnou cestu kolem jejího obytného stavení vedoucí. 
Poněvadž dvojité dvéře, za povolení ku jichž proražení se žádá, otevírati se budou 
dovnitř a v ničem frequenci nebudou překážeti, budiž povolení žadatelce vydáno. 

 
4. Usnesení se ve smyslu přípisu c. k. okresního hejtmanství na Kladně ze dne 

6.10.1899 č. 3838 týkající se úpravy učeben v laboratoři.16 
Sedmi hlasy proti dvoum přistoupilo obecní zastupitelstvo na usnesení místní školní 
rady a delegátů obcí při komisi s […] ohledání místa uzavřeném. 

 
5. Žádost mistra zednického pana Josefa Holoubka ze dne 4.10.1899 za 

prohlédnutí rekonstrukce jím upravované silnice a za poskytnutí nějaké 
peněžité zálohy. 
Poněvadž dosud vadium podnikatelem nesloženo, žádost se zamítá. Ten samý budiž 
vybídnut dle podmínek dále pracovati, měnění podmínek nepřístupné. 

 
6. Usnesení ve smyslu přípisu c. k. okresního soudu v Unhošti ze dne 

11.10.1899 p. č. 439/99/320, přeje li si zdejší obec, by přidělená byla 
k novému krajskému soudu v Slaném, aneb přeje li si, aby ponechána byla 
jako dosud u c. k. zemského soudu v Praze. 
Vzhledem ku vzdálenosti, železničnímu spojení, jízdních cen, schůdnosti cest pro 
pěší, jednohlasně usneseno setrvati při c. k. zemském soudu v Praze. 

 
7. Volné návrhy. 
8. Pan starosta navrhuje, by žádané na obci sbírky hraženy byly z obecní pokladny. 

Shledány budou li odůvodněné, budiž přiměřený obnos zaslán. Stanovení výše 
obnosu ponechává p. starostovi. 

 
9. Pan starosta se táže, ponechá li si p. Vorlíček na dále sirotka Annu Mölzrovou. 

Pan Vorlíček žádá, by si jmenovaného sirotka vzal opět někdo jiný. Pan Burgr jest 
ochoten Annu Mölzrovou na rok k sobě vzíti za obnos 12 zl. ročně. Ta samá budiž 
dnem 4ho listopadu 1899 p. Ant. Burgrovi předána. 

 
Skončeno a podepsáno. 
Frt. Linek, starosta, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček, Josef Evan, 
Šimáček, Josef Stříbrný 

                                                 
16  Nedostatečná kapacita školní budovy vedla k tomu, že se provizorně vyučovalo v budově tzv. labo

ratoře patřící c. k. velkostatku (byl to nejspíše dům Litovická čp. 195) 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 1ho prosince 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. J. Stříbrný, p. A. Burgr, p. J. Vorlíček. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Usnesení ohledně silnice, jejíž rekonstrukce p. J. Holoubkovi, mistru 

zednickému v Hostouni zadána. 
Podnikatel budiž vybídnut, by do dne 6. prosince s úpravou určitě započal a odst. IV. 
podmínek ohledně složení vadia v plném znění vyhověl. V pádu nevyhovění tomuto 
usnesení zadá se rekonstrukce ihned jinému, při čemž ním již vyplacený obnos bude 
p. J. Holoubkovi tratiti. 

 
3. Žádost Anny Vajsové z Dušník za zvýšení podpory. 

Usneseno zvýšiti jí podporu na 12 zl. ročně. 
 
4. Usnesení se ve smyslu přípisu zemsk. výboru ze dne 21.10.1899 č. 50755 

ohledně zamezení alkoholismu. 
Usneseno, by okresnímu výboru bylo oznámeno, že obmezení v obci pití kořalky 
docíleno by bylo tím, by další koncese ku výčepu kořalky nebyly udíleny a již stávající 
by byly donuceny od 5 hodin v sobotu do pondělka do rána výčepy uzavřené držeti, 
spojené s obchodem kořalku neprodávati. 

 
5. Volné návrhy. 

Žádné. 
 
Skončeno a podepsáno. 
Frt. Linek, starosta, Horešovský, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Stříbrný, 
Josef Vorlíček  
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 29ho prosince 1899. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. J. Vorlíček, p. A. Burgr. 
 

Předmět. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Žádost F. Čepely za udělení chudinské podpory. 

Budiž žadateli pro 1900 udělena v obnosu 12 zl. 
 
3. Žádost V. Vlčka za odprodání 35 čtverečních sáhů od pozemku č. p. 446 

v Litovicích.17 
Ze závažných veřejné frekvenci překážejících důvodů zamítnuto. 

 
4. Usnesení se ohledně hypotekární výpůjčky k uhražení výloh rekonstrukcí 

projektované silnice povstalých. 
Usneseno učiniti hypotekární výpůjčku 2 000 zl. na 50 amortisací. 

 
5. Zpracování předpočtu na rok 1900. 

Navržený předpočet obecním úřadem obecnímu výboru jednohlasně schválen. 
 
6. Volné návrhy. 

– 
 
Skončeno a podepsáno. 
Linek, Horešovský, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček  

                                                 
17  Pozemek parc. č. 446 k. ú. Litovice tvoří Litovickou ulici  
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 14ho ledna 1900. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frant. Horešovský, p. J. Horešovský, zástupce 
c. k. velkostatku, p. J. Melcr, p. Ant. Burgr, p. F. Ptáček, p. B. Hrdlička, p. Frant. Linek, 
p. J. Vorlíček, p. A. Hanzlík, p. A. Šimáček. 
 

Pořad 
jest volba obecního starosty a tří pánů radních. 

 
Přikročeno ku volbě starosty za předsednictví pana Františka Horešovského, pana Antonína 
Burgra, pana Františka Linka a zvolen pan František Linek 8 hlasy. 
Na to přikročeno ku volbě radního pro osadu Litovice a zvolen 7 hlasy pan Antonín Burgr. 
Pro osadu Břve zvolen 8 hlasy pan Antonín Šimáček. 
Pro osadu Jeneček zvolen 8 hlasy pan František Horešovský. 
 
Skončeno a podepsáno. 
Josef Melcr, Bohumil Hrdlička, Hanzlík Anton, Frant. Horešovský, předseda komise, 
Ant. Burgr, Linek, František Ptáček, Josef Vorlíček, Horešovský 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 4. III. 1900. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frant. Linek, starosta, p. F. Horešovský, 
p. J. Vorlíček, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Šimáček, p. F. Ptáček, 
p. J. Melcr, p. A. Hanzlík, p. A. Burgr, p. B. Hrdlička. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Prozkoumání a schválení účtů za rok 1899. 

Účty v jejich obsahu schváleny, ku revizi dokladů zvoleni pan J. Horešovský, zást. 
c. k. velkostatku, p. Frant. Ptáček, p. Jos. Vorlíček. 

 
3. Žádost Marie Vlčkové o podporu. 

Usneseno poskytnouti žadatelce pro rok 1900 podporu v obnosu 6 zl. nebo 12 K. 
 
4. Žádost Josefa Hymla ze Břvů za odprodání 12 m2 od č. p. 176/2.18 

Usneseno zvoliti obchozí komisi, která se obecním výborem splnomocňuje schváliti 
uskutečnění prodeje. Ku komisi zvoleni p. Ant. Šimáček, p. Ant. Burgr, p. Boh. 
Hrdlička. 

 
5. Volné návrhy. 

Pan starosta se táže, mnoholi má býti vyplaceno za ošetřování sirotka Frt. Zeleného 
za rok 1899. 
Usneseno ode dne jeho přijetí vyplatiti za jeho ošetřování ošetřovateli 30 h denně. 

 
Pan A. Hanzlík navrhuje upravení studánky v Jenečku. 
Usneseno samou upraviti pod dozorem Boh. Hrdličky. 

 
Pan Burgr navrhuje, by schůze výborové nebyly odbývány v neděli neb večer. 
Usneseno dle návrhu p. J. Horešovského zást. c. k. velkostatku odbývati důležité 
schůze v neděli, méně důležité dle možností a potřeby. 

 
Pan Ptáček navrhuje vyporážení suchých a starých stromů na obecním majetku 
stojících a nahražení jich stromky novými. 
Pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku vyhražuje si, by se tak stalo teprve 
tenkráte, až bude určitě zjištěno, komu patří. 

 
Skončeno a podepsáno. 
Linek, Horešovský, Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, A. Šimáček, Jos. Vorlíček, Hanzlík 
Anton, Josef Melcr, B. Hrdlička 

                                                 
18  Pozemek parc. č. 176/2 k. ú. Litovice tvoří ulici U Obory  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 56 
 

 

 

 
Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 29. IV. 1900. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. František Linek, starosta, p. Frant. Ptáček, 
p. Ant. Hanzlík, p. Frant. Horešovský, p. Jos. Melcr, p. Ant. Šimáček, p. Boh. Hrdlička, 
p. J. Vorlíček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Dodatek k odstavci 4 schůze. Ku obchozí komisi zmocnění pánové shledali odprodej 
za přípustný, na základě toho usneslo se obecní zastupitelstvo odprodej uskutečniti. 
Cena za 1 m2 usnesena za 1 K ku zapravení do obecní pokladny. 

 
2. Žádost Marie Čepelové z Prahy o podporu. 

Žadatelka budiž vyzvána, by nemusela bytné platiti, ku přestěhování se do obce 
domovské, kdež jí bude byt zdarma poskytnut, následkem toho pak výdělek z práce 
ku její a jejích dítek k obživě úplně dostačí. 

 
3. Žádost Marie Najmanové z Kladna o podporu. 

Podpora jejímu manželi poskytována v obnosu 12 K ročně budiž přenesena pro rok 
1900 na žadatelku. 

 
4. Žádost Matěje Najmana ze Stodůlek o podporu. 

Poněvadž usneseno podpory do cizích obcí neudíleti, budiž žadatel vyzván ku 
přesídlení se do obce domovské, kdež bude oň postaráno. 

 
5. Žádost Marie Foubíkové o podporu. 

Vyzvati žadatelku ve smyslu usnesení odst. 4. 
 
6. Na vědomí vzetí uzavřené smlouvy mezi c. k. velkostatkem a obcí o pronáj

mu hasičského skladiště. 
Na vědomí vzato. 

 
7. Volba dvou členů ku klasifikaci koní na den 2ho června 1900. 

Jednohlasně zvoleni p. Frant. Ptáček a Ant. Šimáček. 
 
8. Usnesení ohledně ohražení obecní zahrádky v Litovicích.19 

Usneseno, by ohražení některému podnikateli zadáno bylo. Hradbu usneseno posta
viti z cihel. 

 

                                                 
19  Obecní zahrádkou se rozuměla zahrádka u obecního domku K Rybníku čp. 638  
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9. Volné návrhy. 

Pan starosta se táže, má li odebírán býti časopis Samosprávný obzor. 
Jednohlasně usneseno týž odebírati. 
 
Pan Horešovský navrhuje upravení cesty v Jenečku od č. 27 k č. [...] 
Usneseno onu část cesty od obce uzavříti, pakliže by c. k. velkostatek, který tu 
samou v největší míře potřebuje, úpravě její nápomocen nebyl. 

 
Skončeno a podepsáno. 
Linek, starosta, J. Melcr, Hrdlička, Frant. Horešovský, Josef Vorlíček, Fr. Ptáček, 
Ant. Šimáček, Hanzlík Anton 

 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 58 
 

 

 

 
Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10. VI. 1900. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. Jos. Horešovský, 
zástupce c. k. velkostatku, p. Jos. Vorlíček, p. Frant. Horešovský, p. Boh. Hrdlička, 
p. Ant. Burgr, p. Ant. Šimáček, p. Ant. Hanzlík, p. Jos. Melcr. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Dodatek k odstavci 8. minulé schůze. Pan starosta vyrozumívá, že ku provedení 
zmíněné ohrady podali 2 podnikatelé nabídky, a sice p. Procházka z Hostivice 
a p. Černý. Prvý žádá 120 h za postavení běž. metru, druhý 1 K za běž. metr. 
Ponecháno p. starostovi ku projednání. 

 
2. Žádost Jana Kováře ze Strašnic o podporu pro sirotka Růženu Procház

kovou. 
Žadatel budiž vyzván za předložení dokladů příslušnost zmíněného sirotka dokazující. 

 
3. Žádost Marie Najmanové o podporu. 

Na základě usnesení odst. 3 protokolu z minulé schůze odpadá. 
 
4. Usnesení se ve smyslu přípisu JUDr. Arkáda Slouka, advokáta v Unhošti, 

kterýmž obecní zastupitelstvo vyzváno za vydání listiny uznávající 
vlastnické právo pánům podílníkům špýcharu k č. p. 18 v Litovicích obci 
připsaného.20 
Zástupce c. k. velkostatku jest pro to, by zmíněná listina byla vydaná s tím však 
vyhražením, by pozemek, na němž špýchar stojí a majetkem obce jest, byl podílníky 
vykoupen a za léta soudně přikázaná nájemné do pokladny obecní podílníky 
zaplaceno bylo. V pádu právního sporu vyhražuje si, by velkostatek nebyl ku hražení 
výloh tímže vzniklých přitahován. 
Pan Horešovský Jeneček: dto. 
Pan Ant. Šimáček jest proti zmíněnému návrhu. Ohledně útrat vyhražuje si, že žádné 
platiti nebude. 
Pan Josef Melcr souhlasí s tím, by připadl špýchar teprv tenkráte podílníkům, až ti 
samí předloží doklady vlastnické právo dokazující. 
Pan Ant. Hanzlík souhlasí s návrhem p. J. Melcra. 
p. Boh. Hrdlička dto. 
Pan Vorlíček též. 
Pan Burgr souhlasí s návrhem p. zástupce c. k. velkostatku. 
Pan František Linek též v plném znění. 
P. Melcr věnuje svůj podíl obci. 

 

                                                 
20  Špýchar jako neobývané budova neměl samostatné číslo popisné a obci byl připsán na list vlastnictví 

k obecnímu domku čp. 18 – jediné litovické budovy s číslem popisným v jejím majetku. Spor se týká 
toho, zda má špýchar patřit celé obci, nebo jen těm sedlákům, kteří se finančně podíleli na jeho stavbě 
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5. Usnesení se ve smyslu přípisu zemské banky ze dne 2.6.1900 čís. 4502, 

týkající se povolení zápůjčky v obnosu 4000 K. 
Obecní zastupitelstvo přijímá nabídnutou zápůjčku za podmínek v citovaném přípisu 
uvedených. 
Pan starosta se táže, jak má býti mimo přijatou zápůjčku nedostávající se obnos 
opatřen. Panu dotazujícímu ku projednání ponecháno. 

 
6. Volné návrhy. 

Pan starosta navrhuje volbu dohlédací komise na stavbu upravované silnice. 
Ku komisi jednohlasně zvoleni p. Ant. Šimáček, p. Boh. Hrdlička. 

 
Pan Vorlíček navrhuje, by okresní výbor byl dožádán, by s úpravou strouhy skrze 
obec se rychleji započalo. 
Jednohlasně přijato. 

 
Skončeno. 
Josef Melcr, Frant. Horešovský, Hanzlík Anton, Hrdlička Bohumil, Horešovský, Linek, 
Jos. Vorlíček, Šimáček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 2. září 1900. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, p. Frt. 
Ptáček, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Jos. Vorlíček, p. Jos. Melcr, 
p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička, p. Frant. Horešovský, p. Ant. Hanzlík. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Žádost pí Barbory Hanzlíkové o podporu. 

Usneseno poskytnouti jí roční podporu 12 K. 
 
3. Usnesení ohledně hražení obnosu na opravu kostela a fary. 

Usneseno vyrozuměti obecní úřad v Hostivici, že se ohledně toho určitého usnesení 
nestalo, a že obec zdejší bude platiti teprve tenkráte, až věc skutečně prokázána 
bude. 

 
4. Vyřízení oznámení pí Karolíny Košerákové z Jenečka ohledně ohražení 

pozemku č. parc. 77.21 
Usneseno vyrozuměti oznamovatelku, že se žádost její úplně zamítá. 

 
5. Vyřízení žádosti Josefa Holoubka za vyplacení II. splátky na stavbu silnice. 

Vyrozuměti žadatele, by stavbu silnice co nejdříve ukončil, po jejím ukončení bude 
mu IIhá splátka vyplacená. Vícepráce vyplaceny budou po přijmutí silnice, po odhadu 
těchže znalci. 

 
6. Vzetí na vědomí rozhodnutí zemského výboru král. Českého ze dne 

5.9.1900 čís. 57444. 
Na vědomí vzato. 

 
7. Přípis od národní rady ohledně volby sčítacích komisařů. 

Za komisaře zvoleni: p. Frt. Linek, starosta, p. Ladislav Novotný ze Břvů a za 
zapisovatele František Vobořil. 

 
8. Usnesení se ohledně Františka Zeleného, kterého p. J. Evan z důvodu toho, 

že jej stále do školy posílati donucován jest, dále u sebe podržeti nehodlá. 
Usneseno podati žádost k místní školní radě, by Frt. Zelenému udělená byla částečná 
úleva od návštěvy školní. 

 
9. Volné návrhy. 

– 
 

                                                 
21  Pozemek parc. č. st. 77 k. ú. Litovice – dům Družstevní čp. 966  
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 16. září 1900 odbývané. 
 
Ku schůzi dostavili se následující pánové: Frt. Linek, starosta, Frt. Ptáček, Ant. Burgr, Josef 
Melcr, Boh. Hrdlička, Frant. Horešovský, Ant. Hanzlík. 
 

Pořad. 
 
1. Volba 2 volitelů do okresního zastupitelstva na den 22. října 1900. 

Po uvedení na vědomí §§ů 42–44, 47, 48 a 50 obec. zř. a ustanovení § 38 voleb. 
řádu pro obce přikročeno k volbě hlasovacími lístky, jichž odevzdáno 7, a zvoleni: 
pan Antonín Burgr, rolník z Litovic 6 hlasy, 
pan František Ptáček, hostinský za Břvů 7 hlasy. 

 
Skončeno a přítomnými podepsáno. 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 21. října 1900 odbývané. 
 
Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: p. Frt. Linek, starosta, 
p. Bohumil Hrdlička, p. Ant. Hanzlík, p. Josef Horešovský, zástupce c.k. velkostatku, 
p. Frant. Horešovský, p. Jos. Melcr, po provedené volbě odst. 1 dostavil se p. Jos. Vorlíček. 
 

Pořad. 
 
1. Volba dvou členů místní školní rady v Hostivici. 

Volba předsevzata volebními lístky a zvoleni: p. Frt. Ptáček 4 hlasy, p. Ant. Šimáček 
4 hlasy. 

 
2. Žádost J. Holoubka v Hostouni za přijmutí víceprací při úpravě obcí stavě

né silnice. 
Žadatel budiž vyrozuměn, že mu konečné rozhodnutí oznámeno bude po přijmutí 
kolaudačního účtu okresním výborem. 

 
3. Žádost Matěje Najmana ze Stodůlek za chudinskou podporu. 

Žadatel budiž opětně vyrozuměn, že obecní výbor trvá na usnesení svém ze dne 
30. 4. 1900 čís. 286. 

 
Skončeno. 
Bohumil Hrdlička, Hanzlík Anton, Horešovský, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, Josef 
Melcr 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10.12.1900 odbývané. 
 
Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: p. Frt. Linek, starosta, 
p. Frt. Ptáček, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Jos. Melcr, p. Ant. Burgr, 
p. Boh. Hrdlička, p. Ant. Šimáček, p. Ant. Hanzlík, p. Jos. Vorlíček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Žádost Marie Volfové z Malých Čičovic o podporu pro 5 jejích nezletilých 

dítek. 
Žadatelka budiž vyzvána, by přestěhovala se do obce, kdež jí bude byt zdarma 
poskytnut. 

 
3. Usnesení se, jak naloženo býti má s Marií Eichlerovou 12 ½ r. starou do 

obce příslušnou, kteráž se v prozatímním ošetřování u Františka Vobořila 
nalézá. 
Veřejně budiž v obci vyhlášeno zadání jmenovaného děvčete. Ku rozhodnutí 
o podaných nabídkách zplnomocňuje se představenstvo. Do doby rozhodnutí budiž 
u dosavadního ošetřovatele Frt. Vobořila22 ponechána. 

 
4. Usnesení se, jak naloženo býti má s Frt. Zeleným, který se v prozatímním 

ošetřování u Josefa Vorlíčka nalézá. 
Usneseno zadati jej cestou v odst. 3. označenou. 

 
5. Žádost Jana Kováře ze Strašnic o podporu pro sirotka Růženu Procház

kovou. 
Zamítá se. 

 

 

                                                 
22  František Vobořil byl v té době obecním strážníkem  
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6. Zpracování předpočtu na rok 1901. 

Navržený obecním úřadem předpočet po změně položky 29, která o 358 K 79 h. 
zvýšená, jednohlasně schválen a usneseno jevící se schodek krýti 45% obecní 
přirážkou ku veškerým pro r. 1901 v obci předepsaným daním. 

 
7. Volné návrhy. 

Pan Ptáček navrhuje pronajmutí obecního špýcharu v Litovicích. 
Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by byl zvolen některý člen obec. 
zastupitelstva, který by přinesl knihovní výtah soudem ověřený, který by dokazoval, 
komu špýchar ten patří. 
Návrh p. zástupce c. k. velkostatku přijat a zvolen ku vyzdvižení knihovního výtahu 
p. Frt. Ptáček a p. Josef Melcr. 

 
Skončeno. 
Horešovský, Burgr, Šimáček, Ptáček, Hanzlík, Jos. Vorlíček, Josef Melcr, Bohumil Hrdlička 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10.2.1901 odbývané. 
 
Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: pan Frt. Linek, starosta, 
p. Josef Melcr, p. A. Šimáček, pan Václav Blecha, c. k. vrchní správce, p. Boh. Hrdlička, 
p. Josef Vorlíček, p. A. Burgr, p. Ant. Hanzlík, p. F. Horešovský, při odstavci 4 dostavil se 
p. F. Ptáček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Po objasnění odst. 3 a I volných návrhů schváleno. 
 
2. Žádost Magdaleny Náprstkové z Dušník o podporu. 

Vzhledem ku jejím hmotným poměrům a vzhledem ku novému v platnost přišlému 
zákonu se zamítá. Obecní úřad žádejž za udělení jí práva domovského v Dušníkách. 

 
3.  Žádosti za udělení domovského práva: Josefa Mynaříka až dosud do Záho

řan, okres Benešov příslušného, Vojtěcha Bělíka do Plichtic s. okres Klato
vy příslušného, Josefa Malíka do Vyšetic, s. okres Tábor příslušného a Fran
tiška Vorla do Úhonic, p. okres Kladno příslušného. 
Veškeří jmenovaní žadatelé se dle § 2ho zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 říš. zák. do 
domovského svazku zdejší obce přijímají. 

 
4.  Vzetí na vědomí přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 22.1.1901 

čís. 1116, jímž povolená obci subvence na stavbu silnice ve výši 1/3 dle 
kolaudačního účtu v obnosu 4 594 K 88 h. 
Na vědomí vzato. 

 
5. Žádost Josefa Holoubka za uhražení víceprací. 

Jednohlasně usneseno na návrh pana c. k. vrchního správce vyplatiti žadateli obnos 
200 K. 

 
6. Volba revizorů účtů. 

Jednohlasně zvoleni pan Josef Horešovský, c. k. správce a pan Antonín Šimáček. 
 
7. Žádost Barbory Chalupové z Hostivice za zvýšení podpory. 

Jednohlasně usneseno zvýšiti žadatelce podporu na ročních 48 K. 
 
8. Volné návrhy. 

Pan c. k. vrchní správce navrhuje udržení silnice v osadě Jenečku ve stavu sjízdném. 
Pan navrhovatel se vyrozumívá, že již v rozpočtu na udržení její pamatováno. 
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Pan Burgr navrhuje, by byly sestry Kopřivové přes zimu podpořeny. 
Povolen jim na návrh pana navrhovatele denně obnos 60 h, za správce povoleného 
obnosu zvolen pan Josef Vorlíček, který se opravňuje potřebné pro ně po částech 
zakoupiti. Povolený obnos bude jím vyplácen po dobu 3 měsíců, a sice únor, březen, 
duben. 

 
Pan Ptáček upozorňuje na rušení cesty u Břvů ku Bažantnici. 
Pan c. k. vrchní správce vyrozumívá, že nechá vedle se nalézající pískovnu nově 
ohraditi. 

 
Skončeno. 
Vác. Blecha, v zas. […], Linek, starosta, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Melcr, 
Bohumil Hrdlička, Josef Vorlíček, Hanzlík Anton, Šimáček, Ptáček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10.3.1901 odbývané. 
 
Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: pan Frt. Linek, starosta, 
p. Josef Melcr, p. Josef Horešovský, c. k. správce, p. Bohumil Hrdlička, p. Ant. Burgr, 
p. Ant. Hanzlík, p. Frant. Horešovský, p. Josef Vorlíček, při projednání odst. 2 dostavil se 
pan Ptáček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

S dodatkem k odst. II volných návrhů, by sestrám Kopřivovým byla propůjčena 
obecní postel. 

 
2. Žádosti za udělení domovského práva: Václava Křikavy, Františka Malíka, 

Františka Pokorného, Josefa Kosa, Františka Loudala, Václava Slámy. 
Veškeří jmenovaní se dle § 2 zákona ze dne 5.12. 1896 č. 222 říš. zák. do 
domovského svazku zdejší obce přijímají. 

 
3. Vzetí na vědomí přípisu c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 

28.2.1901 čís. 655 týkajícího se povolení ku umístění dvou učeben 
v laboratoři c. k. dvora Hostivického. 
Na vědomí vzato. 

 
4.  Usnesení se ve smyslu přípisu JUDr. Arkáda Slouka, advokáta v Unhošti ze 

dne 5.1. 1901 týkajícího se knihovního pořádku ohledně hasičského 
skladiště. 
Výměna stavbou hasičské zbrojnice zaujatých pozemků stala se na základě 
vzájemného dohodnutí c. k. velkostatku Tachlovice a obcí, bez všelikých ztrát výměry 
pro obě strany, dobrovolně a bez všelikých náhrad. 

 
5. Usnesení se ve smyslu přípisu JUDr. Arkáda Slouka, advokáta v Unhošti ze 

dne 2.3. 1901, jímž obec vyrozumívá, že pan Josef Holoubek, mistr 
zednický v Hostouni čítá si u obce nedoplatek za úpravu silnice v obnosu 
2 544 K 64 h, ku jehož vymožení i s 5% úroky ode dne kolaudace 
zplnomocnil jmenovaného pana JUDr. 
František Ptáček se zplnomocňuje, by dle právnické poradny a na základě v obecním 
zastupitelstvu mu daných pokynů další opatření ve lhůtě do 15.3. učinil. 

 
6. Čtení obecních účtů za rok 1900. 

Účty přečteny a shledáno, že 
   příjem za rok 1900 činí    3 906 K 20 h 
   vydání za rok 1900     3 592 K 60 h 
   jeví se přebytek        313 K 69 h 
   přebytek ze silnice     1 078 K 60 h 
načež účty po zprávě přítomného přehlížitele účtů pana Josefa Horešovského jedno
hlasně schváleny. 
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7. Zpráva pánů přehlížitelů účtů, po ní schválení těchže. 

– 
 
8. Volné návrhy. 

Pan starosta se táže, jakých kroků mu činiti třeba v pádu, že by sirotek Růžena 
Procházková jejím pěstounem Janem Kovářem do obce přivedená byla. 
Pan Ptáček navrhuje, by pěstounu Janu Kovářovi dána byla podpora v obnosu 12 K. 

 
Skončeno. 
Horešovský, Burgr, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, Ptáček, Josef Melcr, Hanzlík Anton, 
Bohumil Hrdlička 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 15.3.1901 odbývané. 
 
Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: Pan Frant. Linek, 
starosta, p. Ant. Šimáček, p. Josef Horešovský, c. k. správce, p. Frant. Ptáček, p. Ant. 
Burgr, p. Bohumil Hrdlička, p. Frant. Horešovský, p. Josef Vorlíček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Schváleno. 
 
2. Zpráva zplnomocněnce pana Františka Ptáčka ve sporné záležitosti proti 

panu Josefu Holoubkovi, mistru zednickému v Hostouni. 
Na základě zprávy té ponecháno panu Josefu Holoubkovi činiti libovolné kroky proti 
obci. V pádu žaloby budiž ku stání právní zástupce, a sice p. JUDr. Zelenka 
z Unhoště. Povolených 200 K ku výplatě panu Holoubkovi poukázaných buďtež na 
další rozhodnutí pozastaveno. 

 
3. Žádost Jana Krejčíka za dovolení ku proražení dveří na veřejný majetek 

č. p. 424. 
Povolení usneseno vydati s výhradou, by dvéře otevírány byly dovnitř. 

 
4. Volné návrhy. 

Pan správce navrhuje, by byl Vojtěch Fanta po ukončení s ním sporu z obce vypo
vězen. 
Jednohlasně přijato. 

 
Pan starosta vyrozumívá, že mu nestačí povolená částka na psací potřeby. 
Usnesení budiž ku konci roku po revizi jednacích čísel. 

 
Skončeno. 
Linek, starosta, Horešovský, Burgr, Josef Vorlíček, Bohumil Hrdlička, Šimáček, Ptáček, 
Frant. Horešovský 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 14.4.1901. 
 
Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: pan Frant. Linek, 
starosta, p. Ant. Šimáček, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Josef Melcr, 
p. Bohumil Hrdlička, p. Ant. Burgr, p. František Ptáček, p. Frant. Horešovský, p. Josef 
Vorlíček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Bez dodatků na vědomí vzato. 
 
2. Usnesení se, jakých kroků učiniti třeba proti c. k. velkostatku, který si při 

vichřici dne 9.4.1901 padlé topoly na obecním a veřejném majetku stojící 
neoprávněně přivlastnil. 
Jednohlasně zplnomocněni starosta pan František Linek a p. František Ptáček, by se 
u přítomnosti c. k. geometra v Unhošti o vlastnictví těchže přesvědčili a protokol 
o tom sepsaný soudně ověřený předložili. 

 
3. Vzetí na vědomí přípisu pana JUDr. Arkada Slouka ze dne 27.3.1901 

týkajícího se opětné vybídky ku zaplacení obnosu, který si pan Josef 
Holoubek za obcí čítá. 
Na vědomí vzato. 

 
4. Žádost Marie Vlčkové ze Sobína za udělení chudinské podpory. 

Jednohlasně povolená chudinská podpora pro rok 1901 v obnosu 12 K. 
 
5. Žádost obce Losina za přijmutí ve svazek domovský Josefa Pergla. 

Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijat. 
 
6. Žádost obce Červený Újezd za přijmutí ve svazek domovský Josefa Rohly. 

Poněvadž žadatel požívá veřejného zaopatření, zamítá se. 
 
7. Volné návrhy. 

Pan starosta vyrozumívá, že se do obce přistěhovala Anna Vajzová. 
Jednohlasně usneseno poskytnouti jí chudinskou podporu v obnosu 2 K týdně mimo 
byt. 

 
Pan starosta vyrozumívá, že dle přípisu obecního úřadu v Hostivici ze dne 7.4.1901 
č. 185 bude Barbora Chalupová potřebovati posluhu. 
Jednohlasně usneseno dopraviti ji do obce domovské, kdež může společně s Annou 
Vajzovou žíti a posledně jmenovaná bude povinna tutéž obsluhovati. 
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Pan starosta se táže, jak zužitkovati pozemek parc. č. 493.23 
Jednohlasně usneseno vysázeti jej agáty. 

 
Pan Ptáček navrhuje vybídnouti c. k. správu dvora v Litovicích, by z ohledů zdravot
ních studánku ve Břvech upraviti dala. 
Jednohlasně přijato. 

 
Pan Ptáček upozorňuje, že cesta za Krahulovem na obecní louky jest temenitá 
a potřebuje úpravy. 
Jednohlasně usneseno tutéž prohlédnouti. Ku obchozí komisi zvoleni: pan František 
Horešovský, Bohumil Hrdlička, Josef Melcr. 

 
Pan Josef Vorlíček upozorňuje, že výkal z panského dvora v Hostivici vytéká na pole 
proti hřbitovu, čímž jest vzduch pro kolem jdoucí znečišťován. 
Usneseno c. k. správu dvora v Hostivici na to upozorniti se žádostí, by závada ta ze 
zdravotních ohledů odstraněná byla. 

 
Skončeno. 
Linek, starosta, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Fr. Ptáček, Šimáček, Josef 
Melcr, Bohumil Hrdlička 

                                                 
23  Pozemek parc. č. 493 k. ú. Litovice tvoří část parku Malý Jenč  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 73 
 

 

 

 
Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 23.5.1901. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7: pan Frant. Linek, starosta, p. Frant. 
Horešovský, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Ant. Šimáček, p. Ant. 
Burgr, p. František Ptáček, p. Josef Vorlíček. 
Pan p. Boh. Hrdlička, p. Josef Melcr, p. Ant. Hanzlík nutným zaměstnáním omluveni. 
 

Pořad. 
 
1. Návrh obecního úřadu ku udělení plné moce procesní panu JUDr. Bohumíru 

Schulcovi, advokátu v Praze ku vedení sporu obce co žalované proti Josefu 
Holoubkovi, mistru zednickému v Hostouni o zaplacení 2 544 K 64 h s přísl. 
Návrh obecního úřadu jednohlasně přijat, na základě čehož plná moc podepsána. 

 
2. Žádosti za přijmutí ve svazek domovský: 

a) Obce Lipan pro Josefa Žáka a rodiny. 
b) Obce Žiliny pro Josefa Evana a rodiny. 
c) Matěje Krajcra do Dušník příslušného pro sebe a rodinu. 
Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijati 
vyjímaje zletilé dítky. 

 
3. Vzetí na vědomí přípisu c. k. okresního hejtmanství na Kladně ze dne 

6.4.1901 čís. 11083 týkajícího se rozpočtu na upravení budovy kostelní 
v Hostivici. 
Na vědomí vzato. 

 
4. Volné návrhy. 

Pan Ptáček navrhuje, by byla podána žádost ku místní školní radě, by polodenní 
návštěva školy ve středu a v sobotu byla zrušená a zmenšená v ten způsob, by 
vyučování ve středu a v sobotu konalo se po celý den a v náhradu za to by ve čtvrtek 
bylo celý den prázdno. 
Jednohlasně přijato. 

 
Pan starosta navrhuje, by podána byla žádost za odškolení od obce Hostivice. 
Jednohlasně přijato. 

 
Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje úpravu cesty od dráhy ku kůlnám a od 
nádržky hnojůvky ku dráze. 
Jednohlasně usneseno tu samou dle možnosti upraviti. 

 
Pan Ptáček navrhuje úpravu cesty u Krahulova. 
Jednohlasně usneseno tu samou na nejvíce poškozených místech upraviti. 
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Pan Vorlíček navrhuje, by okresní výbor byl upozorněn, že voda proti č. 40 
v Litovicích neodpadá ze silnice, následkem čehož poškozuje nově upravený taras. 
Jednohlasně přijato. 

 

 
 

Po vyčerpání pořadu předkládá pan starosta resignaci pana Frt. Horešovského 
z Jenečka.24 
Resignace ona jednohlasně zamítnuta a usneseno, by byla podaná žádost, by panu 
Frt. Horešovskému propůjčen byl záslužný kříž. 

  
Skončeno. 
Linek, Horešovský, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Šimáček, Ptáček 

                                                 
24  Podle tehdejšího obecního zřízení byl třeba k rezignaci souhlas orgánu, který rezignujícího do funkce 

zvolil  
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 29.6.1901. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: pan Frant. Linek, starosta, 
p. Ant. Šimáček, p. Jan Blecha, c. k. vrchní správce, p. Josef Melcr, p. Frant. Ptáček, 
p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička, p. Frant. Horešovský, p. Josef Vorlíček. P. Josef Hanzlík 
omluven. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze výboru. 

Po objasnění na vědomí vzato. 
 
2. Žádost za přijmutí ve svazek domovský obce Jenče za Václava Kata 

a Adolfa Košeráka z Jenečka. 
Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijati. 

 
3. Vyjádření se ohledně žádosti, kterou Josef Hyml ze Břvů podati hodlá za 

udělení povolení ku provozování koncessované živnosti hostinské. 
Žadatel budiž vyrozuměn, že návrh ku udělení jemu koncessované živnosti hostinské 
nemůže býti činěn, a to z ohledu toho, že místnosti jeho nejsou způsobilé. V pádu, že 
by si místnosti způsobilé nějakým způsobem zaopatřil, bude o žádosti jeho teprv 
jednáno. 

 
4. Volné návrhy. 

I. Pan Hrdlička navrhuje, by byla zakoupena plachta na stříkačku. 
Pan c. k. vrchní správce vyrozumívá, že bude plachta ona c. k. velkostatkem v pádu li 
v zásobě věnována. Žádost za tutéž spolu se žádostí za naviják budiž c. k. vrchní 
správě písemně zaslána. 
Jednohlasně přijato. 

 
II. Pan Vorlíček upozorňuje na četné krádeže ze strany Chýnských obyvatel u Hájku. 
Usneseno, by obecní úřad v Chýni byl dožádán, by vyhláškami občanům Chýnským 
polní krádeže zakázány byly. 

 
III. Pan c. k. vrchní správce navrhuje, by pastva husí a pouštění jich na veřejná místa 
bylo zakázáno pod pokutou již dříve usnesenou. 
Jednohlasně přijato. 

 
IV. Pan starosta navrhuje zakoupení Švarcova výkladu zákona. 
Jednohlasně přijato. 

 
Skončeno. 
Jan Blecha, v zas. […], Linek, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Fr. Ptáček, 
Hrdlička, Šimáček, J. Melcr 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 1.9.1901. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: Pan Frant. Linek, p. Josef 
Hanzlík, p. Ant. Burgr, p. Josef Melcr, p. Frant. Horešovský, p. Boh. Hrdlička, p. Josef 
Vorlíček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení zápisníku poslední schůze výboru. 

Na vědomí vzato. 
 
2. Žádost za udělení domovského práva Františka Kratochvíla, Jana Řečin

ského, Jana Doksanského, Frant. Nejedlého. 
Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijati 
vyjímaje zletilé jich dítky. 

 
3. Usnesení se ohledně pohledávky p. Josefa Holoubka. 

Pohledávka ona se neuznává. Vymožení její usneseno ponechati rozhodnutí soudu. 
 
4. Volné návrhy. 

Pan Hrdlička navrhuje, by c. k. vrchní správa přislíbený kříž na místě padlého na 
křižovatce u Jenče postaviti dala, jinak že by obec dosavadní postaviti nechala.25 
Jednohlasně přijato. 

 
Skončeno. 
Linek, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Bohumil Hrdlička, Josef Melcr, Anton 
Hanzlík 

                                                 
25  Pravděpodobně jde o tzv. zelený kříž na křižovatce ulic Čsl. armády a Západní, proti nynějšímu 

litovicko jenečskému hřbitovu 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 8.9.1901 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 6, a sice: pan Frant. Linek, p. Frant. 
Horešovský, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Josef Vorlíček, p. Boh. 
Hrdlička, p. Ant. Burgr. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze. 

Na vědomí vzato. 
 
2. Usnesení, má li přistoupeno býti na nabídnutý smír panem Josefem 

Holoubkem ve sporné záležitosti jeho proti obci. V pádu kladném činí jme
novaný nárok na 1 100 K. 
Jednohlasně usneseno na nabídnutý panem Holoubkem smír přistoupiti. Pohledávka 
jeho 1 100 K se v čase c. k. zemským soudem stanoveném ku výplatě poukazuje. 

 
3. Volné návrhy. 

– 
 
Skončeno. 
Josef Vorlíček, Bohumil Hrdlička, Horešovský, Burgr, Frant. Horešovský 
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Protokol 
sepsaný při schůzi obecního výboru dne 12. ledna 1902 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: pan Frant. Linek, p. Frant. 
Ptáček, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Josef Hanzlík, p. Josef Melcr, 
p. J. Vorlíček, p. Boh. Hrdlička. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu o poslední schůzi výboru. 

Na vědomí vzato. 
 
2. Žádosti za udělení podpory Magdaleny Náprstkové z Dušník, Marie Hanzlí

kové z Hostivice, vdovy Hochové z Chýně. 
Žádost Magdaleny Náprstkové se jednohlasně zamítá z důvodu, že podána byla obcí 
zdejší žádost za její přijmutí v Dušníkách. Za vyřízení podané žádosti budiž opětovně 
žádáno. 
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Marii Hanzlíkové povoleno pro rok 1902 12 K. Vdova Hochová budiž vyzvána, by se 
přistěhovala do obce domovské, kde jí bude byt zdarma poskytnut. 

 
3. Žádost za zvýšení podpory manželů Kácl ze Břvů. 

Povoluje se zvýšení ze 36 K na 48 K ročně. 
 
4. Žádost Vojtěcha Křivánka z Chýně za uhražení dopravného Anny Císařové 

do nemocnice – obnos 6 K. 
Jednohlasně zamítnuto. 

 
5. Usnesení se, jak naloženo býti má se sirotkem Frant. Zeleným. 

Budiž dosavadnímu ošetřovateli za obnos v roce minulém ponechán. 
 
6. Usnesení se o žádosti pana Antonína Šimáčka za povolení ku schválení 

provozování živnosti hostinské v č.p. 2 ve Břvech. 
Obecní zastupitelstvo 4 hlasy doznávalo zvláštní potřebu druhého hostince ve Břvech, 
4 hlasy opětně tutéž nedoznávalo. Na základě toho žádost c. k. okresnímu 
hejtmanství ku rozhodnutí ponechává. V spojené obci Litovice, Břve a Jeneček jest 
dle posledního sčítání 936 duší a nalézají se v těchže 4 koncesované hostince 
a 3 prodeje piva v láhvích, a sice: V Litovicích 2 a 1 prodej piva v láhvích, ve Břvech 
1 konc. a 1 prodej v lahvích, v Jenečku 1 konc. a 1 podej piva v lahvích. 4. prodej na 
stanici Litovice. 

 
7. Schválení navrženého předpočtu na rok 1901. 

Navržený předpočet po zvýšení položky 26 o 250 K jednohlasně schválen a usneseno 
jevící se schodek 3 180 K 99 h krýti 38% obecní přirážkou ku všem daním, které činí 
pro c. k. velkostatek 4 730 K 80 h, pro poplatníky obce 3 650 K 39 h, celkem 8 381 K 
19 h. 
O podaných námitkách panem J. Špačkem rozhodnuto následovně: 
Podaná námitka proti položce č. 20 jeví se bezdůvodná, poněvadž se zakládá na 
usnesení obecního zastupitelstva ze dne 23.5.1901 odst. 1. 
Na námitku 2 proti položce č. 26 vzat zřetel a položka ona o 250 K zvýšena. 
O tom budiž stěžovatel vyrozuměn. 

 
8. Volba revizorů účtů za rok 1901. 

Jednohlasně zvoleni pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku a p. Ant. Burgr. 
 
9. Usnesení se o způsobu prodeje bahna v rybnících v Jenečku. 

Usneseno bahno ono prodati veřejnou dražbou, a sice 19ho ledna 1902. Ku stanovení 
odhadní ceny ustanoven pan obecní starosta. 

 
10. Usnesení se, jakým způsobem odprodány býti mají stromy ku kácení 

určené na obecním a veřejném majetku se nalézající. 
Jednohlasně usneseno, by byla podána žádost za úřední ohraničení obecních pozem
ků. Do doby vyřízení nebuďtěž stromy poráženy. 
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11. Po svolání došlá žádost obce Hřebeč za přijmutí Václava Zimy bytem v Je

nečku ve svazek domovský obce zdejší. 
Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijat. 

 
12. Volné návrhy. 

I. Pan Hanzlík připomíná, by byli majitelé potahů v Jenečku vyzváni, by kámen (šutr) 
na silnici tamtéž co nejdříve dovezli. 
Přijato. 

 
II. Pan Vorlíček připomíná, že se má platiti konkurenční příspěvek na ohradu kostela, 
obnos 76 K 26 h. 
Příspěvek ten se ku výplatě poukazuje. 

 
III. Pan Hrdlička navrhuje úpravu cesty od obecního domku č. 18 v Litovicích ku 
strouze č.p. 31.26 
Jednohlasně přijato. 

 
IV. Pan starosta se táže, komu má býti svěřen dozor na opravu obecního domku 
č.p. 7 v Jenečku.27 
Ku stanovení podmínek a odhadu ceny ustanoveni p. Boh. Hrdlička a p. Josef Melcr. 
Na to budiž oprava cestou ofertního řízení zadána. 

 
V. Pan Hrdlička upozorňuje, že jsou v kuchyni v obecním domku č. 18 špatná kamna 
a trouba. 
Jednohlasně usneseno zakoupiti nová kamna a troubu, která dána budou do velké 
světnice. 

 
Skončeno. 
Linek, Horešovský, Josef Vorlíček, Bohumil Hrdlička, Ant. Burgr, Anton Hanzlík, Fr. Ptáček, 
Josef Melcr 

                                                 
26  Ulice K Rybníku a jižní část ulice U Sádek 
27  Bývalá obecní pastouška v Jenečku na návsi, zbořená v roce 1946 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 16.2.1902 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: pan Frant. Linek, p. Boh. 
Hrdlička, p. Josef Horešovský, p. Ant. Hanzlík, p. Frant. Horešovský, p. Frant. Ptáček, 
p. Josef Melcr. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z poslední schůze. 

Ohledně odstavce 10, by za účelem dohodnutí se s c. k. vrchní správou odebrali se 
k téže tři páni, a sice p. Frant. Linek, p. Frt. Ptáček, p. Boh. Hrdlička. 

 
2. Zpráva přehlížitelů účtů. 

Na vědomí vzato. 
 
3. Čtení a schválení účtů za rok 1901. 

Účty přečteny v jednotlivých položkách, načež až na položku 133 jednohlasně 
schváleny. Položka 133 za správu cest p. Jos. Stříbrnému nebudiž příště ve výdaj 
pojmuta a pan Josef Stříbrný vyzván plné nájemné z najmutého pozemku platiti. 

 
4. Volné návrhy. 

Pan starosta se táže, jak provedená býti má doprava šutru na silnici v Jenečku. 
Páni majitelé potahů buďtež vyzváni dopravu zmíněného šutru zdarma obstarati, an 
by jinak doprava ona teprve při přípustnosti pokladny provedena býti mohla. Za 
zdarma provedenou dopravu bude větší množství šutru zakoupeno. 

 
Pan Ptáček navrhuje úpravu pěšiny mezi Litovicemi a Břvemi. Pan Hrdlička navrhuje 
oproti tomu, by polmi mezující sousedé tutéž upravovali. 
Protinávrh pana Hrdličky většinou přijat. 

 
Pan starosta se táže, jak má býti postaráno o sestry Kopřivové. 
Jednohlasně usneseno poskytnouti jim v měsíci únoru, březnu a dubnu obnos 60 h 
denně. Pan starosta se zmocňuje povolený jim obnos dle potřeby vypláceti. 

 
Skončeno. 
Ptáček, Hrdlička, Melcr, Horešovský, Frant. Horešovský, Anton Hanzlík 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 23. března 1902 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: pan Frant. Linek, p. Josef Vor
líček, p. Josef Horešovský, p. Frt. Ptáček, p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička, p. J. Hanzlík. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu z minulé schůze. 

Na vědomí vzato a schváleno. 
 
2. Usnesení se, kde a jakým způsobem znovu zřízená býti má zvonička v Lito

vicích. 
Jednohlasně usneseno umístiti zvonek nad kapličku sv. Jana.28 Způsob umístění budiž 
znalcem navržen. 

 
3. Žádost občanů Břevských za zřízení studánky. 

Jednohlasně usneseno poskytnouti žadatelům 10 K na upravení. 
 
4. Žádost Václava Vlčka za udělení dočasné podpory. 

Dopsati na jeho posledního zaměstnavatele, důl Austria v Modlanech, a sice 
prostřednictvím c. k. okres. hejtmanství, by oznámil, jak o žadatele, když k úrazu 
přišel, postaráno. 

 
5. Žádost obce Nebušic za přijmutí ve svazek domovský Ant. Kubra. 

Ve smyslu § 2 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ve svazek domovský přijat. 
 
6. Vzetí na vědomí přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 21.2.1902 čís. 

1238 týkající se nařízení, dle něhož vydán býti má hasicí řád pro obec. 
Na vědomí vzato a usneseno hasicí řád dle schváleného a při schůzi předloženého 
originálu nechati vytisknouti a majitelům domů doručiti. 

 
7. Volné návrhy. 

I. Pan starosta navrhuje stanovení výše odměny za dodanou přípřež k požáru. 
Usneseno stanoviti odměnu dle obce Hostivice. 

 
II. Pan starosta předkládá žádost Josefa Vlčka za podporu. 
Žadateli usneseno zadati tesařskou práci při opravě obec. domku v Jenečku. 

 
III. Pan starosta předkládá podané oferty na úpravu obec. domku v Jenečku. 
Na základě podaných ofert zadává se zednická práce dle navrženého rozpočtu Josefu 
Stříbrnému. 

 

                                                 
28  Kaple sv. Jana Nepomuckého v Litovické ulici  
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IV. Pan starosta předkládá stížnost obce Bohdalín z přípisu zdejšího ze dne 30.1.1902 
čís. 113 týkající se žádosti za přijmutí ve svazek domovský Josefa Zavadila dne 19.1. 
zemřelého. 
Usneseno zaslati odvolání ve smyslu § 11 domov. zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 
ku c. k. okres. hejtmanství v Kladně. 

 
V. Pan Burgr se táže, jak naloženo býti má s dřevem z padlé zvoničky. 
Usneseno, pak li možno z dřeva onoho zříditi prahy v obec. domku v Jenečku, tytéž 
nechati zříditi, pak li to nemožno, usneseno dříví ono věnovati chudým, a sice 
F. Zelenkovi a A. Kopřivové. 

 
VI. Pan c. k. správce navrhuje úpravy cesty k bažantnici po hrázi. 
Usneseno tutéž upraviti. 

 
Skončeno. 
Horešovský, Burgr, Ptáček, Jos. Vorlíček, Hrdlička, A. Hanzlík 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 11ho května 1902 odbývané. 
 
Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 6, a sice: pan Frant. Linek, starosta, 
p. Jos. Vorlíček, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Boh. Hrdlička, p. Josef 
Melcr, p. Ant. Burgr. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze. 

Po objasnění na vědomí vzato. 
 
2. Žádost Václava Vlčka za udělení chudinské podpory. 

Povoluje se žadateli okamžitá podpora v obnosu 10 K. 
 
3. Vzetí na vědomí přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 

17.4.1902 čís. 13768, jímž zdejší obecní úřad vyrozuměn, že příslušníku 
Václavu Vlčkovi bytem v Modlanech přiřknutá renta ročních 204 K. 
Na vědomí vzato. 

 
4. Žádost obce Hostivice za přijmutí ve svazek domovský Václava Henycha. 

Na základě § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ve svazek domovský přijat. 
 
5. Projednání upomínacího přípisu ku zapravení školního platu za dítky 

Šturce a Josefa Rochusa za léta 1881 a 1882 obecním úřadem v Nebušicích 
dne 6.5.1902 č. j. 142 sem zaslaného. 
Zamítá se, poněvadž tamní obec měla vymahací prostředky po ruce, by dlužný plat 
na rodičích, jichž prostředky ve zmíněných létech neznámy, potažmo byli li osvoboze
ni, na zdejší obci včasně a ne po tolika letech vymohla. 

 
6. Žádost p. Josefa Evana, rolníka v Jenečku za upravení tarasu u obecního 

rybníka v Jenečku, potažmo projednání návrhu jeho, by mu uděleno bylo 
povolení ku vývozu nánosu ze zmíněného rybníka. 
Usneseno, by páni Ant. Burgr, Josef Vorlíček a Boh. Hrdlička potřebu výpravy 
a množství bahna odhadli a příští schůzi ku usnesení oznámili. 

 
7. Volné návrhy. 

I. Pan Hrdlička upozorňuje, že bylo usneseno zakoupiti do obec. domku v Jenečku 
okna dvojitá a že tamže se nalézají jednoduchá. 
Vzato na vědomí, pan Ptáček budiž vyzván, by zmíněnému usnesení vyhověl. 

 
II. Pan starosta přednáší žádost Frt. Nejedlého za slevu činže za dobu úpravy jemu 
pronajatého bytu. 
Zvýšené nájemné čítáno mu budiž od Jiří 1902. 
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III. Pan starosta přednáší návrh p. Jana Špačka, by ze strany obecního strážníka byl 
polní pych pokud možno nejvíce obmezen. 
Usneseno, by ve volném, přípustném čase obecní strážník polní hlídku konal. 

 
IV. Pan zástupce c. k. velkostatku se táže, byla li cihláři Vojtěchu Fantovi dána na 
základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14.7.1901 výpověď z obce. 
Pan starosta vyrozumívá, že ano. 

 
V. Pan Vorlíček navrhuje úpravu vjezdu do strouhy v Litovicích. 
Jednohlasně usneseno týž upravit. 

 
VI. Pan Melcr navrhuje úpravu cest v obci. 
Jednohlasně přijato. 

 
VII. Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by byla pastva husí úplně zakázána. 
Většinou hlasů přijato. Zákaz budiž veřejně vyhlášen. 

 
Skončeno. 
Horešovský, Burgr, Jos. Vorlíček, Hrdlička, J. Melcr 
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Protokol 
sepsaný při schůzi obecního výboru dne 14.6.1902 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: pan Frant. Linek, starosta, 
p. Ant. Hanzlík, p. Ant. Burgr, p. Jos. Vorlíček, p. Frant. Horešovský, p. Frant. Ptáček, 
p. Boh. Hrdlička. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze. 

Po objasnění odst. Iho volné návrhy, a sice v tom smyslu, že pan Ptáček se zavázal 
dodaná okna do obecního domku č.p. 7 v Jenečku celkem 3 nechati tamže za obnos 
12 K, na vědomí vzato. 

 
2. Žádost obce Sobína za přijmutí ve svazek domovský Jana Krále, obce Mýto 

Františka Lorence, obce Hostivice Antonína Novotného. 
Vesměs ve smyslu § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ve svazek domovský 
přijati. 

 
3. Žádost za udělení chudinské podpory Anny Šmídové z Prahy pro ošetřování 

Václava Zeleného 9 ½ roku starého a Marie Vlčkové ze Sobína. 
Na ošacení Václava Zeleného povoleno pro běžící rok obnos 12 K. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 88 
 

 

 

 
Marii Vlčkové usneseno dáti pro běžící rok podporu v obnosu 10 K. Předem jest však 
vyšetřiti, jak dlouho se v obci Sobíně zdržuje. 

 
4. Projednání opětného upomínacího přípisu obce Nebušic ze dne 22.5.1902 

čís. 829 v zaplacení školního platu za dítky Štůrce a Rochusa za léta 1881 
a 1882 v obnosu 10 K 40 h. 
Obec Nebušice budiž vyrozuměna, že ony jejím přípisem citované osvobozovací 
nálezy zdejšího obecního úřadu nedošly, ani zdejší obec před 6.5.1902 o zaplacení 
žádaného školního platu upomínána nebyla; na základě čehož trvá obecní zastu
pitelstvo na usnesení svém ze dne 11.5.1902 č.p. 4 odst. V. 

 
5. Zpráva zvolených pánů ve smyslu odst. 6 poslední schůze o vykonané 

přehlídce, potřebné úpravy rybníka v Jenečku a návrh jejich na odprodání 
bahna tamže. 
Po předneseném návrhu jmenovaných pánů jednohlasně usneseno veřejnou dražbou 
bahno v rybníku v Jenečku odprodati. Dražba provedena budiž dne 22.6.1902 o 9 h. 
dopoledne. Provedení dražby svěřeno pánům Frant. Horešovskému, Josefu Vorlíč
kovi, Boh. Hrdličkovi, Ant. Hanzlíkovi. Dále usneseno nejméně 2 metry bahna v šířce 
č.p. 23 neodprodávati a bahno ono ku rozšíření břehu před jmenovaným číslem 
použíti. Úprava hraničního tarasu prozatímně odpadá. 

 
6. Žádost Josefa Malíka a spol. za upravení studánky ve Břvech. 

Usneseno potřebnou úpravu zmíněné studánky prohlédnouti. Ku prohlídce té zvoleni 
pánové: Frt. Linek, Josef Vorlíček, Frant. Ptáček, Boh. Hrdlička. 

 
Po vyčerpání pořadu předstupuje Josef Vlček žádaje o podporu. 
Usneseno poskytnouti mu stravu v ceně 2 K týdně, a sice u p. Kleina neb u p. Bubníka, 
a sice po dobu jednoho měsíce dnem 15.6.1902 počínaje. 
 
Pan starosta předkládá došlé 2 sešity Hříchy lidu a Břemena obcí, táže se mají li ony pro 
obec zakoupeny býti. Brožury Poslední řeč MUDr. Paříka buďtež vráceny. 
Usneseno tytéž zakoupiti. 
 
7. Volné návrhy. 

I. Pan Hrdlička navrhuje, by byla sl. c. k. vrchní správa dožádána, by při úpravě zdi 
od čp. 35 růžek za účelem rozšíření cesty upustila. 
Jednohlasně přijato. 

 
II. Pan Vorlíček navrhuje, by bylo c. k. ředitelství soukr. statků v Praze dožádáno, by 
sleveno bylo obci nájemné z hasičského skladiště. 
Jednohlasně přijato. 

 
Skončeno. 
Linek, starosta, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Hanzlík, Jos. Vorlíček, Hrdlička 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 4.9.1902 odbývané. 
 
Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: p. B. Hrdlička, p. Josef 
Horešovský, J. Melcr, p. Ant. Burgr, p. Ant. Hanzlík, p. Frant. Horešovský, p. Jos. Vorlíček. 
 

Pořad. 
 

1. Čtení protokolu poslední schůze. 
Na vědomí vzato, Václ. Zelenému více nepovoleno. 

 
2. Žádost sboru míst. dobrovolných hasičů za přijmutí protektorátu ku slav

nosti svěcení stříkačky v den 21.9.1902. 
Protektorát se přijímá. Nedostatek snad se vyskytnuvší bude z obecní pokladny kryt. 

 
3. Žádost obce Jenče za přijmutí ve svazek domovský Josefa Helta. 

Zamítá se, poněvač jmenovaný v obci nebydlí a pobyt před dvěma roky přerušil. 
 
4. Vzetí na vědomí rozhodnutí zemského výboru pro Král. České ze dne 

18.6.1902 ohledně stížnosti příslušnice Kateřiny Hochové z Chýně proti 
zdejšímu usnesení ze dne 26.3.1902. 
Na vědomí vzato. 

 
5. Usnesení ohledně výnosu okres. výboru ze dne 23.7.1902 čís. 746, jímž 

obec vybídnuta ku zaopatření si regulačního plánu. 
Budiž odůvodněná žádost za opětné poshovění podána. 

 
6. Žádost obecního úřadu ve Veleslavíně ze dne 20.8.1902 č. 693 za poskyt

nutí příspěvku na pohřeb vdovy Marie Klatovské. 
Příspěvek na pohřeb se povoluje. 

 
7. Vzetí na vědomí výnosu zemské školní rady ze dne 4.8.1902 čís. 26702 

a usnesení se ve smyslu jeho, zda li se se zřízením pobočky IV. dívčí třídy 
při obecné škole v Hostivici souhlasí spolu se závazkem krytí nákladu se 
zřízením a vydržováním pobočky té spojeného. 
Souhlasí se s usnesením místní školní rady v Hostivici, které bylo ve známost 
uvedeno. 

 
8. Žádost obce Chrášťan ze dne 21ho srpna 1902 čís. 364 za přiznání domov

ského práva p. Bohumilovi Hrdličkovi. 
Přijat. 

 
9. Volné návrhy. 

Pan starosta oznamuje, že Adolf Košerák společně s Karolínou Košerákovou přerušili 
držbu jízdy na veřejném pozemku parc. č. 506, a sice tím způsobem, že tamže 
hromady kamení narovnali. 
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Jednohlasně usneseno majitelku domu č. 23 Karolínu Košerákovou pro rušení držby 
žalovati a dále usneseno zplnomocniti p. Dr. Bohumila Zelenku, advokáta v Unhošti, 
by žalobu zpracoval a obec při stání zastupoval. 

 
Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by byly p. Eduardu Košerákovi upraveny 
kanály na cestě č. parc. 424 a v pozemku č. p. 30 spolu s nařízením, by kanály do 3 
dnů odstranil pod uvarováním žaloby na jich majitele. Žaloba budiž po uplynutí lhůty 
té ihned podána a ohledně podání a zastupování pan JUDr. B. Zelenka spolu 
splnomocněn.29 
Jednohlasně přijato. 

 
Pan starosta vyrozumívá, že má kupce na špýchar k č.p. 18 připsanému. 
Prozatímně usneseno špýchar ten neprodávati. 

 
Lití splašků na cesty budiž pod pokutou 5 K na návrh starosty zakázáno. 

 
Skončeno. 
Linek, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Hanzlík Anton, Josef Melcr, Hrdlička 
 
 

List vložený v knize zápisů ze zastupitelstev u tohoto zápisu: 
 
Paní Karolíně Košerákové v Jenečku! 
Na základě usnešení obecního zastupitelstva ze dne 4. září 1902 nařizuje se Vám, by Jste 
pozemek č. parc. 506 nyní do 3 dnů v původní stav uvedla, by chůze a jízda na pozemku 
tom obmezovaná nebyla. 
Podotýká se, že jste s ohlášenou úpravou odvodního kanálu již hotová býti mohla, pročež 
se varujete pod následky podání na Vás žaloby pro rušení držby, by Jste ve shora zmíněné 
lhůtě nařízení tomuto vyhověla. 
 
Panu Eduardu Košerákovi v Litovicích! 
Na základě usnešení obecního zastupitelstva ze dne 4. září 1902 zakazuje se Vám užívání 
Vámi zřízeného kanálu vedeného po veřejné cestě č. parc. 424 a kanálu vedeného skrze 
obecní zahrádku č. parc. 30, a sice z následujících důvodů: 

a) Vámi předsevzatou úpravu kanálů těch Jste u obecního úřadu dle výroku pamětníků 
neohlásil, aniž se můžete dokázati, že Jste ku zmíněné úpravě ze strany obecního 
zastupitelstva povolení byl dostal. 

b) Do kanálů těch vlévány nejen ze strany Vaší, nýbrž i ze strany Vašich nájemníků 
veškeré splašky, které odtékajíce do veřejné strouhy č. parc. 479/1 vodu skrze obec 
tekoucí znečišťují a vzduch jich se usazováním ve strouze té nezdravým činí, což 
jest důkazem, že nejsou to kanály odvodňovací, nýbrž veškerou nečistotu do 
veřejné strouhy vyvádějící. 

Nařizuje se Vám, by Jste zařízené kanály do 3 dnů odstranil, an jinak po projití lhůty na 
Vás žaloba na jich odstranění podaná bude. 

                                                 
29  Dům čp. 23 Karolíny Košerákové se nachází v Jenečku, dům čp. 30 Eduarda Košeráka v Litovicích, viz 

vložené listy 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 6. ledna 1903 odbývané. 
 
Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: pan Frt. Linek, starosta, 
p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Ant. Hanzlík, p. Ant. Burgr, p. Boh. 
Hrdlička, p. Frant. Horešovský, p. Josef Melcr, p. Frant. Ptáček, p. Josef Vorlíček. 
 

Pořad. 
 

1. Čtení protokolu poslední schůze výboru. 
Po objasnění schváleno. 

 
2. Vzetí na vědomí přípisů JUDr. Boh. Zelenky ze dne 21.10.1902 a ze dne 

25.11.1902 týkajících se sporu obce proti Karolíně a Adolfovi Košerák 
v Jenečku. 
Na vědomí vzato s vyrozuměním p. starosty, že z rozhodnutí zemského výboru 
odvolání k nejvyšš. soudu do Vídně zasláno bylo. 

 
3. Žádost Eduarda Košeráka z Litovic za povolení ku zřízení odvodního kanál

ku po cestě č. parc. 502 směrem ku strouze. 
Žádosti té se vyhovuje a žadatel budiž vyrozuměn, že dosud ním upravené kanálky 
může na dále užívati, že však nemá nikdy právo držby vydržením a v pádu potřeby, 
že jest nucen na nařízení obecního zastupitelstva tytéž odstraniti. 

 
4. Žádost obce Červený Újezdec za přijmutí ve svazek domovský Josefa 

Rohly. 
5. Žádost obce Chýně za přijmutí ve svazek domovský Josefa Fišera. 
6. Žádost Františka Zárybnického dosud do obce Velc příslušného za přijmutí 

ve svazek domovský. 
Žadatelé odst. 4., 5. a 6. ve smyslu § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ve 
svazek domovský přijati. 

 
7. Vzetí na vědomí přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 9.10.1902 

týkajícího se zaopatření regulačního plánu pro obec. 
Na vědomí vzato. 

 
8. Schválení navrženého předpočtu na rok 1903. 

Předpočet v jednotlivých položkách přečten a nezměněn schválen. Dle toho jest jevící 
se v roce 1903 schodek 3 458 K 16 h krýti 38% obecní přirážkou. 

 
9. Volba přehlížitelů účtů za rok 1902. 

Jednohlasně zvoleni p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Ant. Burgr, 
p. Josef Vorlíček. 
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10. Volné návrhy. 

I. Pan starosta předkládá žádost Jana Kohoutka za příspěvek na pohřeb Kateřiny 
Houšildové. 
Zamítá se poněvadž příslušnost zemřelé byla sporná a pozůstalí nejsou tak nuzní, by 
nebyli sto pohřeb zapraviti. 

 
II. Pan Burgr navrhuje, by byl někdo stanoven ku zvonění v Litovicích. 
Opatření zvoníka zůstavuje se p. starostovi. 

 
III. Pan starosta žádá, by p. Jos. Horešovský, p. Ant. Burgr, p. Jos. Vorlíček a p. Boh. 
Hrdlička se zúčastnili jako členové volební komise při volbách obecního zastupitelstva 
v den 11.1.1903, které k účelu tomu jmenuje. 

 
IV. Pan Melcr navrhuje úpravy obecní šatlavy. 
Tu samou usneseno zříditi z obecního chléva. 

 
Skončeno. 
Horešovský, Jos. Vorlíček, Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Hanzlík Anton, Josef 
Melcr, Bohumil Hrdlička 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 22. února 1903 odbývané. 
 
Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: pan Frt. Linek, p. Josef 
Vorlíček, p. Frant. Horešovský, p. Josef Melcr, p. Ant. Šimáček, p. Boh. Hrdlička, p. Frant. 
Ptáček. 
 

Pořad. 
 

1. Čtení protokolu poslední schůze výboru. 
Po objasnění na vědomí vzato. 

 
2. Čtení účtů za rok 1902 v jednotlivých položkách. 

Účty přečteny a po zprávě přehlížitelů účtů jednohlasně schváleny. 
 
4. Návrh obecního úřadu na převod stávajícího směnečného dluhu malostran

ské záložny v Praze na městskou záložnu v Unhošti. 
Návrh obecního úřadu jednohlasně přijat a usneseno podati ihned žádost k okres
nímu výboru za schválení tohoto usnesení a usneseno by dlužný obnos 3 400 K 3% 
amortizací a povinným dosud trvajícím 5% úrokem městské záložně v Unhošti 
splácen byl.  

 
5. Volné návrhy. 

I. Pan Ptáček navrhuje, by ku příští schůzi obecního zastupitelstva předvolaná byla 
majitelka domu č.p. 23 v Jenečku, by se mezi ní a obecním zastupitelstvem uzavříti 
mohla konečná smlouva ohledně pastviny č. parc. 506. 
Jednohlasně přijato. 

 
II. Pan Ptáček navrhuje, by byl pan František Horešovský v Jenečku jmenován za 
jeho 32 leté zasedání v obecním zastupitelstvu a jeho blahodárné působení v témže 
čestným občanem spojené obce Litovice, Břve a Jeneček. 
Na základě toho přikročeno ve smyslu § 9 ob. zř. k tajnému hlasování a pan 
František Horešovský všemi 6ti přítomnými hlasy za čestného občana zvolen. Dále 
usneseno věnovati k tomu se vztahující diplom p. Frt. Horešovskému a by okolnost ta 
do pamětní knihy zanesena byla. 

 
III. Pan Šimáček navrhuje přehlídku a úpravu chudinských podpor. 
Jednohlasně přijato. 

 
IV. Pan Melcr navrhuje, by s povolenou již úpravou cesty na č. parc. 443 započato 
bylo. 
Jednohlasně přijato a dozor na úpravu cesty té svěřen p. Bohumilovi Hrdličkovi. 

 
Skončeno. 
Linek, starosta, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Šimáček, Jos. Vorlíček, Hrdlička, Melcr 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 29. března 1903 odbývané. 
 
Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: pan Frt. Linek, p. Frant. 
Ptáček, p. Josef Horešovský, p. Josef Melcr, p. Frant. Horešovský, p. Boh. Hrdlička, 
p. Josef Vorlíček, p. Ant. Šimáček. 
 

Pořad. 
 

1. Čtení protokolu poslední schůze. 
Po objasnění na vědomí vzato. 

 
2. Žádosti za přijmutí ve svazek domovský: Frant. Umana, Václava Helta, 

Frant. Helta, Josefa Iassa, Josefa Čermáka. 
Vesměs jmenovaní ve smyslu § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. až na 
Františka Helta ve svazek domovský přijati. Žádost obce Jenče za přijmutí ve svazek 
domovský Frant. Helta se zamítá, poněvadž týž od nabytí svéprávnosti v obci 10 roků 
nebydlí. 
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3. Žádost za udělení chudinské podpory: Václava Zeleného, Marie Vlčkové 

Sobín, Marie Matouškové Červ. Újezd, Josefa Helta Litovice, Frant. Najma
na ze Stodůlek, Marie Hanzlíkové z Hostivice za zvýšení. 
Václavu Zelenému poskytuje se pro rok 1903 podpora v obnosu 12 K. 
Marii Vlčkové povoluje se prozatímná podpora pro rok 1903 10 K. 
Marii Matouškové povoluje se prozatímná podpora pro rok 1903 12 K. 
Josefu Heltovi povoluje se prozatímná podpora pro rok 1903 18 K. 
Frant. Najmanovi povoluje se prozatímná podpora pro rok 1903 18 K. 
Žádost Marie Hanzlíkové za zvýšení podpory se zamítá. 

 
4. Žádost Václava Matouška za odprodej části pozemku od č. parc. 105/1.30 

O žádosti té rozhodnutí odloženo ku příští schůzi. 
 
5. Projednání nájmu obilní sýpky na pp. bratry Hajšl. 

Obecní zastupitelstvo usneslo se jednohlasně na tom, by pp. bratři Hajšlové ihned 
vyrozuměni byli, že se na nimi navrhnuté nájemné 200 K ročně přistupuje, avšak pod 
tou podmínkou, když nejméně 3leté nájemné před započetím stavby ze strany jich do 
obecní pokladny zapraveno bude. 
Ku zadání stavby a ku uzavření smlouvy zvoleni jsou následující pánové: Frant. Linek, 
Jos. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, Frant. Ptáček, Ant. Šimáček, Jan Špaček 
a vůbec přizvaní buďtéž všichni pp. členové obecního zastupitelstva, kteří se zúčast
niti budou moci. 

 
6. Projednání odstavce I. volných návrhů poslední schůze. 

Jednohlasně usneseno odprodati část pozemku č. parc. 506 směrem ku Hostivici, 
a sice za cenu 1 čtvereční metr za 2 K 50 h. 
 

7. Žádost Štěpána Balouna za úpravu cesty č. parc. 176/2 ve Břvech. 
Jednohlasně usneseno vyzvati Petra Volfa, by cestu onu již dle dřívějšího nařízení do 
8 dnů upravil, pak li že by tak neučinil, bude cesta ta na jeho útraty upravena. 

 
8. Pan starosta upozorňuje na nařízení zemské, jímž nařízeno celkové hubení 

hrabošů. 
Jednohlasně usneseno zakoupiti pro obec 20 kg přiměřeného jedu. Rozhodnutí 
o tom, jaký druh má býti zakoupen, ponecháno p. starostovi. 

 
Skončeno. 
Horešovský, Šimáček, Frant. Horešovský, Josef Melcr, Fr. Ptáček, Jos. Vorlíček, B. Hrdlička 

                                                 
30  Pozemek u bývalého litovického špýcharu  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 96 
 

 

 

 
Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 30.4.1903 odbývané. 
 
Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 10, a sice: L. Novotný, J. Horešovský, 
J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, J. Novák, Frt. Linek, M. Fiala, Frt. Ptáček, 
A. Rohla, J. Malý, J. Špaček. 
 

Pořad. 
 

1. Čtení protokolu poslední schůze. 
Po objasnění na vědomí vzato s připomenutím p. Jana Špačka, by veškerá usnesení 
obecního zastupitelstva přesně vykonávána byla. Úprava cesty č. p. 176/2 budiž ještě 
jedenkráte prohlédnutá. 

 
2. Vyřízení stížnosti osadníků v Jenečku proti zamýšlenému odprodeji části 

pozemku č. p. 506. 
Pan Špaček ohledně věci té navrhuje, by byla Karolína Košeráková v Jenečku 
vyzvána, by oznámila, mnoho li od pozemku č. parc. 506 zakoupiti hodlá. Pozemek 
ten budiž obchozí komisí ohledán, o čemž buďtež stěžovatelé vyrozuměni. Komise 
ona stanovená na den 3.5. o 9 hod. dopoledne. 

 
3. Schválení návrhu místního sboru hasičského na zakoupení potřebného ná

činí z peněz zemskou anketou pro obec povolených. 
Povoleno zakoupení 12 vodních košíků, přilbic 6, ochranné přístroje do kouře 2, 
pláště 3, hadice 60 metrů, žebříky 3, háků 6. 

 
4. Volba dvou členů ku klasifikaci koní na den 10.6.1903. 

Jednohlasně zvoleni p. Frant. Linek a p. Josef Horešovský. 
 
5. Volba přehlížitele masa pro rok 1903. 

Jednohlasně zvolen p. Jan Malý. 
 
6. Žádost Frant. Zelenky za udělení chudinské podpory. 

Jednohlasně povoleno 24 K ročně. 
 
7. Žádost Aloise Koutného z Jenečka za udělení domovského práva. 

Ve smyslu § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 jednohlasně přijat. 
 
8. Stanovení dne pronájmu obecních pozemků. 

Ku pronájmu stanoven den 7.6.1903 v 1 hod. odpoledne. K odstavci tomu navrhuje 
p. Jan Špaček, by louka u Břvů č. p. 217 rozdělena byla na 6 dílů. Jednohlasně 
přijato. Veškeré role usneseno rozděliti as na 400 čtverečních sáhů. 

 
Po vyčerpání pořadu předkládá p. starosta žádost V. Matouška z Litovic za odprodání části 
pozemku č. parc. 105/1 ve výměře as 100 čtverečních sáhů. 
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Jednoznačně usneseno žádaných 100 čtverečných sáhů V. Matouškovi odprodati, a sice na 
straně od špýcharu k Hostivici, a sice za 3 K za 1 čtverečný sáh. Výměra ta bude mu 
v neděli dne 3.5. vytknutá. 
 
Dále předkládá pan starosta provolání ku přistupování ku spolku rakouských národů. 
Jednohlasně usneseno vyžádati si předem stanovy zmíněného spolku. 
 
Poté jednáno o žádosti spojených společenstev v Unhošti za příspěvek ku spolku pro za
opatření živnostníků a řemeslníků ve stáří. 
Jednohlasně usneseno předem se informovati, jak v záležitosti té jiné obce pokračují. 
 
9. Volné návrhy. 

I. Pan Antonín Rohla navrhuje úpravu rigolu u zvoničky ve Břvech. 
Jednohlasně přijato, úprava svěřena dozoru p. starosty. 

 
II. Pan Václav Novák navrhuje úpravu obecní studny ve Břvech, pan Jan Špaček 
k návrhu tomu připojuje návrh na úpravu studny v Litovicích. 
Jednohlasně usneseno stávající studánku ve Břvech upraviti. Dozor svěřen p. staros
tovi. 
Pro Litovice usneseno předem přiměřené místo vyhlédnouti. Občané Litovičtí buďtéž 
vyzváni ku podání toho se týkajících návrhů. 

 
III. Pan Josef Horešovský z Jenečka žádá, by pro osadu Jeneček povolen byl nějaký 
obnos na úpravu cest. 
Jednohlasně povolen obnos 20 K. 

 
IV. Pan Špaček navrhuje, by byl ku příští schůzi úsporný návrh na vedení samosprávy 
zpracován. 
Přijato. 

 
V. Pan Jan Špaček připomíná, by na dopisech stálo Obecní úřad v Litovicích na 
Břvech. 
Přijato. 

 
VI. Pan starosta žádá za zakoupení nového razítka ve slohu u obce se nalézajících 
vignet. 
Jednohlasně přijato. 

 
VII. Pan starosta připomíná, že by bylo záhodno dožádati slv. c. k. vrchní správu 
v Jenči, by táž dovolila kámen z rybníka na Břvech na cesty použíti. 
Přijato. 

 
Skončeno. 
L. Novotný, Horešovský, Rohla, Špaček, Linek, Novák, Malý 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 27.5.1903 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: L. Novotný, J. Špaček, Frt. 
Linek, J. Malý, Frt. Ptáček, Ant. Rohla, J. Horešovský, V. Novák, V. Fiala. 
 

Pořad. 
 

1. Čtení protokolu poslední schůze. 
Po objasnění na vědomí vzato. 

 
2. Vzetí na vědomí přípisu firmy R. Smekal ze dne 7.5.1903 a usnesení se ve 

smyslu jeho. 
Odloženo ku příští schůzi. 

 
3. Schválení návrhu petice na uzákonění starobního a invalidního pojištění 

živnostnictva a dělnictva (ref. p. Ptáček). 
Schválení petice jednohlasně přijato. 

 
4. Žádost Josefa Kafky z Litovic za odprodej 150 čtverečních sáhů od pozem

ku č. parc. 105/1 (ref. p. Linek). 
Vyřízení žádosti odloženo až po zaopatření situačního parcelačního plánu. Zaopatření 
plánu toho svěřeno p. starostovi. Ku rozměření buďtéž páni členové obecního zastu
pitelstva přizváni. 

 
5. Konečné usnesení se ohledně odprodeje potažmo pronájmu pozemku 

č. parc. 506 v Jenečku ve výměře 20 čtverečních sáhů (ref. p. J. Horešovský). 
Na základě prohlášení žadatele Adolfa Košeráka, že od žádosti ustupuje, odpadá. 

 
6. Projednání návrhu pana Jana Špačka za úsporné vedení samosprávy obce 

(referent p. Špaček). 
Ponecháno do příští schůze. Direktiva pro obecního strážníka budiž obecním předsta
venstvem do příští schůze zpracována. 

 
7. Schválení dražebních podmínek na pronájem obecních pozemků (ref. 

p. Rohla). 
Dražební podmínky jednohlasně schváleny. 

 
8. Volné návrhy. 

I. Pan Špaček navrhuje, by byla podána žádost za přijmutí části silnice v Jenečku pod 
správu okresu. 
Jednohlasně přijato. Za účelem informace ohledně požadavku ze strany okresu 
činěných jmenováni p. starosta a p. Špaček. 
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II. Pan Špaček navrhuje, by p. Adolfovi Košerákovi spolu Karolíně Košerákové 
písemně nařízeno bylo překážky na pozemku č. parc. 506 v Jenečku do 8 dnů 
odstraniti. 
Jednohlasně přijato. 

 
III. Pan Ptáček navrhuje, by byla Frant. Vobořilovi udělena zvláštní odměna za 
knihovní převod dluhu malostranské záložny. 
Jednohlasně povolena odměna 5 K. 

 
IV. Pan Horešovský navrhuje, by byla Karolína Košeráková vyzvána by zeď na 
obecním pozemku č. parc. 506 i kámen na něm uložený do 8 dnů odstranila. 
Jednohlasně přijato. 

 
V. Pan Linek navrhuje, by bylo každému zemřelému jednotlivci při farním chrámu 
zvoněno. 
Jednohlasně usneseno se předem v té věci řádně informovat. 

 
VI. Pan Fiala navrhuje, by byla rychlá jízda ve všech osadách zakázána pod pokutou 
4 K. 
K účelu tomu usneseno nechati zříditi 6 výstražných tabulek. Jich obstarání pone
cháno p. starostovi. 

 
VII. Pan Rohla upozorňuje na špatný výjezd u podtrubí. 
Usneseno c. k. správu dvora v Litovicích na to upozorniti a možné neštěstí téže 
připamatovati. 

 
Skončeno. 
Rohla Ant., Linek, Fiala Václ., Malý, Novák, Jan Špaček, Josef Horešovský 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 2.7.1903 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: Lad. Novotný, J. Špaček, 
J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, V. Fiala, J. Malý, Frt. Linek, Frt. Ptáček, 
V. Novák. 
 

Pořad. 
 

1. Čtení protokolu poslední schůze. 
Na vědomí vzato.  
Nástin parcelačního plánu jednohlasně schválen. 
Co se týče direktivy pro obecního strážníka, usneseno, aby on mimo kancelářské 
práce a posílky konal noční hlídky ve všech třech obcích střídavě, a sice v létě od 
11ti hodin do 2 hodin a v zimě od 9 hod. do 3 hod v noci. Dozor nad správným 
vykonáváním hlídek má míti v Jenečku pan Jos. Horešovský, radní, na Břvech 
p. Václav Fiala, člen ob. zastupitelstva a v Litovicích p. Ant. Burgr, soukromník, který 
zároveň jest jednohlasně zvolen policejním komisařem pro spojenou obec. Policejní 
komisař má právo revidovati činnost obecního strážníka a budiž mu obecním úřadem 
oznámeno a zároveň vyzván, aby sdělil, jestli vloženou naň funkci přijímá. 
Návrh p. J. Špačka o zaslání žádosti k okresnímu výboru za přijmutí silnice v Jenečku 
ve správu okresu. Jednohlasně přijato. 

 
2. Vyřízení odst. 4 protokolu poslední schůze (žádost J. Kafky za odprodej 

části pozemku č. parc. 105/1 ve výměře 129 čtverečních sáhů dle parce
lačního plánu). 
Jednohlasně usneseno 129 čtverečních sáhů dle parcelačního plánu parc. č. II. Jose
fu Kafkovi odprodati, a sice za 4 K za jeden čtvereční sáh. 

 
3. Opětná žádost Ad. Košeráka za pronájem as 25 čtverečních sáhů od po

zemku č. parc. 506 v Jenečku. 
Jednohlasně usneseno Ad. Košeráka vyzvati, by nyní do 3 dnů překážky na pozemku 
č. parc. 506 odstranil, an by jinak ty samé na jeho útraty odstraněny byly. 

 
4. Schválení nájemců obecních pozemků. 

Jednohlasně schválení s připomenutím, by Václav Helt byl vyrozuměn, že na ním 
pronajatém pozemku jest služebnost cesty. 

 
5. Žádost Kat. Černé o chudinskou podporu. 

Jednohlasně usneseno žadatelku vyzvati, by se u obecního úřadu osobně představila. 
V pádu, že by ze strany obecního úřadu shledáno bylo, že jest jí podpory třeba, 
ponechává se mu na vůli jí podporu v obnosu 12 K ročně uděliti. 

 
6. Vzetí na vědomí výnosu zemského výboru ze dne 8.4.1903 č.j. 31658 

(udělení podpory z hasičského fondu). 
Jednohlasně usneseno, by se p. starosta u firmy Fichtner a Smekal předem ohledně 
zákoupi dvou dvoukolových stříkaček informoval. 
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7. Vyřízení odvolání p. Jana Špačka proti pí. Marii Linkové z nálezu obecního 

úřadu ve Břvech ze dne 13.6.1903 č. 706 pro přestupek čeledního řádu. 
Jednohlasně usneseno sporné strany i nimi vedené svědky v sobotu na 7 hod. večer 
předvolati, poněvadž po prozkoumání protokolů nemohlo obecní zastupitelstvo nabýti 
přesvědčení o vině některé strany. Strany buďtéž upozorněny, že nedostavením se 
dokazují svoji vinu. 

 
8. Volné návrhy. 

I. Pan starosta se táže, v které bance uložiti má ztržené peníze za část pozemku 
č. 105/1, obnos 430 K. 
Jednohlasně usneseno obnos ten uložiti v zemské bance. 

 
II. Pan starosta předkládá žádost Anny Fialové za udělení domovského práva. 
Odloženo ku příští schůzi. 

 
III. Pan starosta předkládá žádost V. Vajze z Želenic za zvýšení podpory. 
Jednohlasně usneseno zvýšiti žadateli podporu na ročních 36 K. 

 
IV. Pan starosta předkládá přípis tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici ze dne 
1.7.1903. 
Jednohlasně usneseno se oslavy mistra J. Husa v den 5.7. korporativně zúčastniti 
a na zakoupení dříví na hranici jednohlasně povolen obnos 10 K. 

 
V. Pan Špaček připomíná, že Zpěváček z Litovic pase dobytek na provaze. 
Jednohlasně usneseno vyhláškami pasení dobytka zakázati. Na vyhláškách budiž na 
následky přestupku polního pychu poukázáno. 

 
Skončeno. 
L. Novotný, Horešovský, Ptáček, Fijala, Jan Špaček, J. Malý 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 14.7.1903 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: Lad. Novotný, starosta, Josef 
Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, Jan Špaček, Jan Malý, Frant. Linek, V. Novák, 
Frant. Ptáček, Josef Horešovský, V. Fiala. 
 

Pořad. 
 
1. Uzavření smlouvy s firmou Ant. Fichtner v Košířích ohledně zakoupení dvou 

dvoukolových stříkaček. 
Smlouva po obapolném dohodnutí se uzavřená v originále pro obec po jejím jedno
hlasném schválení uložená. 

 
Skončeno. 
L. Novotný, Fr. Ptáček, Jan Špaček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva spojené obce Litovice, Břve 
a Jeneček dne 24.9.1903. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: p. L. Novotný, starosta, 
p. V. Fiala, Frt. Linek, p. V. Novák, Frt. Ptáček, Jos. Horešovský, Jos. Horešovský, Jan 
Špaček. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze. 

Pan Špaček se táže, zda li usnášení ze dne 2.7.1903 odst. I se vyhovuje. Po zprávě 
pánů, kteří dozor vésti mají, navrženo p. Špačkem zakoupiti knížku, z níž by bylo 
zřejmo, které doby se do jednotlivých osad v noci obecní strážník dostavil. Přijato. 
Stran použití zapraveného obnosu Josefem Kafkou za odkoupený pozemek navrhuje 
p. Špaček, by byl obnos ten ponechán k použití p. starostovi ku hražení obec. výloh 
do doby zaplacení obecních přirážek. Přijato. 

 
2. Prohlášení se o žádosti p. Josefa Stříbrného za povolení ku výčepu pále

ných lihových nápojů při živnosti hostinské v č.p. 14 v Jenečku. Vyzvání 
c. k. okres. hejtmanství v Kladně ze dne 3.8.1903 č. 25288. 
Obecní zastupitelstvo, vzhledem k tomu, že v osadě Jenečku žádný výčep kořalky 
nestává a vzhledem ku vzdálenosti osady Jeneček od osad sousedních, v nichž 
podobné živnosti stávají, a dále vzhledem ku osobě žadatele, že proti téže výlučných 
důvodů ve smyslu § 18 živn. řádu nestává, usneslo se jednohlasně učiniti návrh na 
udělení žádaného povolení. 

 
3. Prohlášení se o žádosti p. Frant. Ptáčka za povolení ku výčepu pálených 

lihových nápojů při živnosti hostinské v č.p. 5 ve Břvech. Vyzvání c. k. 
okres. hejtmanství v Kladně ze dne 17.8.1903 č. 26768. 
Obecní zastupitelstvo učinilo totožné usnesení jako v odst. 2hém. 

 
4. Prohlášení se o návrhu c. k. lesní správy v Dobré, dle něhož mají enklávy až 

dosud k sousedním honitbám přidělené, přiděleny býti k samostatné 
honitbě c. k. velkostatku. 
Referent p. Frant. Linek navrhuje, by honební výbory sousedních honiteb dotázány 
byly, zda li na enklávy, resp. na jich dosavadní přidělení nároky činí, neb ne. 
Zodpovězené dotazy buďtéž okresnímu výboru přímo zaslány. Co pak se týče rozvrhu 
nájemného, navrhuje týž p. referent, by okresnímu výboru oznámeno bylo, že obecní 
zastupitelstvo žádá, by jednáno bylo dle § 7 honebního zákona. 
Pan Špaček navrhuje, by spolu se zodpovězenými dotazy okres. zastupitelstvu 
oznámeno bylo, že jest obecnímu zastupitelstvu těžko zasahovati do soukromých 
práv jednotlivců, pročež že se doporoučí, by celková záležitost v cestě zákonné 
projednána byla, a jest proti návrhu p. referenta podotýkaje, že již byli někteří hlavní 
majitelé pozemků dotyčných enkláv na jich smýšlení stran dalšího opatření dotázáni 
a vyslovili se, jak příloha obecního úřadu ze dne 11.12.1901 č.j. 1618 dokazuje, by 
rozhodnutí okresního výboru dodnes stávající v platnosti zůstalo. 
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Návrh p. Frant. Linka 6 hlasy se přijímá. 

 
5. Povolení příspěvku na pohřeb Johany Foubíkové ze Střešovic. 

Jednohlasně zamítnuto. 
 
Po vyčerpání programu táže se p. starosta, jak jest se mu zachovati stran podpisu petice 
farního úřadu z Hostivice za upravení platu duchovenstva. 
Podpis 4 hlasy proti 3 odepřen. 
 
Pan starosta předkládá poděkovací přípis jednoty Sokol v Hostivici za peněžitý dar ku 
oslavě M. Jana Husy. 
Na vědomí vzato. 
 
Pan starosta vyrozumívá, že pro krupobitím poškozené kraje zaslán byl obnos 20 K. 
Jednohlasně schváleno. 
 
Pan Špaček navrhuje, by proti členům obec. zastupitelstva bez omluvy ku schůzi se 
nedostavujícím zakročeno bylo dle toho se týkajících předpisů. 
Jednohlasně přijato. 
 
Pan Linek se táže, jak daleko pokročilo přijímání dosavadních příslušníků jinde. 
P. starosta oznamuje výsledek. 
 
Skončeno. 
Špaček, L. Novotný, Horešovský, Linek, Horešovský, Ptáček 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva spojené obce Litovice, Břve 
a Jeneček dne 22. prosince 1903 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 6, a sice: pan L. Novotný, starosta, pan 
Jan Špaček, Ant. Rohla, Frt. Ptáček, Václav Fiala, Josef Horešovský. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze. 

Na vědomí vzato s návrhem p. Jana Špačka, by peníze za odprodané obecní pozemky 
obnos 930 K v městské spořitelně v Unhošti uložené z prostředků obecních na 
1 000 K doplněny byly a za obnos ten by úpis zemské banky král. Českého zakoupen 
byl. Návrh p. Jana Špačka jednohlasně přijat. 
Dodatečně vyžaduje si p. Jan Špaček, by o rozhodnutí okresního výboru ohledně 
přidělení enkláv Jeneček, Jenč, Sobín a Chýň k samostatné honitbě c. k. velkostatku 
včasně vyrozuměn byl, by mohl případné námitky učiniti. 
Dále připomíná p. Jan Špaček, že vzhledem ku důležitosti jednání ve schůzích obec
ního zastupitelstva jest dlužno, by se páni členové v plném počtu ku schůzím dosta
vovali, a proti těm, kteří se nedostaví, aniž by se omluvili, by přesně zakročeno bylo 
dle toho se týkajících předpisů. 

 
2. Prozkoumání a schválení navrženého předpočtu na rok 1904. 

Předpočet navržený až do č. položky 24 jednohlasně schválen, schválení pol. 25, 26 
a 27 odročeno k nejblíže příští schůzi. 

 
3. Vzetí na vědomí přípisu okres. výboru v Unhošti ze dne 18.11.1903 č. 1056. 

Na vědomí vzato. 
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4. Vzetí na vědomí rozhodnutí c. k. místodržitelství v Praze ze dne 11.10.1903 

č. 175949 týkající se příslušnosti Matěje Najmana ze Stodůlek. 
Na vědomí vzato. 

 
5. Žádost Josefa Nováka z Litovic za udělení domovského práva. 

Ve smyslu zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 § 2 a 3 ve svazek domovský přijat 
vyjímaje zletilého syna Františka. 

 
6. Usnesení se, jak naloženo má býti s nalezencem Marií Schonovou, do obce 

dopravenou. 
Jednohlasně usneseno vyhláškami oznámiti, že dítko ono bude v opatrování zadáno. 
Přihlášky opatrovatelů spolu s udáním žádaného obnosu za opatrování podati jest do 
4.1.1904 u obecního úřadu ve Břvech. 

 
7. Usnesení se, jak naloženo býti má s nalezencem Václavem Zeleným 

11 roků starým, nyní v ošetřování Anny Šmídlové Praha IV/173 se nachá
zejícím. 
Jednohlasně usneseno, by ošetřovatelka Anna Šmídlová byla vyrozuměna, že se 
podpora na Václ. Zeleného nadále zastavuje a v pádu, že by ona podpory se doža
dovala, usneseno, by byl do obce v opatrování odveden. 

 
8. Žádost Anny Volfové ze Břvů za udělení chudinské podpory. 

Na základě znalosti jejich poměrů jednohlasně zamítnuto. 
 
Skončeno. 
Horešovský, Špaček, Josef Horešovský 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 12.1.1904 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: pan Lad. Novotný, starosta, 
Josef Horešovský, Jan Špaček, Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, Václav Novák, 
Václ. Fiala, Frt. Ptáček, Jan Malý. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze. 

Protokol na vědomí vzat a schválen. Na to učiněny následující dotazy a upozornění: 
 Pan zástupce c. k. velkostatku činí dotaz, kde uložená jest chudá percenta 

z rozprodávaných pozemků od usedlosti č.p. 2 ve Břvech a č.p. 12 v Litovicích. 
Usneseno, by pan starosta o věci té při příští schůzi určitou zprávu podal. 

 Pan Jan Špaček připomíná, že by bylo žádoucno p. Josefa Stříbrného z Jenečka 
donutiti, by za slevu na nájemném z obecního pozemku cestu v Jenečku od č.p. 14 
– č.p. 23 upravil. 
Jednohlasně schváleno. 

  Pan Jan Špaček upozorňuje na nutnost úpravy pěšiny od Litovic na stanici tamže. 
Jednohlasně usneseno podati žádost na ředitelství c. k. státních drah za poskytnutí 
k účelu tomu potřebného popele. Výklad popela a úprava pěšiny předsevzatá bude 
na náklad obce. 

  Pan Josef Horešovský žádá, by tomu za správu cest poukázán byl obnos 20 K 
z obecní pokladny ku výplatě. 
Ku výplatě poukázáno. 

  Pan Jan Špaček navrhuje, by štěrk na úpravu cest zakoupený byl od obce 
Hostivice a ze skály c. k. velkostatku v Jenči, a uvoluje se spolu p. obecního 
starostu v Hostivici dožádati, by sleven byl obci zdejší poplatek z místa. 
Jednohlasně přijato a ku působení k tomu, by i v c. k. skále v Jenči poplatek 
z místa sleven, byl zvolen obecní pan starosta. 

 
Přikročeno ku dennímu pořadu. 
 
2. Prozkoumání a schválení položky č. 26 a 27 navrženého předpočtu na rok 

1904. 
Celý rozpočet ve všech jednotlivých položkách přezkoumán a na to beze změny jed
nohlasně schválen. 

 
3. Zadání v opatrovnictví dítka Marie Schonové. 

Po vzetí na vědomí učiněných přihlášek a po důkladném uvážení poměrů přihlašo
vatelů, jednohlasně usneseno zadati děvče Marii Schonovou v opatrování p. Václ. 
Fialovi za obnos 50 h denně. Usnesení to má platnost do konce roku 1904. 
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4. Žádosti za udělení chudinské podpory Rosálie Volfové z Libušína, Boženy 

Vlčkové z Kročehlav na dítko Matildu Vlčkovou 3 ½ roku starou, Antonína 
Tichého ze Zahrádky na dítko Antonii Hanzlíkovou 6 roků starou. 
Rozalii Volfové povolena chudinská podpora pro rok 1904 v obnosu 18 K. 
Na dítko Matildu Vlčkovou podpora prozatímně nepovolena a odloženo ku příští 
schůzi, do kteréž doby jest obecnímu úřadu poměry její matky vyšetřiti. 
Opatrovníka dítka Antonie Hanzlíkové usneseno vyzvati, by oznámil, kým mu bylo 
dítko ono v opatrovnictví předáno, spolu s upozorněním, že dítko to mělo býti po 
uplynutí 6. roku předáno do nalezince. 

 
5. Volba 2 členů ku upravení klasifikačních výkazů koní. 

Jednohlasně zvoleni pan Frant. Linek a pan Josef Horešovský. 
 
6. Volba přehlížitelů účtů za rok 1903. 

Jednohlasně zvoleni pan Jan Špaček, pan Jan Malý a pan Josef Horešovský. Pan 
zástupce virilního hlasu vyhražuje si spoluúčast. 

 
7. Žádost Antonína Svobody za pronájem prázdného bytu v obecním domě 

č.p. 18 v Litovicích. 
Jednohlasně usneseno uprázdněný byt žadateli pronajmouti. Stanovení výše nájem
ného ponecháno p. obecnímu starostovi. Uzavřená s Antonínem Svobodou nájemná 
smlouva budiž při příští schůzi ku schválení předložena. 

 
9. Žádost Josefa Kafky za odprodej části pozemku č. parc. 105/1 v Litovicích 

sousedícího s jeho stavební parcelí směrem ku obecní sýpce. 
Odročeno ku příští schůzi. Předem usneseno předsevzíti komisionelní ohledání na 
místě samém, a sice v neděli dne 17.1.1904 o 9 hodině dopoledne. Ku komisionel
nímu ohledání jmenováni následující pánové: obecní starosta, zástupce c. k. velko
statku, Jan Špaček, Frant. Linek, Josef Horešovský. 

 
10. Žádost Frant. Zelenky za zvýšení chudinské podpory. 

Jednohlasně povoleno zvýšení na ročních 36 K. 
 
11. Volné návrhy. 

I. Pan starosta činí dotaz, nebylo li by záhodno obecní sýpku k č.p. 18 v Litovicích 
připsanou na jednotlivce pronajmouti. 
Jednohlasně usneseno sýpku onu na dobu 3 po sobě jdoucích let pronajmouti, a sice 
ve veřejné dražbě dne 24.1.1904. 

 
II. Pan Špaček navrhuje, by ze strany obecního úřadu působeno bylo k tomu, by jak 
ze všech podniků živnostenských, taktéž i z pronajatých domů (po jejich zdanění) 
vypadající daně předepsány byly, by z těchže obecní přirážka vybírati se mohla, čímž 
se snížení výše percent docílí. 
Jednohlasně přijato. 
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III. Pan Špaček navrhuje, by veškeří chudí, jímž podpora usnesením ze dne 
22.12.1903 pro rok 1904 po revizi udělená byla, byli v této knize protokolů zanešení 
s připsáním výše jim udělené podpory. 
Jednohlasně přijato. 

 
 
Almužny a podpory 
usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22.12.1903 a 12.1.1904 pro rok 1904 povolené 
1. Barbora Eichlerová v Praze 24 K 
2. Marie Marešová v Hostivici 24 K 
3.  Josef Král v Hostivici 80 K 
4.  Marie Procházková v Hostivici 48 K 
5.  Kateřina Káclová v Hostivici 12 K 
6.  Magdalena Hokůvová v Hostivici 16 K 
7.  Marie Volfová v Unhošti 20 K 
8.  Marie Hanzlíková v Hostivici 12 K 
9.  Václav Saidl v Pavlově 24 K 
10. Matěj Najman ve Stodůlkách 20 K 
11.  Václav Zelený v Praze 12 K 
12. Frant. Kácl ve Břvech 24 K 
13. Kateřina Hochová v Chýni 24 K 
14. Rozálie Volfová v Libušíně 18 K 
15.  Anna Kopřivová v Litovicích 32 K 
16. Marie Schonová ve Břvech 182 K 50 h 
 
Součet podpor  572 K 50 h 
 
 
Jan Špaček, Horešovský, J. Malý, V. Fiala, V. Novák 
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Protokol 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 18. února 1904 odbývané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: pan Lad. Novotný, starosta, 
Jan Špaček, Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, Ant. Rohla, Jan Malý, Frt. Ptá
ček, Václ. Fiala, Josef Horešovský, Václav Novák. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze. 

Co se týče uložení chudých percent, zvolení na návrh Jana Špačka p. obecní starosta 
a p. Frant. Linek by dále pátrali po uložení percenta chudých z usedlosti č.p. 12 
v Litovicích. 
Odstavec 2 poslední schůze a další jednání ve smyslu jeho zastaveno. 
Pan Jan Špaček s p. starostou objasňují odst. 3 poslední schůze. Na vědomí vzato 
a usneseno, by pp. Josef Horešovský, B. Stádník, Václav Tomek z Jenečka potřebný 
štěrk na úpravu cesty obstarali. Náklad potřebný povoluje se z pokladny obce ku 
výplatě. 
Ohledně dítka Antonie Hanzlíkové usneseno uvědomiti jejího opatrovníka Ant. 
Tichého v Zahrádce, že předsevzato šetření ohledně příslušnosti její matky.  
Ku prokázání účtů a předpočtu místní školní rady v Hostivici za rok 1903 následující 
pp. zvoleni: Jan Špaček a Frant. Ptáček a usneseno místní školní radu v Hostivici 
o tom uvědomiti. 

 
2. Žádost Josefa Kafky za odprodání části pozemku č. parc. 105/1 v Litovicích 

směrem ku obecní sýpce. 
Jednohlasně usneseno předvolati Josefa Kafku k obecnímu úřadu, jej protokolárně 
vyslechnouti, zda li chce odkoupiti pozemek č. parc. 105/1 od okapu sýpky na dolejší 
bod jeho stavebního místa, činí se však výhrada, že pozemek odprodaný smí býti 
používán pouze pro vjezd a nesmí těsně k sýpce zastavěn býti. Služebnost ta budiž 
v kupní smlouvě vyhražená. Schválení smlouvy ku příští schůzi odročeno. Kupní ceny 
za 1 čtverční sáh stanovená na 4 K. 

 
3. Žádost Kateřiny Káclové z Hostivice za zvýšení chudinské podpory. 

Povoleno zvýšení na rok 1904 na ročních 20 K. 
 
4. Žádost Josefa Helta z Litovic za udělení chudinské podpory pro rok 1904. 

Jednohlasně povolená pro rok 1904 podpora ve výši 12 K. 
 
5. Žádost Václava Foubíka ze Střešovic za podporu z nouze. 

Na základě znalosti poměrů žadatele jednohlasně zamítnuto. 
 
6. Vyřízení dopisu obce Sobín stran stavby silnice u bažantnice. 

Odročeno ku příští schůzi. K prozkoumání katastru a silničního řádu zvoleni pp. Lad. 
Novotný, obecní starosta, Jan Špaček a Frant. Linek, kteří mají určité návrhy učiniti. 
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7. Volba dvou členů do místní školní rady v Hostivici. 

Zvoleni p. obecní starosta 8 hlasy a p. Frant. Ptáček 5 hlasy. 
 
8. Volné návrhy. 

I. Pan starosta předkládá přípis ústřední matice školské za sv. Václavský dar. 
Jednohlasně povolen obnos 10 K. 

 
II. Pan starosta se táže, mnoho li a jakých stromů bude třeba na okrášlení veřejných 
míst zakoupiti. 
Představenstvo obce se zplnomocňuje ku stanovení druhu a počtu stromů a zplno
mocňuje se zároveň ku jejich zakoupení. 

 
III. Pan starosta se táže, může li nechati opraviti orientační tabulku v obci. 
Jednohlasně oprava povolena. 

 
IV. Pan Jan Špaček navrhuje úpravu cesty k Hájku, dále od křižovatky ku dráze. 
Úprava cesty k Hájku povolená. 

 
V. Pan Frt. Ptáček navrhuje úpravu cesty ve Břvech od křížku k ovčínu.31 
Úprava jednohlasně povolená. Objednání šutru ponecháno p. starostovi. 

 
VI. Pan Rohla navrhuje částečné vykácení topolů pod Krahulovem. 
Odročeno na příznivější dobu. 

 
Skončeno. 
Horešovský, Václav Novák, V. Fiala, Jan Špaček, Josef Horešovský, Linek, Malý J.  
 

 

                                                 
31  Ulice U Ovčína  
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Protokol 

sepsaný u obecního úřadu ve Břvech při schůzi obecního zastupitelstva dne 
25. března 1904 konané. 
 
Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: pan Lad. Novotný, starosta, 
Jan Malý, Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, V. Fiala, V. Novák, Frt. Linek, Jan 
Špaček, Frt. Ptáček, Josef Horešovský, radní. 
 

Pořad. 
 
1. Čtení protokolu poslední schůze. 

Kupní smlouva uzavřená s p. Jos. Kafkou ohledně prodeje části pozemku č. parc. 
105/1 schválená s dodatkem, by služebnost uvedená v odst. 4 prozatimné smlouvy 
provedena byla knihovně. 
Co se týče přípisu obce Sobína ze dne 24.1.1904 ohledně stavby silnice u c. k. 
bažantnice do Hostivice, učinilo obecní zastupitelstvo následující: Poněvadž přímého 
prospěchu obec zdejší ze stavby té by neměla, s toutéž nesouhlasí. 

 
2. Zpráva přehlížitelů účtů za rok 1903 a po téže jich schválení. 

Po podané zprávě pp. přehlížitele účtů a po objasnění jednotlivých položek účty za 
rok 1903 bez námitek jednohlasně schváleny. 

 
3. Žádost Anny Volfové ze Břvů za udělení chudinské podpory pro rok 1904. 

Jednohlasně povolená podpora ve výši 12 K. 
 
4. Usnesení ohledně zaopatření dítka Ant. Hanzlíkové. 

Jednohlasně povolený měsíční příspěvek na dítko ono 6 K měsíčně, a sice na 
I. 1.2.1904 – t.j. do doby vyšetření příslušnosti matky. 

 
Pro dítko Václ. Melcra na vychování u p. V. Šmídka v Bystřici usneseno vyplatiti 24 K 
za rok 1903 a znova táž výše povolená pro rok 1904. 

 
5. Žádost sboru dobrovolných hasičů v Litovicích za subvenci na zakoupení 

plášťů pro činovníky. 
Jednohlasně povoleno 60 K. 

 
Skončeno. 
Horešovský, Václav Novák, V. Fiala, Josef Horešovský, Linek, Malý J.  
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Protokol 
sepsaný při schůzi obecního představenstva dne 12.4.1904 odbývané.32 
 
Přítomní: pan Lad. Novotný, starosta, Frt. Linek, I. radní, Frt. Ptáček, II. radní, Josef 
Horešovský, III. radní. Tudíž celé obecní představenstvo. 
 

Pořad. 
 
1. Usnesení ohledně přípisu městského úřadu v Unhošti ze dne 8.4.1904 

č. 736, jímž obec zdejší vyrozuměná, že na základě nařízení okresního 
výboru v Unhošti ze dne 5.4.1904 č. 253 poskytuje se Ant. Hanzlíkovi 
podpora z nouze v obnosu 60 h denně. 
Obecní představenstvo učinilo následující usnesení: Ant. Hanzlíkovi povoluje se 
okamžitá podpora z nouze ve výši 10 K. Spolu buďtéž jeho poměry a zdravotní stav 
důkladně vyšetřen a okresnímu výboru majetkové poměry obce vylíčeny spolu 
s oznámením, že není možno okresním výborem nařízených 60 h denně platiti. 
V totožném smyslu budiž městský úřad v Unhošti vyrozuměn a spolu dotázán, jak 
bylo žádosti za přijmutí ve svazek domovský Ant. Hanzlíka v Unhošti vyhověno. 
Podpora od Ant. Hanzlíkové 1 K měsíčně budiž ponechána otci – žadateli. 

 
Skončeno. 
L. Novotný, starosta, Linek, Horešovský, Ptáček 

                                                 
32  Obecní představenstvo odpovídá nynější obecní radě s tím rozdílem, že nerozhodovalo kolektivně  
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Zápis 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 29. května 1904 ve 
2 hod. odpoledne. 
 
Přítomni jsou pánové: J. Špaček, J. Malý, Fr. Linek, Václ. Novák, Fr. Ptáček, A. Rohla, 
J. Horešovský, starosta. 
 

Pořad. 
 
Protokol ze schůze představenstva schválen dodatečně a též podpora udělená Hanzlíkovi 
schválena. 
Žádost Majdaleny Vlčkové z Kněževsi za udělení podpory chudinské. Usneseno vyplatiti 
žadatelce pro rok 1904 obnos 18 korun. 
Žádost Majdaleny Krejčíkové za chudinskou podporu. Usneseno vyplatiti jí za rok 1904 
obnos 12 korun. 
Žádost Boženy Vlčkové z Kročehlav za podporu pro své nemanželské dítko Matyldu. 
Usneseno vyšetřiti důkladně poměry Vlčkové, a sice uvolil se p. Horešovský vyšetřiti tu 
záležitost osobně a pak podati zprávu zastupitelstvu, které rozhodne o dalším. 
 
Pan Špaček navrhuje, aby podala se žádost k ředitelství dráhy státní za zaslání několika 
vozů popele k úpravě pěšiny z Litovic na nádraží. Přijato. 
 
Usneseno dát udělat u Litovic přes strouhy dva mostky na pěšině od Litovic ke Břvům. Pak 
má se vyházeti strouha na cestě u Hájku. 
 
Starosta oznamuje, že obecní strážník Vobořil v posledním čase nekoná své povinnosti 
a vůbec všichni p. členové obecního zastupitelstva vědí, že strážník chová se tak, jak se 
chovati nemá. Představenstvo obce navrhuje obecnímu zastupitelstvu, by učinilo rázné 
opatření, aby jednání strážníka učinilo se přítrž. 
Usneseno dáti strážníkovi výpověď. V jakém smyslu as, splnomocněn obecní starosta 
L. Novotný, aby po poradě s právníkem strážníku Vobořilovi výpověď dal tak, jak za dobré 
uzná. Zároveň má dostati výpověď z bytu. 
 
Skončeno. 
L. Novotný, Špaček, Horešovský, J. Malý, Linek, Novák, Fiala, Fr. Ptáček, Ant. Rohla 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L2 
Kniha zápisů obecního zastupitelstva Litovice 1895–1904 115 
 

 

 

 
Zápis 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 7. června 1904 
v 7 hod. večer v obecní úřadovně ve Břvech. 
 
Přítomni jsou pánové: J. Horešovský, c. k. správce, J. Špaček, F. Linek, J. Horešovský, 
J. Malý, V. Novák, V. Fiala a starosta. 
 

Pořad. 
 
Starosta oznamuje, že dle usnesení zastupitelstva ze schůze dne 29.5.1904 konané, 
odebral se na poradu ku právníku p. JUDr. Karasovi do Unhoště v příčině výpovědi 
ob. strážníka Fr. Vobořila ze služby. Po vylíčení chování se strážníka odvětil tázaný právník, 
že i přes to, že jmenován byl ve schůzi zastupitelstva ze dne 13. ledna 1898 jako defi
nitivní, jak nevykonává správně své povinnosti, jest to důvod k výpovědi, a navrhl, aby 
obecní úřad vyhnul se všemu, by dána byla strážníkovi výpověď šestinedělní. Na to dostal 
strážník Fr. Vobořil písemnou výpověď šestinedělní ze služby i z bytu s výhradou, že jestli 
chce, může vystoupit dobrovolně ze služby ihned a obdrží také ihned služné za celou dobu 
výpovědní, t.j. od 1.6. do 15.7. v obnosu 90 korun. V případě tom ovšem že bude nucen 
v týdnu z bytu v obecním domě se vystěhovati. 
Strážník Vobořil přistoupil na podmínku tu a vystoupil ze služby a uvolil se do týdně se 
vystěhovati, načež vyplaceno mu bylo obnos 90 korun. 
Pan Špaček navrhuje, aby v případě, že bývalý strážník Vobořil by vymáhal nějakým 
způsobem na obci nějaké odstupné, jak on se vyjádřil, tedy aby starosta obce proti tomu 
se řádně jménem obce ohradil, po případě aby svolal ihned schůzi obecního zastupitelstva. 
Na to jednáno o obsazení místa obecního strážníka. Usneseno vypsati konkurs na obsazení 
místa obecního strážníka. Žádosti buďtéž podány do 24. června 1904 u obecního úřadu 
obce Litovické ve Břvech. 
Podmínky: svobodný, byt v obecním domě, zahrádku u obecního domu, služné 600 korun 
ročně. Oblek služební a poboční zbraň se strážníkovi koupí. Do roka se přijme provizorně. 
Stáří do 35 let. 
 
Žádost A. Hanzlíka, resp. obce Unhošťské za zaslání podpory chudinské. Usneseno odpo
věděti městu Unhošti záporně a urgovat žádost za přijmutí Hanzlíka do svazku města 
Unhoště s poukázáním na výnos okr. výboru ze dne […] 
 
Volné návrhy: 
Pan Linek se dotazuje, jak se udělá se strouhou v Litovicích, která je zanesena úplně 
bahnem. Má se vypustit voda a bahno prodat v dražbě. 
 
Pan Špaček navrhuje, aby se podala žádost k okresnímu výboru, by nechal udělat kus 
tarasu podle silnice v Litovicích. Přijato. 
 
V. Novák navrhuje, aby se dal opravit můstek na Břvech v uličce. Přijato. 
 
Skončeno. 
Jan Špaček, Václav Novák, Fr. Ptáček, Jan Malý, Josef Horešovský 
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Zápis 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 26. června 1904. 
 
Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský, p. J. Špaček, p. J. Malý, p. Ant. Rohla, p. V. Fiala, 
p. V. Novák, p. F. Ptáček a starosta. 
 

Pořad. 
 
1. Zpráva o podaných žádostech za místo obecního strážníka a pojednání 

o obsazení místa toho. 
P. Špaček navrhuje, aby jednání o této záležitosti bylo přísně důvěrné. Usneseno 
svolati schůzi obecního zastupitelstva na den 29.6. v 9 hod. dopoledne, ve které se 
všechny žádosti prohlédnou a o nich se rozhodne. 

 
2. Žádost Anny Nejedlé z Hřešice za podporu. 

Usneseno vyzvati žadatelku, by předložila lékařské vysvědčení, že není k práci 
schopna. 

 
3. Volné návrhy: 

Žádost F. Krále z Litovic za pronajmutí kousek místa na obecní zahrádce v Litovicích. 
Usneseno část mu pronajmouti, aby mohl si tam dávat hnůj. P. Špaček vyjedná 
s p. Králem nájem. 

 
Žádost Fr. Vobořila za náhradu semen a práce na obecní zahrádce. Usneseno 
nahraditi žadateli za práci a semena 6 korun. 

 
Stran A. Volfové usneseno, by předvolán byl syn Petr Volf a bylo mu řeknuto, aby 
domluvil se s ostatními bratry a matku svou si zaopatřil, jinak že obecní zastupi
telstvo muselo by zakročit. 

 
Pánové nedostavivší se ke schůzi mají býti upozorněni na svoje povinnosti. 

 
Skončeno. 
Jan Špaček, Rohla Anton, L. Novotný, starosta, Novák Václav, A. Fiala 
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Zápis 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 29. června 1904 
v 9 hodin dopoledne. 
 
Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský co zástupce c. k. dvora, p. J. Špaček, p. J. Malý, 
p. F. Ptáček, p. J. Horešovský, p. V. Fiala, p. V. Novák a starosta. 
 

Předmět jednání. 
 
Obsazení místa obecního strážníka. 
Starosta předkládá podané žádosti, jichž došlo 72, kteréž jsou pány členy zastupitelstva 
prohlédnuty a po delší debatě zadáno místo obecního strážníka Jaroslavu Najmanovi, 
29. letému dělníku na dráze, bytem v Jenečku. Týž jest ženat a příslušníkem zdejší obce. 
Jednání ve schůzi prohlášeno za důvěrné. 
 
Skončeno. 
L. Novotný, starosta 
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Zápis 

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 15. července 1904 
ve 2 hodiny odpoledne. 
 
Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský, zástupce c. k. dvora, p. J. Špaček, p. J. Malý, 
p. F. Ptáček, p. J. Horešovský, p. V. Novák, p. Fr. Linek, p. Ant. Rohla, p. V. Fiala 
a starosta. 
 
Po zahájení schůze přikročeno ihned k č. 1 programu: Pojednání o ohraničení 
obecních pozemků. 
Pan Linek oznamuje, že pan inžinýr Najman ze Slaného, který odměřuje pozemky 
u zdejšího velkostatku, byl by ochoten odměřiti zdejší obecní pozemky a ohraničiti za 
mírnou cenu, po případě udělal by levně i regulační plán obce. Pan Špaček navrhuje, aby 
se obecní pozemky daly ohraničiti, což bylo přijato a starosta L. Novotný splnomocněn, 
aby s p. inžinýrem Najmanem vyjednal o té věci a v příští schůzi podal o výsledku jednání 
zprávu. 
Dále oznamuje p. Linek, že pozemek na skalce u Jenče, který obec pronajímá, jest nyní 
omezníkován jako pozemek c. k. velkostatku. Po vysvětlení, že pozemek ten je bývalou 
cestou do skály, o kterou veden byl svého času mezi obcí a c. a k. velkostatkem spor, a že 
připadl po sporu pozemek ten obci, jak tvrdí pamětníci toho, usneseno k návrhu p. Špačka 
dohodnouti se v záležitosti té s c. a k. vrchní správou v Jenči. 
 
Odst. 2. Instrukce pro obecního strážníka. 
Usneseno vzíti obecního strážníka do přísahy u politického úřadu (c. k. okresní hejtmanství 
v Kladně) a též usneseno koupit pro strážníka revolver, šavli a plášť. Koupení těchto věcí 
svěřeno starostovi. Co se týká noční služby, ustanovena jest takto: od začátku dubna do 
konce září musí konati strážník noční hlídku vždy od 10 hodin večer do 3 hodin ráno; 
ostatní měsíce, a sice od začátku října do konce března vždy od 9 hodin večer do 4 hodin 
ráno. V obcích musí při noční hlídce pískat hodiny. 
Pan Špaček převzal revisi nad strážníkem při nočních hlídkách v Litovicích. Strážník musí se 
u něho při hlídce třikrát za noc hlásit a v knížce si nechat potvrdit ohlášení. Členové 
obecního zastupitelstva mají právo přesvědčit se v bytě strážníka, koná li službu. 
 
Volné návrhy: 
Starosta oznamuje, že ve Břvech padla zvonička, protože byla pohnilá, a zvonek se při tom 
urazil. Usneseno dáti zvoničku opraviti. 
Též usneseno nechat vybílit obecní domek. 
 
Žádost Ed. Košeráka za příslušnost do zdejší obce se vyřídila v tom smyslu, že žadatel na 
základě nového domovského zákona za příslušníka obce zdejší přijat. 
 
Starosta oznamuje, že prozatím zastával službu strážnickou Václ. Helt ze Břvů a že tomuto 
vyplatil za konání služby za měsíc červen a za rozhrnování štěrku a za úpravu cesty 
20 korun, což se schvaluje. 
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Pan správec J. Horešovský navrhuje, aby zastupitelstvo jmenovalo dp. P. J. Sirůčka, faráře 
v Hostivicích u příležitosti jubilea jeho 50ti letého kněžství čestným občanem obce zdejší. 
Návrh se přijímá a hlasováno lístky a dp. P. J. Sirůček čestným občanem zvolen. Usneseno 
pak zakoupiti za tou příčinou čestný diplom, který se v den jubilea, t.j. 31. července t. r. 
jubilantovi odevzdá. Zároveň usneseno zakoupiti čestný diplom pro p. Fr. Horešovskýho 
z Jenečka, který byl již dříve čestným občanem jmenován. 
 
Tím schůze skončena. 
Ve Břvech dne 15. července 1904. 
L. Novotný, J. Malý, Josef Horešovský, Linek, Fr. Ptáček, Rohla Ant. 


