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Přepsala Alena Kučerová
Zpracoval a úvodní poznámku a poznámkový aparát doplnil Jiří Kučera
Z období od vzniku revolučních národních výborů v květnu 1945 do sloučení MNV Litovice
s MNV Hostivice k 1. lednu 1950 se dochovaly jen zápisy z let 1945 a 1946. Zpravidla na
psacím stroji je sestavoval tajemník MNV Václav Čížek, začínají 23. května 1945 a poslední
pochází z února 1946. Nejspíše jde o pracovní materiály, protože zápisy měly být přepsány
do knihy zápisů z bývalého obecního zastupitelstva (viz zápis z 22. února 1946; kniha
v současnosti není k dispozici) a některé zápisy rovněž obsahují Čížkovu poznámku o jejich
přepsání. V 80. letech zápisy převzal z MěNV Hostivice Václav Čížek, který v té době jako
důchodce pracovník Městského kulturního střediska Hostivice zpracovával místní historii
včetně historie odboje. Z Čížkovy pozůstalosti byly zápisy spolu s dalšími písemnostmi
týkajícími se hostivické historie z jiných zdrojů předány v prosinci 2013 Státnímu okres
nímu archivu Praha západ v Dobřichovicích.
V hranatých závorkách jsou v přepisu uvedena upozornění na různé pravopisné chyby,
které nebyly opraveny, a doplněna zkrácená slova, kde to usnadňuje pochopení textu.
Pokud budou nalezeny další zápisy o schůzích MNV Litovice z let 1945 až 1949, budou
doplněny do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii.

Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5
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Zápis
o řádné schůzi Národního výboru, konané dne 23. května 1945 v úřední
místnosti obecního úřadu v Litovicích čp. 41.
Přítomni byli:
předseda NV Josef Vlach,
členové: Příhoda Antonín, Klecan Bohumil, Chalupa Karel, Blätterbauer Karel, Šimůnek Jan,
Pšenička Václav, Thoma Josef, Čížek Václav.
Schůzi předsedal a ji řídil předseda NV.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek.
Jednání:
Předseda NV Josef Vlach zahájil tuto schůzi o 20. hod. večerní a uvítal přítomné. Prohlásil,
že na schůzi jest přítomen dostatečný počet členů, aby schůze mohla se platně usnášeti.
Pořad jednání.
1.

Přečten zápis o opatřeních a jednání‚ které až dosud byly národním výborem od 5./V.
1945 učiněny, což bylo vzato na vědomí.

2.

Usneseno požádati Všeobecnou záložnu v Unhošti o propůjčení platebny v domě
čp. 163 k provozu obecní knihovny.1

3.

Na základě daného prohlášení od Sokolské jednoty v Praze, jakož i podle předlo
žených dokladů usneseno bylo, aby dosud zajištěný Josef Klostermann, jehož státní
příslušnost jest sporná, byl propuštěn ze zajištění na revers, který podepíší jeho
příbuzní.

4.

Národní výbor se usnesl k podané žádosti, aby z majetku němce2 Schmida3 byl
zapůjčen jeden radiopřístroj Bohumilu Klecanovi na revers.

5.

Národní výbor se usnesl požádati NV v Hostivici o uvolnění domku po němci
Gotwaldovi ku zřízení dětského útulku. Současně bude požádáno MNO4 o zapůjčení
jednoho rozkládacího dřevěného domku.

6.

Národní výbor usnesl se k podané žádosti Václava Horáka, který byl postižen při
bojích dne 7./V.1945, zapůjčiti jmenovanému proti reversu dvě postele a potřebné
ložní prádlo, které střelbou bylo mu zničeno.

7.

K žádosti Svazu mládeže, odbočka Litovice usnesl se NV zapůjčiti z majetku němců ze
Břvů: 1 psací stůl, … křesel … proti podepsání reversu.

8.

Národní výbor usnesl se na tom, aby pomocné hlídky byly zrušeny ku dni 31./V.1945.

1

Litovická čp. 783, tehdy pobočka Městské spořitelny v Unhošti
V této době bylo obvyklé psát Němce s malým „n“, na rozdíl od jiných národností
Obchodník Schmid bydlel v domě Prostřední čp. 827
Ministerstvo národní obrany

2
3
4
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Národní výbor se usnesl požádati vojenské velitelství v Hostivici o výdej generá
torového dřeva pro auto p. B. Klecana, které bylo pro zásobovací věci přiděleno
zdejšímu NV.

10. K žádosti Aloise Cihelky, v Litovicích čp. 221, usnesl se NV zapůjčiti žadateli jeden šicí
stroj zn. Singer, ponořovací.
11. Výnos okresního úřadu o povolování tanečních zábav byl vzat na vědomí.
12. K žádosti dobrovolníků, zast. Al. Cihelkou, bylo usneseno povoliti taneční zábavu na
den 26.V.1945.
13. Došlé žádosti o přidělení bytů byl přikázány bytové komisi.
14. Na návrh bytové komise bylo dáno svolení k prohlídce domu čp. 130, majitel
V. Kadečka, a stanovena majiteli domu lhůta, do které je nucen zříditi podlahy.
15. K žádosti J. Socha, pekaře v Jenči, uvolněny byly potřebné ústřižky chlebových lístků
ze zrušeného obchodu J. Schmida.
16. Přípis družiny válečných poškozenců – skupina Košíře ve věci předání koupaliště byl
přečten a usneseno trvati na původním usnesení, že zdejší NV. tělových. odbor
koupaliště převezme.
17. NV uvolnil z majetku němce Schmida 500 struskových cihel pro vojenskou správu
v Hostivici.
18. Usneseno vydati vyhlášky o polním pychu, o dobrovolné pracovní povinnosti v země
dělství na způsob výzvy.
19. Projednán případ ohledně předání auta Pokorný Ota Litovice, J. Louček Kozomín
a ujednání mezi Loučkem a NV bylo vzato na vědomí.
20. Národní výbor se usnesl na tom, aby do správy obce převzat byl nájem rybolovu
litovského rybníka.5
21. Vzato na vědomí sdělení, že po uprchlících zbyly v obci a přiděleny byly státnímu
dvoru: 5 koní, 1 vůl, … vozů, … bryček, … kočárů. Pokud zbyly po uprchlících šaty
a drobné věci, byly rozdány chudému zemědělskému dělnictvu.
22. Národní výbor projednal žádost Stan. Sklenáře o povolení k postavení nouzových
domků na Břvech na pozemku čk. 176/1 a usneseno v zásadě daných směrnic
nedoporučovati, aby stavební povolení bylo uděleno.
23. Aby nevázla agenda, kterou dříve vedl šstrm.6 Chochola, usnesl se Národní výbor
přijednati na výpomoc sl. Mezenskou z Litovic čp. 98. Pracovní podmínky budou
sjednány později.
24. Projednán přípis okresního úřadu v Kladně o přezkoušení národní spolehlivosti
zaměstnanců obce. Národní výbor jednal o této záležitosti za nepřítomnosti Václava
Čížka, obecního tajemníka, a usnesl se na tom, že všichni obecní zaměstnanci, a to
Čížek, Doležal a Fiala, osvědčili se po dobu německé okupace jako dobří vlastenci
a poctiví a svědomití zaměstnanci, takže podle platných nařízení nemusí být proti
žádnému zakročeno.
5
6

Slovo „litovický“ bývalo často zkracováno na „litovský“
Štábní strážmist

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada N – svazek č. 1
Zápisy o schůzích Místního národního výboru Litovice 1945–1949

5

25. Národní výbor vzal na vědomí sdělení J. Thomy, že vkladní knížka Aug. Stehlíka,
která je ve zdejší úschově, byla zajištěna u příslušného peněžního ústavu ve
prospěch NV Litovice.
26. Národní výbor se usnesl na tom, aby do vlastnictví a správy NV byla převzata elektro
rozvodná síť od Středočeských elektráren a aby příslušné podíly u této společnosti
byly vypovězeny.
27. K žádosti Svazu mládeže – odbočka Litovice bylo usneseno převzíti záštitu pro večírek
pořádaný dne 28./V.1945 k uctění narozenin pana presidenta Dr. E. Beneše.
Tím pořad byl vyčerpán a předseda schůzi tuto o 12. hod. noční ukončil.
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Zápis
o řádné schůzi Národního výboru, která se konala dne 25./V.1945 v úřední
místnosti obecního úřadu v Litovicích čp. 41.
Přítomni:
předseda NV: Josef Vlach,
členové: Karel Chalupa, Antonín Příhoda, Bohumil Klecan, Václav Pšenička, Karel
Blätterbauer, Jan Šimůnek, Josef Thoma, Václav Čížek.
Schůzi předsedal a ji řídil předseda NV.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek.
Jednání:
Předseda NV Josef Vlach zahájil tuto schůzi o 9. hod. večerní a uvítal přítomné. Prohlásil,
že na schůzi jest přítomen dostatečný počet členů, aby schůze mohla se platně usnášeti.
Pořad jednání.
1.

Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen.

2.

Národní výbor se usnesl vydati státnímu dvoru stvrzenku, že partyzánská skupina
Jeneč odebrala jednoho vepře ve váze asi 50 kg.

3.

Národní výbor schválil revers, podle kterého J. Šbat [?] ze Sobína převzal do opatro
vání jednoho koně, který byl zanechán na Břvech.

4.

Zpráva o ilegální činnosti odboje mládeže byla přečtena a schválena.

5.

Z majetku němců byly uvolněny pro vrátivší se osoby z koncentračního tábora určité
oděvní součástky podle seznamu.

7.

Projednány směrnice o volbě a pravomoci Národních výborů.

8.

Vzato na vědomí sdělení předsedy NV, že byla ve zdejší obci ustanovena RG7
k ochraně majetku a střežení internovaných.

9.

Na návrh bytové komise usneseno, aby Václav Verner, který přechodně byl nastěho
ván k p. Dvořákovi čp. 96, přesídlil do bytu pro něho původně určeného, tj. k p. De
ningerovi čp. 213.

Tím pořad byl vyčerpán a předseda schůzi tuto o 10. hod. ukončil.

7

Revoluční garda
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Zápis
o řádné schůzi Národního výboru, která se konala dne 30. května 1945 o 8
hod. večerní v úřední místnosti obecního úřadu v Litovicích čp. 41.
Přítomni byli:
předseda Josef Vlach,
členové výboru: Karel Chalupa, Bohumil Klecan, Anton Příhoda, Jan Šimůnek, Karel
Blätterbauer, Václav Pšenička, Josef Thoma, Václ. Čížek.
Schůzi předsedal a ji řídil Karel Chalupa, ježto předseda jest vázán jinou povinností.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek.
Jednání:
Předseda Karel Chalupa zahájil tuto schůzi o 9. hod. večerní a uvítal přítomné. Prohlásil, že
na schůzi jest přítomen dostatečný počet členů, aby schůze mohla se platně usnášeti.
Pořad jednání:
1.

Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání schválen.

2.

Bylo vzato na vědomí sdělení, že jménem národního výboru byl odeslán pozdravný
telegram presidentu Dr. E. Benešovi v den jeho narozenin.

3.

Žádost němce B. Bereitra, aby jeho dítě smělo navštěvovati českou školu, bude
projednána, jakmile budou získány potřebné informace.

4.

Vzato na vědomí sdělení, že NV vydal doporučení zdejšímu sadaři Šroubkovi, aby
státní dvůr jmenovanému propachtoval sklizeň ovoce 1945.

5.

Vzato na vědomí, že byla podána žádost vojenskému velitelství v Hostivici o příděl
starších pracovních bot pro zeměď. dělníky.

6.

Národní výbor se usnesl, aby pod dohled národního výboru byl vzat sklad dříví, které
má p. Zd. Froněk u p. Stádníka v Jenečku.

7.

Národní výbor se usnesl, aby majitelka domu čp. 111 v Jenečku pí. Froňková, t. č.
Nové Strašecí, byla vyzvána, aby do určité lhůty upravila byt v tomto domě, jinak že
NV učiní tak na její náklad.

8.

Vzato na vědomí, že bylo ohlášeno komisi pro vnitřní bezpečnost ustavení místního
strážního sboru.

9.

Žádost O. Pokorného o vyzvání pracovních sil do práce byla vrácena s poznámkou,
aby zaměstnavatel nejdříve vyzval síly sám, a neuposlechnou li, aby se teprve obrátil
na NV.

10. Vzato na vědomí sdělení výsledku taneční zábavy pořádané dne 26. t. m. Hrubý
výnos činil K 17 533,–. Čistý výnos po odečtení režijních výdajů bude stejnoměrně
rozdělen pro Čsl. Č. Kříž, obci Lískovice a postiženým, kteří se vrátili z koncentrač.
táborů.
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11. Národní výbor se usnesl zaslati poděkování Al. Cihelkovi, který byl hlavním pořadate
lem zábavy, aby tlumočil dík NV i ostatním.
12. Projednán přípis NV Hostivice ve věci udání M. Beránkové z Hostivice na manž.
Novákovi [!] v Litovicích 251 a usneseno věc protokol. výslechem vyříditi.
13. Projednán telefonogram ONV v Kladně a jako delegáti na schůzi ONV byli zvoleni:
Josef Vlach, Václav Pšenička a Jan Šimůnek.
14. Projednána žádost K. Ondřicha o materiální výpomoc pro rodinu a usneseno dle mož
nosti žádosti vyhověti.
15. Projednána žádost R. Krále o udělení přikrývky a bot a usneseno, že přikrývku nemá
NV k dispozici a boty přiděliti z přídělu pracov. bot starších pro zeměď. dělníky.
Rovněž žádosti Tomáše Svobody o přidělení vycházk. bot nebylo vyhověno.
16. Usneseno, aby veřejné volby do NV zdejšího byly vykonány v sobotu 9. června 1945
o 7. hod. večerní v Dělnickém domě. Politické strany budou o tom vyrozuměny, aby
se dohodly o společné kandidátce.
17. Protože byly ruským vojskem využity části obecní louky, jež jsou pronajaty drobným
lidem k pasení koní, usnesl se NV výbor, aby za I. pol. 1945 nebyl požadován na
pachtýřích nájem, pokud o prominutí nájmu požádají.
Tím byl pořad vyčerpán a schůze o 11. hod. ukončena.
Vrátivší se předseda NV sdělil, že po dlouhém naléhání důstojníků části Rudé Armády,
která má přenocovati ve zdejší obci, dal svolení k propůjčení přízemních místností bytu
správce Panierského, když se major této jednotky zavázal, že byt zase v pořádku ráno
odevzdá.
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Zápis
o řádné schůzi NV, která se konala dne 1. června 1945 o 8. hod. večerní
v úřední místnosti obecního úřadu v Litovicích čp. 41.
Přítomni:
předseda NV Josef Vlach,
členové: Karel Chalupa, Jan Šimůnek, Antonín Příhoda, Karel Blätterbauer, Bohumil Klecan,
Josef Thoma, Václav Pšenička, Václav Čížek.
Schůzi předsedal a ji řídil Josef Vlach.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek.
Jednání:
Předseda NV Josef Vlach zahájil tuto schůzi o půl 9. hod. večerní a uvítal přítomné.
Prohlásil, že na schůzi jest přítomno dostatek členů, aby schůze mohla se platně usnášeti.
Pořad jednání:
1.

Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání schválen.

2.

NV se usnesl, aby větrem poražený akát na Břvech byl odprodán žadatelům
Fr. Sklenářovi, J. Buriánovi a Anně Marešové za K 150,–.

3.

Projednán přípis správy stát. lesů Velká Dobrá ohledně pronájmu pozemku St. Skle
nářovi a usneseno sděliti, že NV výbor s nájmem pro účely stavby nouzových domků
nesouhlasí.

4.

Vzato na vědomí písemné sdělení, že v obci je utvořena lidová strana.

5.

Projednána žádost V. Vrzáka, který se vrátil z koncentračního tábora, o materiální
výpomoc a usneseno dle možnosti vyhověti.

6.

Projednán přípis závodní rady okresního úřadu ohledně zajištěných zaměstnanců
okresu a usneseno podati negativní hlášení.

7.

Žádost Svazu mládeže – odbočka Litovice Hostivice o sloučení knihoven obou obcí
byla odložena k projednání na pozdější dobu.

8.

Na dotaz, proč byl zajištěn správec Panierski a jeho rodina, sdělil předseda, že tak
učinili partyzáni z Jenečské vysílačky, kteří jeho odvezli a nařídili, aby jeho manželka
a syn byli internováni a přidrženi k práci. Klíče od bytu vzali si ihned partyzáni.

9.

Bytové referent K. Blätterbauer sdělil, že byt u p. Denigra není dosud p. Vernerem
obsazen, a navrhuje v tom případě, když na další výzvu se Verner nepřestěhuje, aby
byl přidělen žadateli Malečkovi, což bylo schváleno.

10. Člen NV V. Pšenička podal referát o schůzi ONV v Kladně, kde měl býti volen nový
ONV, avšak pro neshodu a nesrovnalosti v názorech k volbě zatím nedošlo.
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11. Vzneseny byly dotazy, kdo dal příkaz k zajištění Buchty z Hostivice a k domovním
prohlídkám u Maříka, vedoucího prodejny Baťa a u Maříka, přednosty poštovního
úřadu. Předseda sdělil, že nikdo z NV zdejšího podobný příkaz nedal a že případy
provedli členové zdejšího stráž. sboru o své újmě. Národní výbor tudíž nepřebírá za
to žádnou odpovědnost.
Na další dotaz ohledně odvezení pluhu L. Hokůvem z Hostivice bez svolení tamního NV
prohlásil předseda, že věc s předsedou NV Hostivice již vyjednal.
Tím pořad byl vyčerpán a schůze byla o 11. hod. ukončena.
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Zápis
o schůzi národního výboru v Litovicích, která se konala v pondělí dne
4. června 1945 v úřední místnosti obecního úřadu v Litovicích.
Přítomni:
předseda NV: Josef Vlach,
členové: Chalupa Karel, Klecan Bohumil, Blätterbauer Karel, Příhoda Antonín, Pšenička
Václav, Thoma Josef, Čížek Václav.
Schůzi předsedal a řídil Josef Vlach.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek.
Jednání:
Předseda NV Josef Vlach zahájil tuto schůzi o půl 9. hod. večerní a uvítal přítomné. Pro
hlásil, že na schůzi jest přítomno dosti členů, aby usnášení byla právoplatná.
Pořad jednání:
1.

Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání schválen.

2.

Národní výbor se usnesl, aby padlý akát na Břvech byl přenechán zdarma těmto
občanům: Sklenář Frant., Burián Josef, Marešová Anna.

3.

Žádosti Bedřicha Rysky o uvolnění dcery Anny ze zajištění nebylo vyhověno.

4.

K žádosti O. Pokorného o povolení odkladu k nastoupení vojen. služby usneseno
vyhověti žádosti a povoliti odklad o 1 měsíc, než jmenovaný zapracuje vhodnou
vedoucí sílu.

4.

Ve věci obvinění Václ. Kokrdy se spolupráci s němci usneseno ponechati na vůli NV
v Řepích, aby obvinění vznesl sám, ježto má po ruce potřebné doklady. Pokud se
týče nastoupení vojenské služby jmenovaným, povolen odklad nastoupení z důvodů
vedení zemědělské živnosti.

6.

Národní výbor se usnesl, aby byl vydán zákaz vstupu do polí zejména v době polední
přestávky a v době noční.

7.

Národní výbor se usnesl, aby Karlu Kouckému bylo vydáno povolení ku stavbě
domku, které bylo již vystaveno dříve a proto, že nemohl jmenovaný vyhověti
tehdejším předpisům, nebylo stavební povolení doručeno.

9.

Projednány přípisy Dr. K. Karasa ve věci majetku němce Bartelmusa a usneseno
trvati na splnění smlouvy, kterou Bartelmus s panem Antonínem Haklem uzavřel,
avšak nepodepsal.

10. Národní výbor schválil dodatečně opatření předsedy, který ze zásob dříví Zd. Froňka
v Jenečku uvolnil pro rudou armádu 30 prken za K 600,–.
11. Žádosti odbočky Svazu mládeže v Litovicích o povolení taneční zábavy na den
9./VI.1945 nebylo vyhověno.
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12. Národní výbor se usnesl, aby odbočce Svazu mládeže byl věnován obnos K 5 000,–
jako organisační základ.
13. Projednán přípis národního výboru v Hostivici ve věci odebrání traktoru a hospod.
nářadí ze skladiště v Hostivici a usneseno bylo sděliti, že hospodářské nářadí uvedení
v přípise nebylo zdejšími občany přivezeno.
14. Předseda NV J. Vlach podal zprávu o zákroku u pekaře Pavelky, kde byl zbit učedník
v neděli dne 3. t. m. Národní výbor se usnesl, aby učedník byl zavolán na obecní
úřad k výslechu a podle výsledku šetření aby byl předán jinému mistru na doučení.
S pekařem Pavelkou, který t. č. je mimo obec, resp. s jeho družkou a pekař. dělní
kem zavedeno bude vyšetřování.
Tím pořad byl vyčerpán a schůze o 10:30 hod. večerní ukončena.
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Zápis
o řádné schůzi NV v Litovicích, která se konala v pátek dne 8. června 1945
v 20. hod. večerní v úřadovně MNV v Litovicích čp. 41.
Přítomni byli:
předseda Josef Vlach,
členové: Chalupa Karel, Klecan Bohumil, Blätterbauer Karel, Příhoda Antonín, Pšenička
Václav, Thoma Josef, Čížek Václav.
Schůzi předsedal a ji řídil předseda.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek.
Jednání:
Předseda NV Josef Vlach zahájil tuto schůzi o půl 9. hod. večerní a uvítal přítomné.
Prohlásil, že na schůzi jest přítomno dosti členů, aby schůze mohla se platně usnášeti.
Pořad jednání:
1.

Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen.

2.

Vzato na vědomí sdělení předsedy o zacházení s učněm u pekaře Pavelky a usnese
no, aby věc byla postoupena bezpeč. orgánům a společenstvu k vyřízení.

3.

Žádosti K. S. Č. Litovice o zapůjčení nábytku bylo vyhověno. Nábytek dle možnosti
bude zapůjčen.

4.

Vzato na vědomí sdělení, že pro zdejší obec přiděleny byly vycházk. boty s dřevěnou
podrážkou. Usneseno vydati výzvu, kdo by měl o tyto boty zájem, aby se přihlásil.

5.

Přípis závodní rady stát. statků Jeneč ve věci Josefa Panierského byl vzat na vědomí.

6.

Stížnosti majitele domu Václ. Dvořáka ohledně bytových poměrů byly vzaty na
vědomí a usneseno, aby nájemník p. Verner se přestěhoval do čp. 213 k p. Denig
rovi. Na stěhovací výlohy povolena částka 500 K.

7.

Přípis J. J. Kostrby ve věci rybolovu byl vzat na vědomí. Současně usneseno ucházeti
se o pronájem rybolovu v Litovicích i na Břvech.

8.

Projednán oběžník o zásobování občanstva textiliemi.

9.

Vyhověno žádosti Svazu mládeže o zapůjčení skladiště v domě čp. 207 v Litovicích.

10. Usneseno, aby opatr. Václ. Vrzákovi byla vyplacena podpora K 1 000,–.
11. Usneseno pozvati hrobníka do příští schůze.
12. Stanovena byla cena vepře ž. v. 45 kg z majetku Leo Bereitra st. à 20 Kč za 1 kg,
který byl odprodán manželům Tůmovým.
13. V bytové záležitosti Jarosl. Studničky proti Josefu Brejchovi usneseno posledně jme
novanému uložiti důtku.
14. Osvědčení o státní a národní spolehlivosti nebude Stan. Pavelkovi vydáno, až předloží
příslušné potvrzení o chování za dobu okupace za jeho pobytu v jiných obcích.
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15. K podané stížnosti Fr. Barančíkem usneseno pozvati sporné strany (Baráčník +
Krejčík) k jednání do příští schůze.
16. Zaměstnanci J. Doležalovi byla poskytnuta 14 denní dovolená. (Není námitek k rozvá
zání prac. poměru.)
17. Zaměstnanci Václavu Čížkovi bylo vydáno jednomyslně osvědčení o státní a národní
spolehlivosti.
18. Zpráva předsedy, že část cenností Jos. Panierského byla přísluš. oddílem R. A.
vrácena zpět, byla vzata na vědomí.
Tím pořad byl ukončen a schůze předsedou o 11. hod. ukončena.
Protože se bude konati veřejná volba národního výboru, poděkoval předseda všem členům
za všechnu činnost, kterou za okupace i nyní projevili, a schůzi o 11. hod. ukončil.
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Seznam
členů místního národního výboru v Litovicích.
Vlach Josef

10.1.1890 Praha Šárka

Pšenička Václav

1.4.1902 Pletený Újezd

Chalupa Karel

24.2.1926 Břve

Klecan Bohumil

4.10.1887 Únice, Strakonice

Hrzal Václav

15.9.1895 Volenice, Blatná

Příhoda Antonín

24.1.1877 v Hostivici

Pachman Jaroslav

5.7.1897 Netřeby

Tichý Vladimír

8.6.1907 Rynholec

Fiala František

30.7.1890 Litovice

Trhlín Alois

5.11.1912 Praha

Kotík Miloslav

2.7.1919 Praha II

Veselý Leopold

15.11.1900 Budišov, Třebíž

Šmíd Antonín

24.4.1881 Jeneč

Lenoch Zdeněk

23.2.1922 Březce

Škácha Alois

21.2.1905 Draheničky

Evan Josef

4.8.1924 Jeneček

Novák Josef

14.1.1911 Velké Přítočno

Petržilka Josef

2.10.1921 Horní Liboc

Novák Josef ml.

17.6.1923 Praha VII

Zykán Josef

23.5.1887 Řeporyje

Arnold Josef ml.

9.3.1911 Litovice

Mašek Václav

3.7.1919 Nepomuk

Vašíček Karel

29.8.1913 Prácheň

Škrabálek Josef

10.1.1909 Holice, Olomouc

Pospíšilová
Lánský
Ustavující schůze 12.6.1945
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Zápis
o ustavující schůzi národního výboru, který se konala dne 12./VI.1945
o 20. hod. v hostinci u Prchalů v Litovicích čp. 11.
Přítomni byli:
Chalupa Karel, Pachman Jaroslav, Arnold Josef, Příhoda Ant., Šimůnek Jan, Lenoch
Zdeněk, Evan Josef, Josef Novák st., Petržilka Josef, Novák Josef ml., Škácha Alois, Hrzal
Václav, Klecan Bohumil, Vašíček Karel, Veselý Leopold, Šmíd Antonín, Václav Mašek,
Václav Pšenička, Alois Trhlín, Josef Škrabálek, Vladislav Tichý, Miloš Kotík, František Fiala,
Josef Zykán, Josef Vlach.
Schůzi zahájil dosavadní předseda NV Josef Vlach a pro volbu rady a předsedy předal
řízení nejstaršímu přítomnému členu Antonínu Šmídovi. Zapisovatelem byl tajemník
V. Čížek. Předem bylo konstatováno, že přítomní členové byli řádně zvoleni na veřejné
schůzi dne 9./VI.1945. Po tom se schůze usnesla na tom, aby volby byly provedeny
aklamací podle vydaných směrnic.
Na návrh člena Jaroslava Pachmana bylo jednomyslně usneseno, aby ze schůze byly
zaslány pozdravné telegramy:
1. presidentu čsl. republiky Dr. E. Benešovi,
2. vládě čsl. republiky,
3. ministru školství prof. Zdeňku Nejedlému při příležitosti jeho vyznamenání Leninovým
řádem.
2.

Národní výbor se usnesl, aby volby rady, předsedy, náměstků, tajemníka a komisí
byly provedeny aklamací, při čemž bude voleno 8 členů rady, předseda, I. a II. [mís
topředseda], 3členná bezpečnostní komise, 3členná zásobovací komise, 5členná
zeměď. komise, 3členná sociál. a zdravotní komise, 5členná hospodářsko finanční
komise, 3členná bytová a stavební komise, 3členná osvětová a školská komise.
V čele každé komise bude referent, který musí býti členem rady neb výboru.

2.

Za řízení člena NV Antonína Šmída zvoleni byli jednomyslně jednotlivým hlasováním
do rady: Josef Vlach, Václav Pšenička, Josef Petržilka, Vladislav Tichý, Karel Chalupa,
Leopold Veselý, Josef Evan, Zdeněk Lenoch.
Za předsedu jednomyslně zvolen Josef Vlach.

3.

Za řízení předsedy Josefa Vlacha zvoleni byli jednomyslně:
za I. náměstka předsedy Václav Pšenička,
za II. náměstka předsedy Karel Chalupa,
za tajemníka Václav Čížek, dosavadní obecní tajemník.

4.

Komise byly zvoleny takto:
bezpečnostní: Vlach Josef, Příhoda Antonín, Vašíček Karel,
zásobovací: Mašek Václav, Lenoch Zdeněk, Fiala František,
zemědělská: Zykán Josef, Klecan Bohumil, Evan Josef, Jirák František, Tomek
Miloslav,
sociální a zdravotní: Trhlín Alois, Hrzal Václav, Kotík Miloš,
osvětová a školská: Petržilka Josef, Petříček Božidar, Šrámek Miloš,
hospodářská a finanční: Veselý Leopold, Arnold Josef, Tichý Vladislav, Novák
Josef st., Pšenička Václav,
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bytová a stavební: Příhoda Antonín, Novák Josef ml., Pachman Jaroslav,
hřbitovní: Šmíd Antonín, Škrabálek Josef, Škácha Alois.
5.

Projednán přípis závodní rady jednotného svazu zemědělství a lesnictví a pověřen
člen NV Josef Zykán, aby v obci řídil přípravné práce k založení zdejšího odboru.

6.

Po této volbě složili všichni členové předepsaný slib do rukou předsedy.

7.

Dále byly projednány přípisy okres. národního výboru o zatýkání, držení ve vazbě
Čechů, porážkách jatečních koní, výměně užitkového dobytka, vyhláška o odevzdání
věcí z majetku němců.

8.

Vzat na vědomí přípis ředitelství civilního letiště v Ruzyni.

9.

Projednán přípis závodní rady Vacuum Oil Comp. Praha a na základě toho vydán
souhlas, aby Josef Protiva z Litovic čp. 3 byl zajištěn.

10. Vzato na vědomí sdělení předsedy, že dal zajistiti cestáře Jana Vicányho s manželkou
a dcerou z Ječka 69, na základě přípisu cestmistra J. Datla z Unhoště.
11. Předseda podal zprávu o internovaných osobách, které pracují ve velkostatku, o jich
ubytování, stravování, střežení a t. d., což bylo vzato na vědomí.
12. Návrh člena V. Tichého, aby vojínům, kteří nastoupili vojenskou službu, byla
poskytnuta potřebná finanční podpora, byl přikázán sociální a finanční komisi
k prozkoumání a podání návrhu.
13. Na návrh člena K. Chalupy, doplněný návrhem J. Pachmana, projednána byla otázka
práce v zemědělství. Usneseno bylo vydati vyhlášku jménem NV, aby všechny osoby,
které jsou v zaměstnání, předložily o tom průkaz do 3 dnů. Ostatní osoby budou
přezkoušeny a zaměstnány v prvé řadě v zemědělství. Dále usneseno vyzvati
vyhláškou všechny osoby ve stáří od 14 let do 50 let u žen, do 55 let u mužů, aby
ihned nastoupily práci v zemědělství, kde musí týdně odpracovati aspoň dvě půldne.
Jakmile bude zjištěno, kdo jest již trvale zaměstnán, budou ostatní písemně vyzváni,
aby práci nastoupili.
14. Člen NV K. Chalupa podal krátkou zprávu o uschování busty T. G. Masaryka, která
v r. 1939 byla ještě umístěna na pomník a pak tajně sejmuta a ukryta, a podal návrh,
aby osvětová komise připravila slavnost, aby busta mohla býti znovu na pomník
umístěna. Návrh byl jednomyslně schválen.
15. Posléze NV vzal na vědomí, že schůze rady bude konána ve středu a schůze NV dle
potřeby.
Tím pořad vyčerpán a předseda schůzi o 0:30 hod. ukončil.
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Č. jedn. … 194…

Pozvání
do schůze místního Národního výboru,
která se bude konati
dne 14. září 1945 o 20. hodině …poledne v místnosti u Prchalů v Litovicích
s tímto pořadem:
1.

Zahájení schůze (zjištění, že byla řádně svolána).

2.

Ustanovení ověřovatelů zápisu.

3.

Čtení zápisu o schůzi minulé.

4.

Sdělení předsedy.

5.

Volba volitelů.

6.

Různé.

Dotazy:
V Litovicích dne 11./9.1945.
Vlach Jos.
Předseda místního národního výboru.
1108 Veškerá práva vyhrazena. Patisk zakázán. Nakladatelství Českého zemského ústředí obcí, města a okresů v Praze.

Kn.

Jména členů místního národního výboru nebo jejich náhradníků, [kterým bylo doručeno
pozvání]
Pšenička Václav, Chalupa Karel, Klecan Bohumil, Hrzal Václav, Příhoda Antonín, Pachman
Jaroslav, Tichý Vladimír, Fiala František, Trhlín Alois, Kotík Miloslav není doma, Veselý
Leopold, Šmíd Antonín, Lenoch Zdeněk, Škácha Alois, Evan Josef, Novák Josef, Petržilka
Josef, Novák Josef ml., Zykán Josef, Arnold Josef není doma, Mašek Václav není doma,
Vašíček Karel, Škrabálek Josef.
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Okres: Kladno

Obec: Litovice

Zápis
o veřejné schůzi místního národního výboru v Litovicích, konané dne 14. září
1945.
Schůzi předsedal: Josef Vlach, předseda MNV.
Zapisovatelem byl: Václav Čížek, tajemník MNV.
Přítomní členové: Pšenička Václav, Tichý Vladislav, Trhlín Alois, Pospíšilová Jarmila, Klecan
Bohumil, Lánský Antonín, Příhoda Antonín, Evan Josef, Petržilka Josef, Vašíček Karel,
Škácha Alois, Veselý Leopold, Pachman Jaroslav, Zykán Josef, Lenoch Zdeněk, Chalupa
Karel.
Ze zmocněnců přítomni: Pachman Jaroslav, Leopold Veselý, Josef Evan, Vladislav Tichý,
Václav Pšenička.
Přítomno bylo asi 20 osob z řad občanstva.
Schůzi zahájil předseda MNV o 20:30 hod. V proslovu objasnil způsob provedení volby
a oznámil, že na obec připadá 9 volitelů. Dále vyzval předseda zmocněnce všech
politických stran v místním národním výboru zastoupených, aby se vyjádřili, zda se dohodli
na společném návrhu volitelů.
Zmocněnci politických stran prohlásili souhlasně, že se dohodli na těchto volitelích:
1.

Karel Pospíšil,

2.

Marie Vlachová,

3.

Leopold Veselý,

4.

Karel Vašíček,

5.

Alois Trhlín,

6.

Vladislav Tichý,

7.

Josef Petržilka,

8.

Josef Novák st.,

9.

Ludvík Pergl,

strana komunistická
dtto
strana sociál. dem.
dtto
strana národ. sociál.
dtto
strana lidová
dtto
Tělových. svaz

Na to předseda prohlásil všechny tyto osoby za zvolené a schůzi ukončil.
Zapisovatel: Čížek

Předseda: Vlach Jos.

Zmocněnci stan: Pachman Jarka, Tichý, Josef Evan, Leo Veselý, V. Pšenička
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Pozvání
k řádné schůzi M. N. V. v Litovicích, která se bude konati v pátek dne
26. října 1945 o 20. hod. večerní v hostinci u Šímů v Jenečku čp. 69.8
Pořad jednání
1.

Čtení a schválení zápisu ze schůze minulé.

2.

Návrh9 knihovního řádu – zpráva o knihovně.

3.

Návrh na uzavření okres. silnice Litovice – Jeneček pro dobu sáňkování.

4.

Volba dopravní komise. – rekurs Zykán proti dvoru, kde byl vyloučen dvůr

5.

Volba národního správce pro zajištění nemovitostí.

6.

Projednání odvolání B. Davida proti předpisu poplatku za propůjčení šicího stroje.

20,– týdně
7.

Žádost Ant. Kostřížové o pronájem bytu v obec. domku čp. 18.

8.

Přijetí kancelářské síly. 1 000,– K měsíčně

9.

Žádost o koupi auta pro M. N. V. a hasičský sbor.

10. Žádost o koupi radiopřijímače pro M. N. V.
11. Schválení přesídlení úřadovny M. N. V.
12. Žádost V. Čížka o plat. úpravě ve smyslu vládních směrnic. ano
13. Žádost o místní přehlídku za účelem vypracování projektu vodovodu.
14. Žádost o místní přehlídku za účelem vypracování projektu kanalizace.
15. O přípravách regulačního plánu.

16. Volební referent.
17. Různé.
Předseda:
Josef Vlach v. r.

8
9

Lidická čp. 1012, nyní restaurace U stoleté lípy
V této pozvánce opakovaně „návrch“ (pozvánka psána na psacím stroji jinak, než bylo běžné u Čížka)
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Zápis
o řádné schůzi MNV v Litovicích, která se konala v pátek, dne 26. října 1945
o 20. hod. večerní v hostinci u Šímů v Jenečku čp. 69.
Přítomni byli:
předseda MNV Josef Vlach,
členové: Příhoda Antonín, Veselý Leopold, Pšenička Václav, Evan Josef, Fiala František,
Zykán Josef, Škácha Alois, Novák Josef st., Lánský Antonín, Pospíšilová Jarmila, Klecan
Bohumil, Tichý Vladislav, Vašíček Karel, Chalupa Karel, Trhlín Alois.
Schůzi předsedal a ji řídil Josef Vlach, předseda MNV.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek, tajemník MNV.
Jednání:
Předseda MNV Josef Vlach zahájil tuto schůzi o půl 9. hod. večerní a uvítal přítomné.
Prohlásil, že na schůzi jest přítomno celkem 17 členů, takže tato schůze jest schopna
platně se usnášeti. Oznámil dále, že podle podepsané listiny byli k této schůzi pozváni
osobně a písemně všichni členové včas s udáním předmětu jednání a že schůze tato
i s pořadem tím byla v obci po tři dny veřejně vyhlášena.
Především bylo usneseno rozšířiti pořad jednání o volbu volebního referenta a volební
komise. Takto rozšířená pořad jednání byl jednomyslně schválen.
Pořad jednání:
1.

Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen.

2.

Návrh knihovního řádu byl schválen. Současně usneseno, aby od každého čtenáře byl
vybírán poplatek K 10,– ročně vyjma dětí.
Současně usneseno, aby knihovníkovi L. Perglovi byl vysloven písemný dík za vzorné
znovuuspořádání knihovny. Schválen návrh rady MNV, aby pro knihovnu bylo
zakoupeno 5 skříní.

3.

Schválen návrh rady MNV ze dne 12. t. m., aby byla ONV podána žádost o uzavření
okresní silnice Litovice–Jeneček10 a povoleno zde po dobu zimní sáňkování dětem.

4.

Na základě přípisu ONV zvolena byla dopravní komise takto: referent Evan Josef,
členové: Pergl Jiří, Hlušička František, Klecan Bohumil, Šimůnek Jan, Tvrdý Jindřich.

5.

Podle došlých pokynů usneseno, aby Národním správcem nemovitostí11

10

Ulice Sportovců
Text na další stránce navazuje na předchozí až po dodatečně provedených škrtech a opravách.
Dodatečné vpisky jsou označeny kurzívou

11
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5.

Projednán přípis ONV ohledně ustanovení Národního správce pro zajištěné
nemovitosti po Němcích. byl zvolen Usneseno zvoliti Národním správcem tajemníka
Václava Čížka Čížek pro tyto nemovitosti: dům čp. 207 v Litovicích se stav. parcelou
a zahradou,12 dům čp. 90 v Jenečku se stavební parcelou a zahradou,13 dosud
knihovně nevyznačený dům čp. 56 na Břvech se stavební parcelou a zahradou,14 dále
dům čp. 74 v Litovicích se stavební parcelou a zahradou a polem manželů Langových
do té doby, než bude soudem ustanoven řádný dědic,15 pozemek připsaný
p. Puznarovi do doby, než bude znám dědic.

6.

Usneseno vyhověti odvolání p. Boh. Davida proti vyměření poplatku za propůjčení
šicího stroje a usneseno snížiti poplatek na K 20,– týdně.

7.

Schváleno pronajmutí bytu v obec. domku čp. 18 se zahradou paní Antonii Kostřížové
v Litovicích za nájem K 1 400,– ročně.

8.

Schváleno přijetí Josefa Kučery z Litovic na výpomoc do kanceláře na dobu jednoho
roku za plat K 1 000,– měsíčně.

9.

Usneseno podati žádost o odprodej jednoho radiopřijímače ze zajištěného němec
kého majetku.

10. Usneseno podati žádost o odprodej jednoho osobního auta ze zajištěných vozidel,
a sice zn. DKW.
11. Schváleno přemístění úřadovny MNV do domu čp. 74 manželů Langových za roční
nájem K 4 000,–. Přestěhování bude provedeno, jakmile se domek uvolní.
12. Místní Národní výbor se jednomyslně usnesl, aby místo obecního tajemníka syste
misované obecním zastupitelstvem dne 14./5.1937 s požitky dle II. stupnice platové
podle vl. nař. 113/1926 Sb. z. a n. a platně propůjčené Václavu Čížkovi bylo od
1./10.1945 systemisováno s požitky podle zákona 103/1926 Sb. z. a n. ve IV. služ.
třídě, 6 plat. stupnici ve znění pozdějších platných zákonů a nařízení.
13. Schváleno opatření rady MNV, která požádala ZNV16 o místní přehlídku za účelem
projektu stavby vodovodu a kanalisace.
14. Vzata na vědomí zpráva předsedy a místopředsedy o přípravách regulačního plánu,
že zde byla ZNV vykonána místní přehlídka za účelem stanovení podmínek a že byla
podána nabídka na zhotovení regulačního plánu, která bude prozkoumána regulační
komisí.
15. Různé: Následující zprávy byly vzaty na vědomí:

12
13
14
15
16
17

1.

Zpráva předsedy o zahájení hraní v biografu Maleček.17

2.

Doplňování členů MNV bude prováděti ONV z řad náhradníků, které musí
politické strany jmenovati.

3.

Bude provedeno zpracování illegální činnosti vzhledem k místním poměrům, kdo
má jaké připomínky, nechť je podá MNV.

Prostřední čp. 827, zabaven Karlu a Anně Schmidovým
B. Němcové čp. 1033, zabaven Boženě Bereiterové
U Ovčína čp. 1122, zabaven Alfonsi a Alžbětě Měřičkovým
Prostřední čp. 694; manželé Langovi zahynuli za 2. světové války v koncentračních táborech
Zemský národní výbor
Maleček provozoval kino v Dělnickém domě
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4.

Bude prováděno školení členů MNV ve škole v Hostivici, pravděpodobně vždy
v neděli, č×18 za sebou.

5.

Osvědčení o národní spolehlivosti může býti vydáno jen za souhlasu všech
politických stran a po předložení osvědčení od závodních rad všech podniků,
kde žadatel za okupace pracoval.

6.

Byl vydán zákaz nouzových staveb.

7.

Projednán oběžník o stavebnictví a usneseno podati rozklad a resoluci pro
všechny politické strany.

8.

Zpráva o oslavách 28. října a 7. listopadu byla vzata na vědomí. Schváleno
převzetí záštity na oslavu stát. svátku.

9.

Zpráva, že byla ZNV vykonána komise za účelem rekonstrukce nádrže
v Jenečku, byla vzata na vědomí a usneseno objednati ještě tři kopie projektu.

10. Zemský národní výbor zaslal příspěvek k rozpočtu na letošní rok ve výši
K 47 500,–.
11. Do školské komise v Hostivici byli vysláni Vl. Tichý a J. Zykán.
12. Bude provedena sbírka pro pomoc Slovensku.
13. Zemědělskou komisí za přispění JSČZ19 byl proveden rozvrh povinné dodávky
obilí a odvozu dřeva.
15. MNV zúčastnil se prací při sklizni cukrovky, ze řad občanstva byla vypravena
uhelná brigáda na Kladno.
16. Rada MNV jedná o provisorním zřízení veřejných světel, po skončení jednání
bude podán příslušný návrh.
17. Na návrh člena A. Trhlína usneseno ucházeti se o připojení na plynovodní síť,
která má býti vedena v blízkosti naší obce.
18. Osvědčení o státní a národní spolehlivosti bylo vydáno těmto osobám: Hájek
Bohumil, Litovice, Vodolán František, Litovice, Gelybič Vasil, dříve Litovice,
Hašek František, Jeneček, Ptáček Josef, Jeneček.
19. Posléze byly vyřízeny některé dotazy, pokud zvonů se týče, opravy roury
v Jenečku, přípis občanů ze Břvů o úpravě pěšin a cest.
20. Posléze usneseno, aby na den 1. listopadu 1945 byla vyhlášena pracovní
povinnost všech občanů na cukrovku.
Tím pořad byl vyčerpán a předseda schůzi tuto o 11. hod. ukončil.
Zapisovatel:

18
19

Překlep v originálu, nejspíše 4×
Jednotný svaz československých zemědělců
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Dne 19.11.1945.

ke schůzi Míst. Národ. výboru, která se koná v pátek dne 23. listopadu 1945 o 20. hod.
v hostinci u Nyklesů na Břvech.
Pořad jednání:
1.

Čtení a schválení zápisu ze schůze minulé.

2.

Schválení pachtov. podmínek pro další nájem obec. pozemků.

3.

Návrh na ustanovení honebního výboru.

4.

Návrh na zákaz jízdy po pěšině podél Bažantnice.

5.

Ustanovení místní volební komise.

6.

Jmenování náhradníků za členy MNV.

7.

Návrh na koupi veřej. plemen. býka.

8.

Zprávy referentů.

9.

Různé.

Tajemník:
Václav Čížek v. r.

Předseda:
Josef Vlach v. r.
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Zápis
o řádné schůzi MNV, která se konala v pátek, dne 23. listopadu 1945
o 8. hod. večerní v hostinci u Nyklesů na Břvech čp. 20.
Přítomni byli:
předseda MNV Josef Vlach,
členové: Vladislav Tichý, Václav Pšenička, Antonín Příhoda, Bohumil Klecan, František
Fiala, Josef Burian, Josef Zykán, Antonín Šmíd, Josef Petržilka, Josef Evan, Josef Novák st.,
Pachman Jaroslav, Jarmila Pospíšilová, Zdeněk Lenoch, Alois Trhlín.
Omluveni: Chalupa Karel, Ernhauser Vilém,20 Veselý Leopold, Vašíček Karel
Schůzi předsedal a ji řídil Josef Vlach, předseda MNV.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek, tajemník MNV.
Jednání:
Předseda MNV Josef Vlach zahájil tuto schůzi o 20.10 hod. a uvítal přítomné. Prohlásil, že
na schůzi jest přítomno celkem 16 členů z celkového počtu 24 členů MNV, takže tato
schůze jest schopna platně se usnášeti. Oznámil, že podle podepsané listiny byli k této
schůzi pozvání osobně a písemně všichni členové včas s udáním předmětu jednání a za
včasně omluvené členy byli pozváni jejich náhradníci. Konání schůze bylo i s programem
veřejně vyhlášeno. Především byl vzat do slibu věrnosti ČSL Republice náhradník Josef
Burián.
Pořad jednání:
1.

Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen.

2.

MNV se usnesl schváliti pachtovní podmínky pro nájem obecních pozemků u Jenečka
a obecní louky u Břvů, podle návrhu rady MNV.

3.

Na návrh rady MNV usnesl se MNV jednomyslně, aby pro zdejší katastr. obec byl
zřízen pouze jeden honební výbor a honební výbor v Jenečku aby obnovován nebyl.
Současně usneseno pověřiti předsedu MNV, aby svolal členy honebního společenstva
k ustavující volbě honebního výboru na den 10.12.1945.

4.

Na návrh bezpečnostní komise a rady MNV usneseno vydati zákaz jízdy povozy po
pěšině kolem Bažantnice, ve směru Břve–Hostivice.

5.

Jednáno o obnovení veřejného osvětlení v obci a usneseno požádati Fu. Kalla,21 aby
prozkoumal možnost zříditi nouzová veřejná světla na Břvech, každopádně aby bylo
počítáno se zřízením světla u Ovčína a u domu p. Náprstka. Současně přikázáno radě
MNV, aby dále pracovala na projektu znovuzřízení veřejného světla s ohledem na
úspornost a vhodnost celého provedení.
Uvedená firma bude požádána, aby zhotovila nouzová veřejná světla u domu čp. 30
v Litovicích, čp. 64 v Litovicích, čp. 19 Jeneček.

20
21

Správně Wernhauser Vilém
Elektrikář z Hostivice
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6.

MNV vzal na vědomí ustavení místní volební komise, kterou tvoří 8 členů jmenova
ných politickými stranami. Z každé strany 2 členové. Při ustavující schůzi zvolila svým
předsedou obč. Václava Denebíra z Jenečka.

7.

Projednán byl oběžník ONV o doplňování MNV ze řad náhradníků, jež byli jmenováni
jednotlivými stranami. Projednané seznamy členů a náhradníků byly schváleny.

8.

Na návrh zeměd. komise usneseno zakoupiti jednoho plemenného býka.

9.

Zprávy referentů:
Bezpečnostní: Předneseny byly stížnosti na chování mládeže ve večerních a pozdních
hodinách, jakož i sdělení referenta, že zakročil u Svazu české mládeže o ponaučení
jejich členů, aby se chovali na ulici slušně a netropili zbytečný hluk.
Dále projednán přípis ONV, který žádá, aby byly stavěny dobrovolné občan. hlídky.
Po provedené rozpravě usneseno přikázati radě MNV podaný návrh, aby na dobu,
než se přijme noční hlídač, konal noční služby zřízenec B. Fiala.
Zásobovací: Referentka zásobovací sdělila, že bylo v posledním měsíci přiděleno
105 poukazů na boty, k tomu z minulého přiděl. období 46 poukazů na lehkou vych.
obuv. Při rozdílení tohoto kontingentu obdrží přednost ženy, které pracovaly při
výpomoci v zemědělství, ženy těhotné a dospívající mládež. Provedena kontrola

kmen. listů a přihlášek a přídav. lístků.
Referent komise stavební a bytové oznámil, že z 90 uchazečů o byt bylo již umístěno
61, zbývá k vyřízení 29 žádostí. Zbývá vyříditi ještě případ manželů Vršníkových a pí.
Hurtové z Jenečka – zpráva vzata na vědomí.
Současně usneseno na návrh staveb. referenta, aby bylo povoleno Františku Peškovi
v Jenečku postaviti dřevěnou kolnu vedle domu čp. 58.
Referent komise osvětové sdělil, že výnos ze slavnosti 28. října byl uložen na knížku
Místní osvětové komise. Dále oznamuje, že byla provedena prohlídka biografu
ohledně návštěv kinematografických představení nedospělými.
Zpráva vzata na vědomí. K této zprávě vznesl připomínky člen MNV Jarosl. Pachman,
pokud se týče poslední oslavy 28. října, a navrhuje, aby referentu byla udělena
důtka, že slavnostní řeč, kterou přednášel, nebyla v dnešním duchu a nezmiňovala se
o Rudé armádě, která tak přispěla k našemu osvobození. Po obhajobě referenta
osvět. komise usneseno na podaný protinávrh, aby výtka nebyla udělována a aby
v příští schůzi MNV byla řeč, kterou referent předčítal při oslavě, přečtena.
[Zápis nejspíše není úplný.]
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Č. jedn. … 194…

Pozvání
do schůze místního Národního výboru,
která se bude konati
dne 22. února 1946 o 20. hodině večer. poledne v místnosti v Dělnickém domě v Litovicích
čp. 81.
s tímto pořadem:
1.

Zahájení schůze (zjištění, že byla řádně svolána).

2.

Ustanovení ověřovatelů zápisu.

1.

Čtení zápisu o schůzi minulé.

4.

Sdělení předsedy.

2.

Zprávy referentů.

3.

Volba členů do místní a újezdní školní rady.

4.

Žádost Th. Kita o příslib dom. práva.

5.

Obsazení místa nočního hlídače.

6.

Různé.
Předseda:
Vlach Josef v. r.

Dotazy:
V … dne … 194…
...
Předseda místního národního výboru.
1108 Veškerá práva vyhrazena. Patisk zakázán. Nakladatelství Českého zemského ústředí obcí, města a okresů v Praze.

Kn.

Jména členů místního národního výboru nebo jejich náhradníků, [kterým bylo doručeno
pozvání]
Vlach Josef, Chalupa Karel, Staněk Jan, Příhoda Antonín, Pospíšilová Jarmila, Pachman
Jarosl., Pšenička Václav, Tichý Vladislav, Fiala František, Trhlín Alois, Kotík Miloš,
Wernhauser Vilém, Veselý Leopold, Šmíd Antonín, Lenoch Zdeněk, Lánský Antonín,
Vašíček Karel, Škácha Alois, Evan Josef, Novák Jos. st., Petržilka Josef, Novák Josef ml.,
Zykán Josef, Arnold Josef ml.
Náhradníci: Burián Josef, Mezenský Václ., Prokop Jan.
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Zápis
o řádné schůzi MNV, která se konala v pátek dne 22. února 1946 o 20. hod.
večerní v Dělnickém domě v Litovicích.
Přítomni byli:
předseda MNV Josef Vlach,
členové a náhradníci: Staněk Jan, Zykán Josef, Mezenský Václav, Fiala František, Škácha
Alois, Novák Josef st., Trhlín Alois, Pospíšilová Jarmila, Lenoch Zdeněk, Josef Evan, Josef
Burian, Vl. Tichý, L. Veselý, M. Kotík, Václav Pšenička, Pachman Jarosl., Šmíd Antonín,
Arnold Josef, Tomšík Stanislav.
Schůzi předsedal a ji řídil předseda MNV Josef Vlach.
Do protokolu zapisoval Václav Čížek.
Omluveni: Petržilka Josef, Wernhauser Vilém.
Jednání:
Předseda MNV Josef Vlach zahájil tuto schůzi o 20.30 hod. a uvítal přítomné. Prohlásil, že
na schůzi jest přítomno celkem 20 členů a náhradníků, takže tato schůze jest schopna
platně se usnášeti. Oznámil, že podle podepsané listiny byli k této schůzi pozváni osobně
a písemně všichni členové včas s udáním předmětu jednání a že schůze tato i s pořadem
tím byla v obci po tři dny vyhlášena.
Především vzal předseda do slibu věrnosti českosl. republice dostavivší se náhradníky
Václava Mezenského a Stran. Tomšíka.
Před zahájením pořadu jednání vzpomněl předseda krátkým proslovem 28. výročí vzniku
Rudé armády i jaký vliv měla tato bratrská armáda na naše osvobození a na návrh člena
V. Tichého doplněný návrhem člena J. Staňka bylo jednomyslně a za radostného souhlasu
všech členů usneseno poslati pozdravný telegram, jehož text byl přečten, velvyslanci SSSR
panu V. A. Zorinovi v Praze.
Dále oznámil předseda, že volební komise zvolila za svého referenta Viléma Wernhausera,
člena MNV, což bylo vzato na vědomí, a přikročeno k projednávání stanoveného pořadu.
Pořad jednání:
1.

Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen.

2.

Zprávy referentů:22

22

1.

Předseda MNV podal zprávu, že na návrh člena V. Wernhausera byl u fy Kablo
objednán radou měděný drát pro veřejné světlo a že je jednáno se Středo
českými elektrárnami o rekonstrukci veřejného osvětlení.

2.

Zásobovací referentka oznámila, že od poslední schůze byly vydány 3× potravi
nové lístky, že jsou různé změny a očekávají se změny v zásobování. Na návrh
referentky usneseno podati žádost ministerstvu vnitřního obchodu o mimořádný
příděl vycházkové obuvi.

V dochovaných zápisech není volba referentů zachycena
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Na návrh stavebního referenta usneseno jednomyslně vyzvati majitele domů,
kde jsou již zhotoveny betonové obrubníky, aby dle možnosti chodník vydláždil.
Dále usneseno přikázati radě MNV, aby se postarala o vyměření cesty u Ovčína
na Břvech, která má býti svépomocí upravena, jakož i návrh, aby bylo jednáno
s majiteli domů v Jenečku o zřízení chodníkových obrub u domků v Jenečku.
Současně referent oznámil, že podle vyjádření ONV jest v naší obci bytový trh
volný, takže odpadá řízení o přidělování bytů.
Na návrh téhož referenta usneseno, aby byt v obecním domku čp. 23
v Jenečku, který obývá Marie Mölzerová, byl upraven, což bylo přikázáno radě
k dalšímu provedení.
Současně usneseno, aby ONV byl písemně upozorněn na stav okresní silnice
a tarasu podél nádrže v Jenečku.

4.

Zpráva referenta regulační komise o přípravných pracích a budoucí práci
v regulační komisi byla vzata na vědomí. Současně vzata na vědomí připomínka
Jos. Buriána, aby při zpracování regulačního plánu byly vzaty v úvahu části
obce, které jsou nezdravé.

5.

Referent kulturní byl omluven. Bylo však konstatováno, že pokud se týče této
činnosti, zejména vzhledem k blízkému termínu oslav narozenin presidenta
Osvoboditele, se referent o tyto věci málo stará a že bude předsedou
napomenut. V případě, že nesvolá v nejkratší době schůzi kulturní komise, že
bude uvažováno o volbě referenta jiného. Prozatím pověřen člen Jan Staněk,
aby nevrátí li se referent včas z cesty, aby potřebné přípravy k oslavě provedl.

6.

Referent komise hřbitovní podal zprávu o jednání společné hřbitovní komise
a MNV se usnesl schváliti jednomyslně nové sazby za práci hrobníka při kopání
hrobů.

7.

Referent dopravní komise oznámil, že bylo odvezeno asi 60 povozů popela při
úpravě pěšin. Při tom předseda MNV poděkoval Josefu Kruckému z Litovic, který
se postaral o opatření popela, a všem občanům, kteří při úpravě pěšin se
dobrovolně zúčastnili, včetně majitelů potahů.
Současně vzata na vědomí zpráva, že připadají[cí] část dříví na naší obec byla
již odvezena. Připomínka Josefa Buriána, aby dopravní komise zakročila při
rozdělování potahů, byla vzata na vědomí.

8.

Zpráva referenta sociální komise, že byla provedena sbírka pro Sociální pomoc,
byla vzata na vědomí.
Na návrh referenta usneseno rozšířiti počet členů komise podle návrhů politic
kých stran, které budou vyžádány.
Zpráva o stavu jednání ohledně zavedení plynu do obce byla vzata na vědomí.
Připomínky, aby bylo uvažováno o zřízení pěšiny z Jenečka do Hostivice, a o vy
lévání špíny, byly přikázány radě a regulační komisi k dalšímu jednání.
Usneseno požádati ONV, aby byla vykonána protituberkulosní prohlídka všech
dětí.
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Referent komise finanční přednesl stručnou zprávu o finanční situaci obce, což
bylo vzato s uspokojením na vědomí. Současně usneseno, aby finanční komise
byla doplněna na 8 členů z řad občanstva prostřednictvím politických stran.
Na návrh referenta, po předchozím projednání v radě a doplnění během debaty,
bylo 18 hlasy usneseno, aby při výdeji lístků byl vybírán poplatek Kčs 5.–
z jednoho kmenového listu, při čemž se vezme zřetelem na osoby skutečně
sociálně slabé. Výnosu těchto příspěvků bude použito jednak k úhradě zásobo
vacích výdajů, jednak na úhradu jiné rozpočtové potřeby, ježto dle sdělení ZNV
nesmí se v rozpočtu počítati s příspěvkem státu na zásobování.

10. Referent komise rolnické sdělil, že dodávky obilí se zlepšily, že komisí bylo
navrženo 6 zemědělců do národní soutěže, a přečetl zemědělce, jak který
dodal. Během debaty prohlásil přítomný člen NV Josef Evan, že někteří větší
zemědělci při sčítání kultur udávali menší plochu obilovin, než skutečně měli
zaseto. Dále vzato na vědomí, že dodávka vajec v naší obci bude plněna dle
počtu slepic a s námezdním mletím že jsme přiděleni do Hostivice.
Schváleno, že zdejší obec bude míti společného plemen. kance s obcí Hostivice.
Na návrh člena J. Staňka usneseno, aby veřejně byli oznámeni zemědělci podle
procenta splněné dodávky a těm, kteří plně dodali, aby bylo veřejně poděko
váno. Příslušné podklady pro to připraví rolnická komise.
11. Zpráva referenta komise bezpečnostní o styku s Němci, dopisování a doručování
balíků, byla vzata na vědomí. Doporučeno, aby správa dvora aspoň v noci
stavěla dva hlídače u internovaných Němců.
3.

Schválena volba členů do místní a [újezdní] školní rady takto: místní školní rada:
Zykán Josef, Lánský Antonín, Trhlín Alois, Novák Jos. st., náhradníci: Lenoch Zdeněk,
Wernhauser Vilém. Do újezdní školní rady: Tichý Vladislav, Burian Josef, náhradník:
Pospíšilová Jarmila. Současně byly vzaty na vědomí zprávy o jednání nově utvořené
školní rady místní i újezdní.

4.

K žádosti Theodora Kita usneseno vydati příslib domovského práva, pod podmínkou,
že bude jmenovanému uděleno českosl. státní občanství. Příslušnou dávku vyměří
rada MNV.

5.

Jednání o obsazení místa nočního hlídače bylo na návrh předsedy a vzhledem
k tomu, že žádosti byly částečně odvolány, i vzhledem k finanční situaci obce vzato
s pořadu jednání.

Různé:
Osvědčení o státní a národní spolehlivosti bylo vydáno těmto osobám: Panuška Miroslav,
Řečinský Josef, Plechatá Jaroslav [?], Hřídel Bedřich. Pokud se týče žádosti Josefa
Panierského, usneseno učiniti dotaz na Závod. radu státního dvora v Litovicích a u vyšetřu
jící komise v Kladně, kde proti němu jest vedeno řízení.
a)

Na dotaz Josefa Buriána o vedení zápisů o schůzích MNV bylo vzato na vědomí
vysvětlení, že pro nával práce nemohly býti protokoly včas zapsány a že se tak stane
co nejdříve. Protokoly budou zapisovány do knihy, kam se zapisovaly dřívější schůze
obecního zastupitelstva.
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b)

Připomínka, aby bylo jednáno o uvolnění chodníku s p. Minaříkem,23 byla přikázána
radě MNV.

c)

Oběžník o kontrole pracovní povinnosti byl vzat na vědomí.

d)

Projednán přípis odbočky Svazu brannosti z Unhoště a branným referentem byl
zvolen člen výboru Josef Arnold.

e)

Projednán oběžník o pořádání oslav 28. výročí založení Rudé armády a usneseno, aby
na paměť padlých Rudoarmějců byl položen věnec na jejich hroby na litovickém
hřbitově, zítra odpoledne, za účasti členů MNV podle jejich možnosti.

f)

Zpráva knihovníka Ludvíka Pergla o stavu a vedení knihovny byla vzata na vědomí.

g)

Vzato na vědomí sdělení, že zásobovací komise byla rozšířena o paní Aloisii
Kacov[s]kou a M. Škáchovou.

h)

Zpráva o kontrole vybírání obec. dávky ze hry v karty a vyjádření hostinských byla
vzata na vědomí.

ch) Posléze projednána žádost hasičského sboru o povolení ke koupi hasičského vozidla,
které bylo by možno výhodně získati, a usneseno, aby žádosti bylo na náklad MNV
vyhověno.
Tím pořad byl vyčerpán a předseda schůzi tuto o 24.30 hod. ukončil.

23

Pozemek pana Minaříka v Litovické čp. 669 zasahoval až do nynější ulice

