OBEC

HOBŠOVICE

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává publikace, vydaná u příležitosti
830. výročí obce Hobšovice.
Motivací k napsání této publikace byla snaha posílit
vztahy občanů k místu svého rodiště a seznámit
veřejnost s minulostí a současností naší vesnice.
Naším cílem nebylo vytvořit odbornou publikaci, ale
shromáždit základní informace, mnohaleté zkušenosti,
poznatky, které by měly sloužit občanům k pochopení a
prohloubení jejich sebevědomí o svém rodném kraji, k
tomu, co vytvořili a nám zachovali naši předkové.
Děkujeme všem autorům podílejících se jakýmkoliv
způsobem na vzniku této publikace.
Děkujeme
Obec Hobšovice

2

Hobšovice- tvrz, osada, obec.
Vyprávěním Vám milí chci připomenouti lidí a událostí,
jenž Hobšovskými zváti.
Předci naši původně se nacházeli na kopci u Skur. Na
výšině mohli spatřit kohokoliv, kdo se k jejich osadě
blížil. Snad kvůli vodě, která na kopci chyběla, zachtělo
se jim jednou potoka Bakovského a zde v údolí podél
břehu potoka vznikly Hobšovice.
Ves jmenuje se tak již od r. 1228. Roku 1185 přichází
jméno Vescemillus de Hobscovicz. Obec však svobodna
nebyla a jest dle práva psáno, že desátky odváděti
musela ku klášteru sv. Jiří v Praze. Zmíniti je třeba, že
majitelů obce několik bylo. Roku 1318 Hedvika a Otto,
roku 1362 bratři Jan a Mikuláš, roku 1448 Prokop a ti
všichni jméno své ku Hobšovicím připojili.
Roku 1662 Hobšovice zastaveny jsou rodu Martiniců a
tento rod pak nejdéle Hobšovicům a přilehlým panstvím
vládl. Nemálo pak váhy měl vliv církve na život v obci.
Farní kostel sv. Václava měl svého faráře r. 1352. Kostel
byl kamenný, ale zvonice dřevěná. Roku 1850 dostavěna
byla zvonice zděná a osazena byla 3 zvony. Největším byl
zvon sv. Václava o průměru 1,08 metrů z roku 1550,
druhý menší zvon zvaný Marie z roku 1423 byl za 2. sv.
války zrekvírován, po válce nalezen a vrácen na své
místo.
V kostele byly zabudovány v roce 1906 varhany od J.
Hubičky z Prahy a lustr zakoupen v Lublani od A.
Samossy.
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Ani vzdělání národa a tedy školy opomenuto nebylo.
Roku 1819 byla postavena a vysvěcena a r.1856 pak
přestavěna nákladem 25 000 korun.

Hospoda, kultura a spolky
Hostinec byl místem, kde lidé hledali zábavu,
zapomenutí na starosti a útrapy běžného života. Bylo
také místo schůzí, porad a na sále se často konaly
tancovačky, bály, veselice a ochotnická vystoupení.
Nebylo tomu jinak ani u Bečvářů, Vítů, Balounů a nebo
Roučků. Bylo zažitým pravidlem, že stálí návštěvníci měli
svá místa u stolů již předem zadaná a spolu s váženými
představiteli obce se co neděli scházeli nad sklenicí
´´zrzavého moku´´ a řešili věci obecní. Hospoda jako
stánek kulturního světa připravil s místními ochotníky
nejedno divadelní představení, na které se vždy těšila
celá ves. Také se zde slavily Silvestry a jiné příležitosti za
účasti místní kapely.
V popředí všech podobných akcí stál vždy pan řídící
učitel a jeho pomocník za zdejší školy. V Hobšovicích se
vystřídalo na 49 učitelů a nejdéle zde působil p. řídící
Mareš. Učitel-řídící zastával v obci mnoho dalších
významných funkcí. Psal kroniku, vedl obecní knihovnu,
býval v obecní radě, stál v čele ochotníků. Lidé ho
vyhledávali v případě různých žádostí a dopisů na úřady.
Někteří učitelé byli též varhaníky ve zdejším kostele, jak
je psáno.
Že sedmý den je neděle a že neděle je dnem klidu,
pohody a odpočinku platí dnes a platilo to i dříve.
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Občané Hobšovic se v neděli scházeli na bohoslužbě a
odpoledne vyráželi na jakési korzo.
Nejvyhledávanějším místem nedělních vycházek byla
hráz rybníka a místo zvané ´´u splavu´´. Nedělní vycházka
byla svátkem pro každého, ať byl pán nebo kmán, jen
když byl slušně oblečen.
U splavu se nacvičovala též divadelní představení, která
se pak hrála v místním hostinci. Peníze vybrané na
těchto akcích sloužili vždy dobročinným účelům, na
sirotky a chudé.
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Obec a politika
Tak, jak s postupem času církev ztrácela svoje výsadní
postavení v životě a myšlení lidí, rozvíjel se u obyvatel
vesnic zájem o politiku a její dopady na hospodářství a
života lidí na venkově.
Spolky postupem času zanikají a vznikají strany. Máme
zaznamenán stav politické příslušnosti občanů
hobšovických z roku 1927, kdy politice vládli Republikáni
(107 členů), za nimi se drželi komunisté ( 50 členů),
Občanská strana ( 36 členů) a živnostníci ( 15 členů).
Je třeba poznamenat, že na vesnicích nedocházelo nikdy
k vážným politickým a mocnářským třenicím. Lidé žili ve
vzájemné úctě a pohodě, a i když byli politicky odlišného
názoru, nesvedlo je to nikdy k vzájemným nesvárům,
neboť
každý
měl
dosti
svých
starostí
s obhospodařováním polí a statků. Snad jen období po
únoru 1948, kdy došlo k znárodnění půdy, zestátňování
majetku statkářů a rolníků a ke kolektivizaci našeho
zemědělství, bylo pro venkovský lid těžkým časem a v
mnohých jsou křivdy napáchané v tomto období skryty
dodnes.
Hasičský sbor v Hobšovicích byl založen roku 1886 a měl
tehdy 31 členů, což nebylo nijak málo. První stříkačku
´´koňku´´ si Hobšovští pořídili za 2000korun a v roce
1927 ještě vylepšili svoji výzbroj novější stříkačkou za
3000 korun. Spolek místně náležel k Župě povltavské
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společně se spolky ze Pcher, Beřovic a Zvoleněvse. Sídlo
místní Župy bylo v Hobšovicích.
První zápis o požáru v hasičské knize je z roku 1898.
Poslední a největší požár byl v obci v roce 1955, kdy
hořel ´´ovčín´´. Když slavili hobšovičtí hasiči výročí 50ti
let trvání spolku, byla to velká sláva. Vystrojili se
historických slavnostních uniforem, které jim za tímto
účelem zhotovil krejčí Václav Bečvář. O dobrou náladu se
na slavnosti starala kapela pana Dragouna, která za to od
pořadatelů obdržela 1650korun, 1 sud piva a 20 obědů.
Svým vystoupením slavnost zpestřili také Sokolové.
Tento spolek měl ve 20tých letech na 35 členů. Cvičilo se
na hřišti před školou a v zimě ve školní tělocvičně.
Převládající vliv nad všemi spolky měla ale církev. Hlavně
pak v dřívějších letech. Roku 1890 bylo v Hobšovicích
447 obyvatel a z toho 418 katolíků, 18 baptistů a 11
evangeliků.
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Obec a zemědělství
Není jistě nutné příliš zdůrazňovat, že většina obyvatel
Hobšovic pracovala v zemědělství a byli na výsledcích
svého hospodaření velmi závislí.
Můžeme uvést příklad dokumentující finanční situaci lidí
v zemědělství. Ve 20.letech byl plat čeledína na statku
1,30K, dělnice 1,24K a dělníka 1,57K. Převážná část prací
se vykonávala ručně, ale postupem času se i v této
oblasti začala objevovat mechanizace. Pluhy, traktory,
mlátičky a další stroje nahrazovaly koně a voly. Práce to
byla přetěžká, ale lidi motivoval v jejich snažení fakt, že
pracovali na svém a výsledky jim přinášely prostředky na
živobytí.
Doba kolektivizace zemědělství přinesla mnoho zlého,
jak jsme se již zmiňovali, a určitě lidem ani státu
nepřinesla kýžený úspěch. Určitou chybou bylo, že přišla
agresivně a násilně a hospodáři a statkáři byli postaveni
tzv. před hotovou věc a neměli žádnou možnou jinou
volbu. Již předtím totiž existovali různé spolky a
družstva, která vznikala s úmyslem znásobit výnosy a
z činnosti statků vzájemnou výpomocí zemědělců a
shromážděním prostředků a techniky.
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Obec a řemesla
V období minulé republiky byly obce samostatné a
soběstačné. V každé vsi bylo dost řemeslníků, kteří svými
službami pomáhali statním občanům.
Také Hobšovice byly centrem řemeslem. Byli zde:
•
•
•
•
•
•
•

kováři koláři obuvník kupec Dvořáček
krejčí dlaždič hostinští -

Rubeš, Klatovský, Šlégr, Jiráček
Koudelka, Pospíšil
Bečvář, Urban, Vacek
Šultys,Hoblík,
Koukolíček,
Šťovíček, Bečvář, Mareš
Dvořáček
Benda, Vít, Baloun, Rouček

Každý z těchto živnostníků vlastnil ještě u domku nebo
za vsí malé políčko, na kterém pěstoval základní plodiny
potřebné pro obživu své rodiny. Na jejich obdělávaní si
sjednávali potahy od sedláků. Zručnost a šikovnost
těchto lidí byla známá široko daleko a není se třeba
proto divit, že se k nim sjížděli zákazníci z širokého okolí.
Až do dnešní doby se dochovaly některé historické
výrobky hobšovských řemeslníků. Věřme, že opět přijde
doba, kdy řemesla na vesnicích opět budou mít
´´zelenou´´.
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Ty Hobšovskýkostelíčku -Dochovaná písnička
Písnička byla napsána na památku sebevraždy dvou
mladých lidí. Na jejich památku je také postaven již
zmiňovaný pomník na cestě k Luníkovu. Písnička se
bohužel nedochovala celá, závěrečná část chybí, ale dle
události, ke které byla napsána si lze konec domyslet.
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Obec a historické zajímavosti
•

V roce 1460 za doby krále Jiřího náležely
Hobšovice ke statkům obce Slánské a řídili se
knihami městskými.

•

V roce 1523 byly ulity dva zvony do Hobšovic
Bartolomějem v Novém Městě Pražském. Hynek
Bořita z Martinic synův nemaje a chtěje strýcům
svým Smečno zachovati zapsal jim 1.ledna 1523
mimo jiné i Hobšovice.

•

V roce 1547 městu Slanému propadlo konfiskací
Ferdinanda I. ,,lidé poddaní a dvorů mezi mnoha
jinými též dvůr Hobšovice.“

•

Roku 1634 řádění císařských nabylo tentokrát
zvlášť bezohledných forem. Ničili soustavně
majetek obyvatelstva a vypalovali v čase žní celé
vesnice. Tehdá lehly popelem úplně Blahotice,
částečně Ledce a Hobšovice

•

Roku 1641 započal Jaroslav Bořita se stavbou
hospodářského dvora (z historických pramenů:
,,kdy slánští vozili dříví k této stavbě“).

•

K roku 1649 se uvádí: Před válkou sázelo se do
kačického rybníka 100 kop rybí násady, tak že
velikostí byl pouze za rybníkem Žehrovským (150
kop) a Hobšovským (140 kop)…
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•

Z památníku Slánského gymnázia:
Ø roku 1812 navštěvoval 2. třídu humanitní
školy Slánské 18 letý Mužík Josef, syn
Jakuba rolníka v Hobšovicích.
Ø Roku 1814 Hartman Václav, 14 letý syn
otce Václava, mlynáře v Hobšovicích, roku
1814 Hora Antonín, 16 letý syn otce ševce
v Hobšovicích
Ø roku 1824 navštěvoval 2. Třídu humanitní
školy Slánské, 19 letý Chvojka Josef, syn
krejčího v Hobšovicích.

•

V roce 1827: Hospodářský a populační stav
v Hobšovicích zjištění milostivou vrchností
Smečenskou: Rychtář Danda Antonín, fara i škola
Hobšovice, počet domů 47. Úsudek mravnostní:
,,Pracovití,, ale nesnášenliví a pití oddaní
Hobšovičtí, kteří své polní práce zanedbávají,
v svých povinnostech jsou váhaví a v mravním
ohledu jsou lehkomyslní.“.

•

r.1878 ukončili tragicky své životy dva mladí lidé
a na jejich vzpomínku byl postaven pomníček za
hřbitovem

•

V roce 1887 je v Hobšovicích uváděno 55 domů
se 482 obyvateli. Patronem obce byl v této době
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Jindřich Jaroslav, hrabě Clam-Martinic a ke vsi
patřil kostel sv. Václava, dvoutřídní škola,
poplužní dvůr hraběte Clam-Martinice, mlýn a
myslivna.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

r.1894 navštěvovalo místní školu 118 hochů a
120 dívek
r.1903 má obec Hobšovice 60 domů a 417
obyvatel
r.1927 vypukla ve vsi velká epidemie chřipky
r.1929 byl bohatý na zajímavosti:
Ø byla velice tuhá zima a teploty dosahovaly
až -38°C
Ø začala přes Hobšovice jezdit pravidelná
autobusová linka Kladno-Slaný-VelvaryMělník.
Ø toho roku bylo ve vsi 10 majitelů
rozhlasového přijímače
r.1932 letěl nad vsí velký horkovzdušný balón
r.1936 byla zasazena Švehlova lípa
r.1941 byl zaveden telefon u Balounů
r.1943 vznikla autobusová linka Velvary-Vraný
dopravní společností Urbánek-Janda
r.1953
bylo
slavnostně
založeno
JZD
v Hobšovicích
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•
•

r.1989 ´´listopadová revoluce´´ a návrat
k soukromému hospodaření
r.1995 výročí 810 let od založení obce Hobšovice
r.1998 začátek rekonstrukce kostela sv. Václava

•

r.2000 oprava kříže u silnice k Dolínu

•

r.2002, 1.6. znovuotevření kostela sv. Václava

•

r.2004 oprava budovy OÚ Hobšovice, odkoupení
hřiště od Sokola

•

r.2005 výročí 820 let od založení obce Hobšovice,
rekonstrukce dětského hřiště

•

r.2005 plynofikace obce Hobšovice

•

r.2007 výstavba sociálního zařízení na hřišti a
v budově bývalé školy

•

r.2008 odkoupení obchodu do majetku obce

•

r.2009 stavba vodovodu

•

r.2010 bezdrátový rozhlas

•

V posledních letech se podařilo opravit budovu obecního
úřadu, autobusové čekárny, zrekonstruovat pomník se
sochou Krista u silnice k Luníkovu, opravit křížek u
Bakovského potoka, zrekonstruovat varhany v kostele,
opravit některé chodníky, vyměnit okna v budově bývalé
školy a v letošním roce vybudovat novou místní
komunikaci v ulici pod kostelem.
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Vlajka a znak obce
Vlajka a znak obce byly obci Hobšovice uděleny dne
1.4.2008
Popis vlajky:
List
tvoří
tři
vodorovné
pruhy
žlutý, červeno-zeleně
polcený, v poměru 1 :
3 a žlutý v poměru 1 :
6 : 1. Na styku
červeného a zeleného pruhu červená knížecí čepice
ozdobená křížkem v mezikruží, vše žluté, pod ní tři
články položeného bílého řetězu, krajní poloviční
rozlomené. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Popis znaku:
V červeno-zeleně děleném
štítě
pod
stříbrnou
plamenitou hlavou ve zlatém
kruhu knížecí čepice zdobená
křížkem, pod ním tři články
položeného
stříbrného
řetězu,
krajní
poloviční
rozlomené.
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Aktuální informace
Základní statistické údaje
Počet částí

3

Katastrální výměra

989ha

Počet obyvatel(k 1.1. 2011)

361

Z toho v produkt. věku

65

Průměrný věk

41

Nadmořská výška

210 m n. m.

Zeměpisná šířka

50°16ʹ14ʺ

Zeměpisná délka

14°9ʹ44ʺ

Škola

NE

Zdravotnické zařízení

NE

Policie

NE

Pošta

NE

Obchod

ANO

Hospoda

ANO

Vodovod

ANO

Plynofikace

ANO

Kanalizace (ČOV)

NE
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Dění v obci
V roce 2013 postihla Hobšovice velká voda.
Voda dosáhla I.SPA (stupeň povodňové aktivity)

(lávka na hřiště pod vodou)

(pohled na potok z mostu)

Oprava a odbahnění rybníka
proběhla v letech 2008–2010.
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V roce 2013 byla otevřena
Naučná
stezka
povodím
Bakovského, Vranského a
Zlonického potoka.
Stanoviště v Hobšovicích má
číslo 19.
Po mnoha letech byl z dotace
Ministerstva kultury a z příspěvku
obce v letech 2012 a 2013
zrekonstruován pomník.
(Pomník je z konce 19. století a byl
postaven na památku sebevraždy dvou
mladých lidí.)

V roce 2005 byla dokončena plynofikace obce.
V roce 2009 byl dokončen a zkolaudován vodovod do
Hobšovic, Skůr a Křovic.
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Kultura obce
Obec Hobšovice
kulturních akcí :
Dětský den

pořádá

každým

Taneční zábavy

rokem

několik

Vánoční koncerty

Tradiční Bartolomějská pouť
Auto-moto burza, výlov rybníka

Zájezdy, Výlety
Vánoční čas v Hobšovicích
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Památky obce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.Kostel sv. Václava, 2.Hasičská zbrojnice, 3.Muzeum historických
vozidel p. V. Bečváře, 4.Márnice u kostela, 5.Hobšovický rybník,
6.Boží muka – křížek u silnice k Dolínu
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7.

8.

9.

10.

7.Památník padlým hrdinům v 1.sv.válce, 8.Pomník u silnice
k Luníkovu, 9.Křížek u mostu přes Bakovský potok, 10. Fara u kostela
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Historické fotografie obce
Pohlednice z roku 1917

Hostinec U Balounů

Hobšovický hasičský spolek

Plakát na div.představení

Konzum u Šultysů

Fotografie lze také vidět
v otevřených prostorách
obce v sobotu dne
22.8.2015
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Včera a dnes
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Kontakty
Obecní úřad Hobšovice
Hobšovice 38, 273 21
Hobšovice
Tel.: 312 591 229,
724 181 808
Úřední hodiny
Pondělí a Středa
15:00 - 17:00
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Starostka obce Hobšovice
Jitka Jeřábková tel: 724 181 808
Email:obechobsovice@centrum.cz
Webová adresa: www.hobsovice.cz
Facebook: Hobšovice, Skury, Křovice
Tuto pamětní publikaci průvodním slovem doplnil pan
Václav Bečvář, grafická úprava a fotografie Matěj Valský.
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