Střípky z dějin Otvovic
1.díl, 13. století až 1945

Mgr. Miroslav Landa

Obsah:
1) Cíl, časové a obsahové vymezení práce………………………………………….str. 3
2) Poloha, přírodní podmínky a historické vlivy na lokalitu obce a její osídlení….str. 3
3) Přehled dat z vývoje obce v 13.-17. století……………………………………….str. 4
4) Přehled dat z vývoje obce v 18.-20. století do vzniku Českoslovenka
v roce 1918……………………………………………………………………...…...str. 5

5) Přehled dat z vývoje obce v období 1918-1945………………………………….str. 6
6) Názvy obce a místní názvy, rozloha obce, správní začlenění a správa obce...str. 7
7) Statky a chalupy, řemesla, živnosti a průmysl, doprava v obci v 18.století až
1.polovině 20.
století……………………………………………………………………………….…str.10
8) Obyvatelé, významné rody, významní rodáci a občané spjatí s obcí………….str.20
9) Občanská vybavenost a služby, škola, společenský a duchovní život a sport
v 18.-1. polovině 20. století…………………………………………………………str.22
10) K některým zvykům, obyčejům a tradicím spjatým s obcí v 19. století
a v 1. polovině 20. století……………………………………………………….…str.28
11) Image obce ve vymezeném období……………………………………………..str.28
12) Závěry………………………………………………………………………………str.29
13) Odkazy na použité zdroje………………………………………………………...str.30
14) Fotografická příloha……………………………………………………………….str.37

©Mgr. Miroslav Landa: Střípky z dějin Otvovic, 1.díl, 13. století až 1945,
1.vydání, Dobříš květen 2009, 50 stran.

2

1) Cíl, časové a obsahové vymezení práce
Cílem této drobné kompilační studie je připomenout zajímavé momenty
z dějin obce Otvovice na Kladensku, prezentovat je na internetových stránkách
obce a přilákat čtenáře z řad pamětníků i mladší generace občanů k nahlédnutí do
minulosti jejich každodenního prostředí. Autor se při zpracování tématu řídil mottem:
„Dějiny se buď snažíme objevit, věrně rekonstruovat a pochopit a to nás změní, snad
k lepšímu, či je zkreslíme k obrazu svému a pak z nich možná vytvoříme mýtus či
nástroj pro propagandu“.
Střípky z dějin Otvovic obsahují v jednotlivých kapitolách výběrová základní
data či podrobnější tématicky zaměřené texty shrnuté většinou formou
jednoduchých tezí, aby se tak zachovala stručnost a čtivost textu. Úvodní část se
zabývá polohou, přírodními podmínkami a historickými vlivy na lokalitu obce a její
osídlení. Následuje přehled dat z vývoje obce v 13.-17. století, v 18.-20. století do
vzniku Československa v roce 1918 a v období 1918-1945 do osvobození
Československa od německé okupace. Dále práce popisuje historické názvy obce a
místní názvy, rozlohu obce, správní začlenění a správu obce. Jedna část se věnuje
též statkům a chalupám, řemeslům, živnostem, průmyslu a dopravě v obci v 18. až
1.polovině 20. století. Samostatnou část tvoří kapitola obyvatelé, významné rody,
rodáci a občané spjatí s obcí. Pozornost je též věnována dobové občanské
vybavenosti a službám, škole, společenskému, politickému a duchovnímu životu a
sportu. Naznačeny jsou některé zvyky, obyčeje a tradice v obci v 19. století a v 1.
polovině 20. století. Závěr tvoří pokus o popis image obce ve vymezeném období a
závěry.Text doplňují odkazy na použité zdroje a fotografická příloha.
Předložená práce vznikla v prvním vydání v únoru až květnu 2009
s podporou Obecního úřadu Otvovice. Poděkování autora za cenné informace a
podněty patří starostovi Otvovic Ing. Josefu Purkrtovi a otvovickým pamětníkům:
bývalé ředitelce základní školy a kronikářce obce paní Aleně Krejzové, Jiřině
Landové, Otakaru Salačovi, Luboši Dudkovi a Zdeňkovi Slezákovi. Tato práce
neprošla zvláštní jazykovou úpravou, citace jsou uváděny v původním znění.
.

2) Poloha, přírodní podmínky a historické vlivy na lokalitu
obce a její osídlení
Obec Otvovice leží //viz odkaz č. 1 v kapitole 13 – Odkazy na použité zdroje//
ve Středočeském kraji, okrese Kladno, na Pražské plošině, 17 km severovýchodně
od Kladna, 4 km jihozápadně od Kralup nad Vltavou, v údolí Zákolanského potoka
s nadmořskou výškou 190 až 270 m.n.m. a spadá do tzv. teplé oblasti 2, katastrální
rozloha činí 610 ha. Průvodce Okolí Prahy západ //2// upřesňuje umístění obce do
Kladenské tabule a Turské plošiny.
Podle mapového souřadnicového systému z roku 1952 se obec nalézá na
50°12´ severní šířky a 14°16´ východní délky.
Významným přírodním prvkem lokality Otvovic a bezprostředního okolí je
Otvovická skála, místně zvaná též Kozí kopec či Koziňák, vybíhající zhruba
čtyřicetimetrovým převýšením z pravé strany do údolí Zákolanského potoka //3//,
algonkický ostroh 220 m.n.m., chráněný přírodní výtvor teplomilné stepní flóry nad
železniční tratí v jihovýchodní části obce //4//. Patří mezi nejvýznamnější lokality
stepní květeny na Kladensku //5//.
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Druhým dominantním útvarem je Minická skála, zvaná též Havlíčkova skála,
algonkický ostroh 210 m.n.m., chráněné naleziště stepní květeny, která ční z levé
strany nad soutokem Zákolanského potoka a potoka Rusavek/Rusavky, 2 km
východně směrem k Minicům //6//.
Příznivá
chráněná poloha v údolí a dostatek vody se staly zřejmě
podnětem k osídlení lokality v údolí Zákolanského potoka již dříve před založením
obce a již dávno před naším letopočtem //7//. Na stráni Kravská komora byl nalezen
kamenný mlat uložený následně ve školních sbírkách //8//.
Z pozdní doby kamenné, eneolitu (2000-1700 let př.n.l.), pochází nálezy
z lokality Otvovic označované jako tzv. kultura nordická, kultura michelsberská a
keramika šňůrová //9//.
Otvovice patří rovněž mezi význačná pravěká a raně dějinná
archeologická naleziště na Kladensku kultury mohylové z doby bronzové //10//.
Vývoj osídlení lokality Otvovic zřejmě ovlivnilo i Hradiště z mladší až pozdní
doby halštatské //11// na stejnojmenném ostrohu nad údolím Rusavky/Rusavka 2
km východním směrem, s nálezy, např. laténského charakteru //12//.
O osídlení v tomto prostoru svědčí i hroby starší doby římskoprovinciální a
hroby kostrové //13//.
V prostoru poblíž Hradiště se připomínala zaniklá ves Rusavky/a. Roku 1440
přepustil své právo Václav Prudký z Kopisti k Újezdu zvanému Rusavky Pešíkovi
z Kunvaldu a Jindřichovi z Kozince. K roku 1548 se Rusavka připomíná v zápisech
budečského kostela již jako pustá //14//.
Dalším vlivovým faktorem na osídlení obce bylo zřejmě v 9.-13. století
přemyslovské hradiště a první mocenské centrum kmene Čechů Budeč 3 km
jihozápadně od obce //15//.

3) Přehled dat z vývoje obce v 13.-17. století
Obec Otvovice se poprvé písemně připomíná jako Otvojice na sklonku vlády
českého krále Přemysla I Otakara (zemřel 15.12.1230) v roce 1228 v soupisu
statků náležejících ke klášteru sv. Jiří na Pražském hradě //16//.
V roce 1228 potvrdila abatyše klariského kláštera v Praze Na Františku
Anežka Přemyslovna, že Otvovice mají platit desátek klášteru sv. Jiří na
Hradčanech //17//. Patronátem patřila obec pod kostel na Budči u Zákolan //18//.
Roku 1282 náleží Otvovice Vyšehradské kapitule //19//.
Roku 1328 odkázal Jan Zlechovec 6 kop platu z obce kostelu sv. Jiří //20//.
V roce 1347 držel kanovník Sulek u sv. Jiří kněžskou prebendu v obci //21//.
V roce 1379 daroval František Rokycanský z Okoře řeholnicím v klášteře sv.
Ducha dědictví v Otvojicích //22//.
V průběhu husitské revoluce (1419-1436) uchvátili Otvovice roku 1420
husitští vladykové //23//. V dalším průběhu 15. století náležely Otvovice k panství
Buštěhradskému //24//.
Jan Bezdružický u Kolovrat obdržel v roce 1548 od svého bezdětného
synovce Jetřicha Bezdružického z Kolovrat ves Otvojice //25//.
Po nástupu Habsburků na český královský trůn (1526) patřily Otvovice od
konce 16. století k panství Zvoleněveskému. V 17. století náležely k panství
Mikovickému a od roku 1669 opět ke Zvoleněvsi až do zrušení poddanství v roce
1848 //26//.
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Při morové epidemii 1680 či 1770 vymřela zřejmě větší část obyvatel a v obci
byli usazeni němečtí kolonisté se jmény Regnemr či Regenaermel, Schubert,
Viesner, kteří se v dalším období počeštili //27//.
Vizitace v roce 1682 evidovala 8 sedláků a 8 chalupníků a předpovídala
zpustnutí obce //28//.
Generální vizitace roku 1687 konstatovala, že „tato ves…stavení má pustá,
role dobrá žitná, luk spotřebu, štěpnice pěkné“//29//.
Z roku 1688 pochází první zpráva o dolování uhlí v otvovické pánvi v prostoru
u sousední obce Mikovice //30//.

4) Přehled dat z vývoje obce v 18.-20. století do vzniku
Československa v roce 1918
V letech 1713 a 1714 postihla obec morová onemocnění, na něž zemřela
většina zdejších lidí //31//.
18.12.1716 požádali Vilém z Glauchova a Bernard Bulla, oba z Prahy,
majitelku zvoleněveského panství Annu Marii Františku velkovévodkyni Toskánskou
o povolení k hledání uhlí u Otvovic. Poté, co v roce 1717 povolení obdrželi, pátrali
po něm v otvovickém katastru, ale zřejmě jej nalezli pouze malé množství //32//.
Teprve v roce 1757 zvoleněveský zámecký úředník Josef Hoser se souhlasem
direktora Jarošky obnovil pátrání po uhlí a v otvovickém údolí nalezl „dobré uhlí“,
v jehož vyhledávání pokračoval 4.7.1757-11.2.1758 najatý havíř //33//.
Jiný najatý havíř a pozdější štajgr Josef Seifert (1710-1795) vyhloubil v
Otvovicích na poli Václava Ryšánka a sedláka Brtníka od 1.7.1760 společně
s dalšími havíři první štolu s vrstvou uhlí 4 stopy (v případě české stopy 4x0,29m)
a několik menších šachet //34//.
k roku 1797 se váže nejstarší zpráva o vzniku sklárny v Otvovicích //35//.
Dolování uhlí v otvovickém revíru nepodnítilo sice bezprostředně vznik
průmyslového Kralupska, ale vedlo v roce 1802 k založení nejstaršího průmyslového
závodu Dolního Povltaví – sklárny Mariin domov, zvané též Mariina huť //36//
v Otvovicích šlechticem z Dobšů //37//.
V roce 1832 postihla obec cholera, na níž zemřelo 77 osob //38//.
Stavbou železnice z Prahy přes Kralupy nad Vltavou (5 km východně od
Otvovic) do Drážďan v roce 1845 se otevřela možnost lepších výdělků pro námezdní
síly a dolům se nedostávalo pracovníků //39//.
Dílčí zlomkovitá období vývoje obce cca. od roku 1840 do 15. září 1945
popisuje obecní kronika - Památná kniha obce Otvovice, dobově Kniha památná
obce Wotwowské od roku páně MDCCCXLVI (1846), P. Antonína Šubrta,
doplněná přehledem majitelů domů, viz též fotografická příloha.
Kronika obce obsahuje mimo jiné popis při položení základního kamene nové
kaple sv. Prokopa dne 29.4.1846 a její výstavbu v roce 1847.
V roce 1848 patřila obec před zrušením poddanství vrchnostenských úřadů ke
zvoleněveskému panství velkovévody Leopolda II. Toskánského //40//.
V roce 1856 byla dokončena železnice Buštěhradská dráha z Kralup nad
Vltavou do Kladna, zvaná uhelná, postavená pro dopravu kladenského uhlí //41//.
Obec tím byla napojena na rodící se celostátní železniční síť.
26.9.1856 se uskutečnilo jednání komise velvarského okresního úřadu ve věci
stavby školy v obci //42//.
7.2.1858 obec obdržela povolení c.k. místodržitelstva ke stavbě školy //43//.
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6.11.1859 se uskutečnila slavnost zasvěcení školy vikářem a kladenským
děkanem Karlem Ličkou //44//.
Obec si postavila v roce 1859 svoji školu //45//.
Dne 30.8.1864 zaznamenala obecní kronika volbu starosty Josefa Šáry,
prvního rady Ferdinanda Salomona a druhého rady Antonína Čubrta.
23.5.1866 poničil mráz ovocné stromy a veškerou úrodu v obci //46//.
V létě a na podzim roku 1866 pobývali v obci nepřátelští pruští husaři //47//.
Obec rozšířila v letech 1888 a 1889 svoji školu //48//.
V roce 1889 byl založen důl Felix, později Jan //49//.
Podle obecní kroniky došlo 26.9.1907 vinou nedostatečných bezpečnostních
opatření k průvalu vody na dole Felix. 6 havířů, mezi nimi Jan Machalický z Otvovic,
přitom zahynulo //50//.
V roce 1908 proběhla v obci šestitýdenní stávka horníků //51//.
Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 byli otvovičtí muži od 18 do 50 let
odvedeni do armády k boji za zájmy rakousko-uherské monarchie, kromě sedláků,
kteří však museli upisovat válečné půjčky. V obci zůstali zejména starci, ženy, děti a
nemocní //52//.
Od 3. srpna 1915 prodával člen aprovizační komise řídící učitel Jan
Sochor se starostou na obecním úřadě chléb a mouku z prostředků obce, aby tak
alespoň zmírnil dopady válečného nedostatku potravin a lichvaření s nimi //53//.
V dubnu a prosinci 1917 byly sejmuty zvony Umíraček a Prokop k válečným
účelům //54//.
Válečným útrapám 1.světové války 1914-1918 či následkům zranění podlehlo
20 otvovických mužů //55//. V obecní kronice je připomínána první světová válka a
oběť 18 mužů z obce.

5) Přehled dat z vývoje obce v období 1918-1945
V zápisu Druhé Knihy protokolů školní kroniky ze 6.listopadu 1918 projevil
řídící učitel nezměrnou radost nad osvobozením drahého národa z třistaletých pout
rakouských vlád.
V roce 1920 proběhla na dole František de Paula stávka skupiny horníků v
rámci probíhající celorepublikové prosincové generální stávky a z této akce se
zachovala fotografie s nápisem: Ať žijí bolševici //56//!
Záznamy v obecní kronice pokračují v roce 1927 z nařízení okresní správy
politické Kralupy, z pera člena obecního zastupitelstva Karla Meindla.
Podle obecní kroniky byl v roce 1933 ustanoven kronikářem učitel Josef
Matouš, nar. 23.11.1884.
V roce 1933 požádal řídící učitel Antonín Šustr pro zmírnění důsledků
hospodářské krize o peněžní podporu místní organizaci Československého
červeného kříže a 27 dětí ze sociálně slabých rodin dostávalo po 37 dní v poledne
hrnek svařeného mléka s houskou. Tato akce se v následujících letech opakovala a
rozšiřovala //57//.
Po tzv. Mnichovské dohodě v říjnu 1938 poskytla obec přechodné či trvalé
útočiště v podnájmech, sálech či stodolách několika rodinám českých vyhnanců z
československého pohraničí násilně odstoupeného fašistickému Německu //58//.
Zápis ze Třetí Knihy školní kroniky z 10. října 1938 je dokladem sociálního a
národního semknutí po tzv. Mnichovské dohodě: „Žactvu vystěhovalců z obsazeného
území budiž vycházeno všemožně vstříc, zvláště v půjčování školních učebnic a
darováním sešitů“.
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V uhelných štolách mezi Otvovicemi a Minicemi se za 2.světové války 19391945 ukrývalo mnoho českých i cizích uprchlíků, zejména z tzv. nacistických
transportů smrti. Například Štola dolu Bohemia mezi Otvovicemi a Minicemi
umožnila úkryt 52 uprchlým zajatcům //59//.
S ohledem na široké pracovní, sociální a příbuzenské vazby otvovických
obyvatel, včetně školních dětí, na nedaleké Kralupy nad Vltavou postihlo i Otvovice
rozsáhlé bombardování a zničení tohoto města náletem západních spojenců
22.3.1945, jehož průběh byl slyšet a zčásti i vidět až v Otvovicích (cca 5 km) a při
němž zahynulo 145 obyvatel //60//.
Za povstání Českého lidu počátkem května 1945 byl v obci vytvořen
revoluční národní výbor, který převzal obecní úřad, četnickou stanici, poštovní
úřad, organizoval zajištění pronacisticky orientovaných československých občanů a
německých občanů - tzv. národních hostů //61//.
Po vypuknutí Pražského povstání 5.5.1945 organizoval místní revoluční
národní výbor obranu obce a pomoc bojující Praze //62//.
V obecní kronice je vlepen záznam o příjezdu sovětského majora Viliamova
9.5.1945 ve 14.00 hodin a písemný záznam o přivítání prvních osvoboditelů Rudé
armády občany s dovětkem: „Zdar slavné rudé armádě, zdar velkému maršálu
Stalinovi. Národní výbor Otvovice. Předseda Václav Tomany.“

6) Názvy obce a místní názvy, rozloha obce, správní
začlenění a správa obce
Názvy obce
Název a způsob zápisu obce Otvovice se ustálil teprve v průběhu staletí z
názvu Otvojice prvotně zmíněného ve 13. století.
V polovině 19. století je obec nazvána v Knize památné obce Wotwowské
jako Wotwowic. Ve Všeobecném geograficko statistickém lexikonu všech
rakouských států z roku 1846 je uvedena jako Wotwowitz //63//. Ve vlastivědném
sborníku práci Budeč a okolí z roku 1905 je obec označena jako Votvovice a jsou
připomenuty její starší názvy Otvojice, Otovice a Votovice //64//. Podle
Všeobecného soupisu obcí a osad Rakouska z roku 1915 //65// byla evidována obec
s úředním názvem Wotwowitz, Votvovice. Ortslexikon Sudetenland //66// z roku
1932, uvádí obec Otvovice, německy Wotwowitz, viz též fotografická příloha.
Místopisný slovník //67// z roku 1935 eviduje obec Otvovice.
Jednou z možností výkladu o názvu obce je, že původní název Otvojice,
svědčí pro jméno Otvoj, jeho čeleď byli Otvojici a obec Otvovice, lidově přizpůsobeno
na Votvovice, Votovice, Otovice //68//.

Místní názvy
Místní názvy v lokalitě obce se vyvíjely postupně, vždy zřejmě odrážely určitou
skutečnost či událost a některé si své označení udržely dlouhodobě.
Na konci 18. století jsou evidovány následující obecní „polohy polí“: Na písku,
u zeměšské pěšinky, u vodoteče, nad slatinským rybníkem, u slatinského
rybníka, u hrušky, na homolce, k mikovickému vršku, proti vrbám, v lomech,
v rovinách, u vápenného lomu, u panské louky, u rokle, u havíren, pod
bečaskou, vedle kamejského bečaska, dolanská louka, ve volších, u minické
7

skály, pode mlejnem (Trachtovo pole), nade mlejnem(pole nad Tomašovským), u
pekařovy babky, na zapomenutým. Zahrady jsou označeny: pod kaplí (k č.p. 19),
na ostrovku, ve višních //69//.
Vlastivědný sborník Budeč a okolí zaznamenává v roce 1905 kopce Klouček,
Řasák, Svoboda, Špičák a místa U Božích muk, U studánky, Ve světci, Kravská
komora, na Bacháči, na Řasáku. Háje jsou označeny jako Německý, Borovičky,
Rusavky.
K roku 1933 je v obecní kronice zachován podrobný popis obce: Železnice
rozděluje obec na Malou a Velkou stranu, která se jmenuje Hradčany - skupina
domků nad pomníkem padlých. Dubodol, nynější sklárna, Schachthaus, též varianty
Šithaus či Šichthaus //70//, dům č.p. 27. Kopeček u sklárny, Kolín, hostinec je
pojmenován dle prvního majitele Kolínského. Na Vošidilce, dříve Zvonkový vrch,
skupina domků za sklárnou má název v Okrese. Škvárovna je dům č.p. 131. Dále
na Rafandě a hostinec Ve staré, též varianta Na staré //71// č.p. 1. V okolí je na jihu
les Borovičky, na západě les Německý, a na východě Rusavky. Kopce: Klouček,
Řasák, též varianta Na řasáku, kopec porostlý rostlinou zvanou řasa //72//,
Svoboda, Špičák. Místa: U božích muk, Ve Světci, což je upřesněno jako církevní
pozemek //73//, U pecí, U studánky, též varianta Ve vrbkách //74//, U vrbek, též
varianta Ve vrbkách //75//, Pod skálou, Kravská komora, místo, kde byl vykopán
kamenný mlat, umístěný ve školní sbírce - rokle nad dolem //76//, Na Bacháči, Na
Řasáku, Na chmelnici, Na homolce, Na provázku, Na šachtě, U altánku, U kříže,
též varianta U křížku //77//, v Pěšinkách.
Z mnoha dalších místních názvů lze uvést dle místních pamětníků //78//
např.: U panskejch (dle správce dolu a štajgra 1910, Luboš Mareš), Na brundiku
(studánka z níž se donášela, bryndala voda za sucha 1890), U altánku, Na
příčkách, Na nové cestě, ve štípkách, Na vystrkově, Na cikánce (pod mlýnem),
Havlíčkova skála, jedná se o název pro Minickou skálu z doby, kdy nebyla pokryta
porostem a měla tvar hlavy muže, Postraňák, Na planetovně, Na bachači (rybník
nad školkou), Vrabčárna (pan Dudek, paní Krejzová), U zeměšské rokle, U
chmelnice, U domku (u zeměšské rokle), V hořici za skalkami k Mikovicům, po
roce 1949 již zaniklá samota se šachtou //79//, Na chlebíčku (pole u Slatiny), Na
rozině, Pod skálou (pan Srba), Na holubskejch stráňkách, Na příčkách, U
koziňáku, U dubu, Nade vsí (pole nad Hradčanama), U skalek (pole nad
Fantysem), U trnek (mez a pole proti hřbitovu), Županka (studánka proti panu
Márovi), Hrušťovka, V pecích (u Trněného Újezdu).

Rozloha obce
Podle Josefínského katastru z roku 1787 bylo u Otvovic naměřeno z větších
pozemků 513 jiter 1024 sáhů polí a 12 jiter 850 sáhů selských pastvin.
Zvoleněveské panství zde mělo 21 jiter 196 sáhů polí a 1 jitro 1504 sáhů pastvin.
Zahrad u vsi bylo 16 jiter 1139 sáhů luk 11 jiter 1047 sáhů //80//.
V roce 1905 měla obec rozlohu 613 ha 42 a, z toho 433 ha 52 a polí, 138 ha
lesa, 10 ha 40 a zahrad, 31 ha 50 a neplodné půdy //81//.
K roku 1933 eviduje obecní kronika rozloha 433ha 50a polí, 198 ha lesa,
10ha 40a zahrad, 31ha 50a neplodné půdy. V roce 1935 je zaznamenána rozloha
610 ha //82//.
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Správní začlenění
V průběhu jednotlivých staletí patřila obec k různým správním centrům. Za
českého krále a římsko německého císaře Karla IV. (zemřel 29.11.1378) náleželo
Velvarsko, a s ním pravděpodobně i Otvovice, ke kraji Slánskému, po jeho sloučení
s Rakovnickým krajem ke kraji Rakovnickému //83//.
Dle přehledu v obecní kronice patřila v roce 1840 obec Wotwowic do
Rakovnického kraje, okrsek Minkovic (Mikovice).
Od roku 1849 připadla obec k velvarskému okresu a Velvarsko ke kraji
Pražskému. V tomto roce byly zrušeny vrchnostenské úřady v jejichž rámci Otvovice
spadaly pod Mikovice. V roce 1854 se staly Velvary sídlem c.k. úřadu s mocí soudní
a politickou a okres Velvary příslušel v politických věcech krajskému úřadu v Praze a
v soudních soudu na Mělníce. Po zřízení okresních zastupitelstev v roce 1865 a
okresních hejtmanství v roce 1868 byl velvarský soudní okres součástí hejtmanství
slánského, od něhož se v roce 1913 osamostatnil, ale hejtmanství bylo zřízeno už
v Kralupech nad Vltavou, kde bylo také od roku 1912 sídlo soudního okresu, o jehož
obvod byl ztenčen velvarský soudní okres //84//.
K roku 1935, spadala obec do správního a soudního okresu Kralupy nad
Vltavou //85//.
Okresní úřad v Kralupech nad Vltavou byl německými okupanty za druhé
světové války zrušen a Kralupsko bylo přivtěleno k okresu Roudnice nad Labem, viz
též fotografická příloha //86//.
8.7.1945 byl opět zřízen samostatný politický okres Kralupy nad Vltavou //87//.

Ke správě obce
Z mnoha rychtářů a později starostů obce si připomeňme alespoň některé.
Rychtáři ustanovení vrchností: Ferdinand Salomon 1696-1735, Jiří
Regenermel 1735-1740, František Schicktanz 1743, Ferdinand Salomon 1770,
Jakub Vojtěch 1783-1786, Jiří Kindl 1807-1810, Václav Němeček 1823, Václav
Čubrt 1831-1833, František Kohout 1834, J. Král 1837-1840 //88//.
16.8.1850 zvolen za prvního představeného Antonín Salomon //89//,
16.2.1860 zvolen starostou Antonín Čubrt //90//. Po něm starostoval podle obecní
kroniky od 30.8.1864 do roku 1866 Josef Šára //91// a Antonín Čubrt 1875 //92//.
Rolníka a starostu Josefa Kohouta vystřídal před rokem 1908 rolník,
hostinský a starosta Josef Varhaník //93//.
Ve 20. letech 20. století byl starostou obce Karel Slezák za
Československou stranu socialistickou //94// a v letech 1929-1932 Antonín Vidim za
Komunistickou stranu Československa //95//.
V roce 1932 byl zvolen starostou sklář Jan Rykl č.p. 142 //96// za
Československou stranu národně socialistickou a v této funkci setrval do roku 1939
//97//.
V období 2. světové války 1939-1945 starostoval Josef Trachta č.p. 7 //98//.

Obecní dům
Podle zápisu v obecní kronice z roku 1933 stával v sousedství č.p. 1 nízký
domek, zvaný Pastouška, ve kterém bydlel obecní pastucha – sluha, jež měl na
starost pasení ovcí a prasat. Při domku stálo hasičské skladiště věž a leziště. V roce
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1922 byla pastouška zbořena a postaven poschoďový obecní dům č.p. 34
s obecním úřadem, poštovním úřadem. Dále zde byl ubytován státní obvodní
lékař dr.Václav Hampl, četnická stanice, v přízemí měl byt obecní strážník.

7) Statky a chalupy, řemesla, živnosti a průmysl, doprava
v obci v 18.století-1.polovině 20. století
Statky a chalupy
Otvovičtí si dlouhá staletí zaopatřovali obživu zejména rolnictvím. Před
třicetiletou válkou 1618-1648 bylo v Otvovicích 6 sedláků, 7 chalupníků a mlýn. Po
válce zbyli ve vsi jen dva sedláci: Václav Pštros později č.p.6 a Jiří Koukl č.p. 16,
dva chalupníci: Jan Dejmek č.p.17 a Jan Klouček č.p. 18 a panský mlýn, později
č.p. 7 //99//.
Z historických katastrů, farních matrik a pozemkových knih ze 17.-19. století
byli zjištěni následující vybraní držitelé některých zemědělských statků a chalup
v obci v 17.století-1. polovině 20. století //100//:
Č.p.1: statek s hospodou zvaný Králův, od 1695 německý rod Ferdinanda
Salomona, je uváděna též verze Salamon //101//, od 1895 Václava Malého, od
1917 Václava Houdka.
Č.p.2: chalupa zvaná Kovářovská, od 1676 rod Němce Friedricha Lercha, od 1703
Pavla Trojana, od 1754 Václava Zábranského, od 1787 Jana Přibyla, od 1809
Václava Němečka, od 1857 Josefa Čubrta, od 1858 Antonína Vísnera, od 1880
Jana Varhaníka.
Č.p.3: chalupa Hrotova, od 1695 Josefa Vojtěcha, od 1810 Josefa Vísnera, 1897
přejata jako hospoda Josefem Dandou.
Č.p.4: chalupa od 1676 Hanze Fiedlera, od 1720 Krištofa Karlíka, od 1770 Josefa
Čubrta, od 1834 Jana Böhma, od 1919 Jana Bečičky, od 1926 Karla Nováka.
Č.p.5: statek zvaný Pecínovský, od 1682 Víta Pečeného, od 1695 Jana Vojtěcha,
od 1746 Václava Karlíka, od 1814 Josefa Zábranského, od 1892 Františka
Stádníka.
Č.p.6: Václava Pštrose ml., od 1698 Jana Schuberta, od 1820 Jana Houdka.
Č.p.11: kovárna původně zvoleněveské vrchnosti, od 1721 Hanuše Tietze, od 1743
sňatkem Václava Kotmela.
Č.p.16: statek od 1695 Jiřího Karlíka, od 1720 Jiřího Schicktanze, od 1808
Josefa Vojtěchovského, od 1879 Václava Varhaníka.
Č.p.17: chalupa s hospodou zvaná Krčma za vodou, od 1695 Jiřího Schuberta, od
1743 Jana Majricha, od 1846 Františka Šáry, od 1901 Václava Suchého.
Č.p.18: chalupa, po třicetileté válce Jana Kloučka, od 1698 Krištofa Regenermela,
od 1720 Krištofa Majricha, od 1853 Josefa Hykla.
Č.p.19: statek od 1652 Václava Máchy, od 1695 Krištofa Regenermela, od 1720
Jiřího Šuberta, od 1757 přiženěním Jana Čurby, od 1791 Jiřího Šuberta, od 1891
Josefa Čubrta.
Č.p.20: chalupa 1654 zvaná Valentova, od 1703 Matěje Štola, od 1856 Marie
Srbové, od 1882 Václava Houdka.
Č.p.22: statek 1654 zvaný Dvořákův, od 1695 Ferdinanda Salomona, od 1812
Františka Kohouta, od 1921 Tomáše Srba.
Č.p.23: statek od 1646 Trojana Vodičky, od 1720 Jiřího Regenermela.
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Č.p. 24: statek 1654 zvaný Dlouhého, od 1695 Václava Přibyla, od 1781 Jiřího
Kindla, Od 1817 Josefa Šarbocha.
Č.p.25: statek 1654 zvaný Bakalářův, od 1695 Jana Pilného, od 1720 Ferdinanda
Salomona, od 1746 Matěje Vojtěcha, od 1839 Antonína Salomona, od 1850
Emiliána Morawetze, od 1905 JUDr. Leo Schleisnera.
Č.p.26: chalupa zvaná Forstova, od 1699 Pavla Chalupy, od 1719 Faltina Hölzela,
od 1835 Josefa Kapra, od 1910 Aloise Čubrta, od 1917 Otakara Brejníka.
Č.p.59: statek zřízený 1808 ze statku č. 24, od 1879 Václava Milera.
Část pozemků v obci patřilo k panství Zvoleněves, které držel v letech 18321847 Leopold II. velkovévoda Toskánský. Poté se panství stalo císařským
soukromým majetkem. Základ hospodářství panství tvořilo tradičně tak jako jinde
zemědělství, pro něž zde byly velmi dobré podmínky /102//.
Pěstování hospodářských plodin bylo na začátku 20. století v okolí Budče
podmíněno různou jakostí půdy. Pěstovala se pšenice, žito, ječmen a oves, vikev,
hrách a bob, řepka, cukrovka a brambory, jetel, vojtěška, kukuřice. Na předním místě
hospodaření byl chov dobytka, zejména skotu k produkci mléka, masa a mrvy pro
hnojení polí. K vykonávání potažní práce se používali koně a voli. Na větších
statcích se oralo parními stroji. Při sklizni se používali většinou žací stroje a u
velkostatků i vázací stroje. Mlácení obilí se provádělo většinou parními stroji //103//.
Kolem roku 1902 založil majitel zákolanského cukrovaru pan Heller v blízkosti
dolu Felix rozsáhlou ovocnou školku spojenou se zelinářskou zahradou. Ve
Votvovicích se též nacházely pěkné a bohaté včelíny, 1063 jiter honitby s evidencí
190 zajíců, 420 koroptví a 10 králíků //104//.
Ještě v období 2. světové války 1939-1945 se podle pamětníků //105//
věnovaly zemědělské činnosti v obci některé rodiny, zejména sedláci:
Josef Varhaník č.p. 16, u závor,
František Elicar č.p. 63,
Jan Poláček, č.p. 13, sedlák a vápeník,
Josef Varhaník č.p. 6,
Josef Hykl č.p. 18,
Ferdinand Suchý č.p. 17, jeho zeť učitel zastřelen za nacistické okupace v Lidicích,
Antonín Šubert č.p.19,
Josef Stádník č.p. 5,
pan Srb (Josef Kolínek) č.p. 22,
Jaroslav Regnemer č.p. 23,
Jaroslav Šarboch č.p. 24,
Václav Miler, č.p. 59.
K chalupníkům patřili v této době např.:
Václav Lein č.p. 60,
pan Müller č.p. 114,
Anna Novotná,
Jaroslav Kandler,
Václav Elicar č.p. 15,
paní Vysokomenská č.p. 89,
pan Fechtner za dolem František, nyní jen ruina.

Řemesla, živnosti a průmysl
Řemesla prováděli v obci v 18.-19. století například //106//:
hadrník Antonín Procházka 1832,
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hajní Alois Schintler 1818, Antonín Heran 1830, Jan Vidim 1831,
handlíř Václav Šitanc,
havíři zvl. od Příbrami a Stříbra, po otevření uhelných dolů,
kolář Jan Stádník 1830,
kováři Tobiáš Vokner 1713, pan Tietz a rod Kotmelů,
kramář Václav Grosman,
krejčí Josef Knor 1761,
krupař Vojtěch Kosař 1850,
obchodník v uhlí Antonín Kindl 1830,
pekař Václav Elicar 1836,
řezníci Josef Horlivý 1763 a Jakub Král 1825,
sekerník Karel Vokurka,
skláři - řemeslníci „kumštu sklenářského“ pocházející z jižních Čech,
švec František Doucha,
tesaři Jan a František Karlíkovi,
truhláři František Holub, Josef Kapr 1830,
zámečník Václav Jelínek 1832,
zedníci Josef Basař, Matěj Novák 1784 a Josef Šarboch 1820.
K roku 1905 se v obci nacházel např. parní mlýn Ant. Ladislava Ryšánka,
vodní mlýn Josefa France a vápenné pece //107//.
Za první světové války 1914-1918 působil obci pekař František Zmrzlík a
hostince se sály U Trapů, ve Staré //108//.
V roce 1932 eviduje německý Místopisný lexikon Sudety u hesla Otvovice
mimo jiné pivovar, 2 mlýny a 3 vápenky //109//. Český Místopisný slovník
zaznamenává v roce 1935 v obci činnost lomu a 3 mlýnů //110//.
V období 2. světové války 1939-1945 byla v obci podle otvovických
pamětníků //111// zastoupena četná řemesla a živnosti, což dokládá všestrannou
obsáhlost jednotlivých činností, určitou konkurenci v rámci obce a jistou míru
každodenní soběstačnosti a nezávislosti zdejších obyvatel na svém okolí, ale
zároveň zřejmě i obtížnost dosažení výraznějších výdělků malých podnikatelských
subjektů a nutnost spojování zemědělské a řemeslné činnosti k zajištění potřebné
úrovně obživy.
Řemesla a živnosti:
Holiči - kadeřníci: Václav Žebro č.p. 133, Jaroslav Kandler, Josef Mára, pan
Hofman,
inseminátor - majitel kance pan Holous,
kapelník kapely Štreich a učitel hudby Antonín Vízner č.p.14,
kapelník a učitel hudby František Kopecký, Vystrkov, dechovka a taneční hudba,
kolář Bohumil Elicar č.p. 15,
kováři a podkováři: Ladislav Kotmel č.p. 11, Josef Majrich č.p. 57,
krejčí pan Ciniburk č.p. 209,
kůžičkáři: Josef Novák č.p.25, Václav Břicháč č.p. 172,
mandl paní Jíchová,
mlíkaři: Jaroslav Zábranský, Jaroslav Fantys,
mlynáři: mlýn Amerikán č.p. 76 , Trachtův mlýn č.p. 7,
obuvníci: Jaroslav Čermák č.p. 132, pan Bílek č.p. 98,
obuvník a vycpávání ptáků Bedřich Kandler č.p. 65,
pánský krejčí a mandl Antonín Karlík č.p. 14,
pekaři: Alois Krejza č.p. 225, Anna Mostová č.p. 106, Josef Trachta č.p. 7,
povozník František Elicar,
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řezníci: Otakar Brejník č.p. 26, Josef Danda č.p. 3,
sedlář Václav Elicar č.p.9,
strojní střihání koní Josef Hrabě č.p. 138,
švadleny: Jaroslava Břicháčová č.p. 172, Anna Varhaníková, paní Kandlerová
č.p. 65,
učitel hudby pan Burger č.p. 100,
umrlčí komora - nad malým hřištěm ve višňovce,
zahradníci: Josef Pokorný u sklárny, Rudolf Pokorný č.p. 171 Rusavka.
Obchody:
hokynář František Řehák č.p. 2,
mandl a krejčí pan Karlík,
potraviny-konzum Dělnické spotřební družstvo, filiálka Dělnické spotřební,
výrobní a úsporné jednoty „Svépomoc“ č.p. 105, založené 1899 v Kralupech nad
Vltavou //112//,
pan Švejda,
prodejna obuvi firmy BAŤA František Mráz č.p. 111,
smíšené obchody: Anna Vlachová č.p. 125, Ludmila Nováková č.p. 256, Božena
Roulichová č.p. 33, Anna Kandlerová,
smíšený obchod a galanterie František Zmrzlík č.p. 71,
smíšený obchod a taxi služba František Žák č.p. 130,
trafiky pan Zábranský č.p. 93, pan Holous,
Josef Novák.
Hospody:
Kantýna ve sklárně č.p. 120 pan Mareš,
Na Kopečku č.p. 83 Josef Zábranský,
Na Staré č.p. 1 Václav Novák,
U Dandů č.p. 3 paní Stáhlíková,
U Stáhlíků – paní Stáhlíková,
U Varhaníků č.p. 16 Josef Varhaník,
V Kolíně č.p. 85 Božena Patzeltová či Zdenka Paclová.
Mlynářství
Trachtův mlýn, č.p. 7, se nachází na východním okraji centra obce. Jeho
založení není známo, ale zřejmě existoval již před třicetiletou válkou, po ní zůstal
pustý a ujala se jej vrchnost. V roce 1723 jej koupil od Anny Marie Františky
velkoprincezny Toskánské Ferdinand Salomon. K jeho držitelům patřili též od roku
1846 Jan Zajíček, od roku 1878 Josef Richtr, od roku 1895 Josef France //113//.
K roku 1905 je připomínán jako vodní mlýn Josefa France, Anny Francové a
Antonína France s Girardovou vodní turbínou, první na Zákolanském potoce //114//.
Od roku 1909 majiteli Jan Trachta a Marie Trachtová, která nechala v roce 1915
opět postavit vodní kolo a od roku 1921 Josef Trachta, za něhož byla v roce 1929
postavena Francisova turbína //115//. Josef Trachta je uváděn jako majitel mlýna i
v průběhu 2. světové války //116//.
Mlýn Amerikán, č.p. 76, se nalézá na západním okraji centra obce. V roce
1877 jej zřídili v místě na ostrůvku Zákolanského potoka majitelé sklárny Karl a
Gustav Morawetzovi. Byl poháněn parou a název Amerikán odpovídal jeho
postavení v okolí. V roce 1882 jej koupil Josef Linhart a po něm Ant. Ladislav
Ryšánek, který zde postavil vodní kolo. 19.1.1905 mlýn vyhořel. 1917 jej koupil Jan
Bečička, který zrušil parní pohon a zavedl vodní turbínu. V letech 1926-1929 byl
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jeho majitelem Karel Novák a po něm Jan Kupka //117//. V průběhu 2. světové
války působil v mlýně pan Pospíšil //118//, viz též fotografická příloha.
Hornictví
Těžba černého uhlí v obci a v jejím okolí se uskutečňovala v rámci
kladensko-rakovnické pánve, v jejímž severním otvovickém revíru vycházela hlavní
sloj, dobyvatelná o mocnosti 3,5m, na povrch v úzkém pásmu mezi Otvovicemi a
Minicemi. Pásmo nadložních slojí kounovsko-slánských se táhne od Minic a Zeměch
k západu přes Otvovice. Uhelná sloj je uložená v malé hloubce a na mnoha místech
dobře přístupná, je ale většinou malé mocnosti, asi do 1m, a nevalné kvality //119//.
Uhelná sloj směrem k Zákolanům byla průměrně 6,15m silná, z čehož připadal 4,45m
na uhlí a 1,7m na jílové či hlinité břidličné složky s četným výskytem zkamenělin,
např. je připomínán nález křídla Ortnopterida //120//.
Uhlí bylo dobýváno v 18. a v 19. století velmi primitivním způsobem. Do
svahů otvovického údolí byly raženy chodby ve sloji, která zde vycházela na povrch a
nakopané uhlí se vyváželo na kolečkách. Pro usnadnění jeho dopravy byly chodby
raženy s mírným stoupáním směrem od jejich ústí. Před ústím štol se uhlí třídilo
prohazováním na sítech. Hrubší kusy se používaly v domácnostech na topení a
propadlé jemnější zrno si odvážely okolní cihelny na pálení cihel //121//.
Výchozy slojí Kladenské uhelné pánve ležely na panství jednoho majitele:
Buštěhradské a Zvoleněveské vrchnosti. Buštěhrad patřil od roku 1632 vévodům
Sasko - Lauenburským, kterým r. 1658 připadl koupí též statek Zvoleněves. V
18.století - v době objevování uhlí - vládla tomuto panství Anna Marie Františka
Toskánská a po ní Anna Marie Karolina. V roce 1805 postoupil Maxmilián Josef
Buštěhrad a Zvoleněves arciknížeti Ferdinandovi a po něm majetek přešel na
rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého (1793-1875), až se dědicem stal
rakouský císař František Josef I. (1830-1916). Od roku 1918 byly statky majetkem
Československé republiky. Na panství Zvoleněves se začalo dolovat uhlí v roce
1756, když panský úředník viděl odkrytá uhelná ložiska v Lánech na fürstenberském
panství. Podle zprávy vrchního Hosera bylo hledáno uhlí u Otvovic roku 1757. Větší
sloj byla nalezena v roce 1761, kdy také začala soustavná těžba. K roku 1763 již
existují horní a dolní důlní díla. Jsou doloženy i účty za uhlí z roku 1771. Od roku
1783 se zakládají nové doly, protože poptávka po uhlí stoupala. Uhlí se používalo při
výrobě vápna a vozilo se do cihelen, které vznikly kvůli stavbě terezínské pevnosti.
Na odvozy uhlí dohlížel komisař Hess //122//.
Těžba uhlí se v Otvovicích rozvinula v letech 1781 až 1784 v souvislosti se
stavbou pevnosti Terezín. Uhlí se dopravovalo společně s vápnem z lomů a
vápenných pecí z prostoru mezi Otvovicemi a Holubicemi do vltavského přístavu
v Lobči a odtud na lodích do Terezína. Intenzivní těžbou v mělkých štolách nebo
povrchovou odkrývkou se však uhelné sloje poměrně rychle vyčerpávaly //123//.
Po zrušení vrchnostenského monopolu na uhlí v roce 1789 rychle rostla síť
malých i větších hornických podnikatelů //124// a na konci 80.let 18. století začali
kutat uhlí na panství Zvoleněves také sedláci z Otvovic //125//.
Přehled vesnických těžařů a těžařstev v Otvovicích:
Otvovické těžařstvo I.: A.Grossa, W.Karlík, J.Vojtěch, J.Zábranský,
Otvovické těžařstvo II.: F.Kotmel, J.Neužil, A.Regennermel, T.Rolzel,
Otvovické těžařstvo III.: J.Housek, J.Mayrich, J.Šiktanc, J.Šubert,
Otvovické těžařstvo IV.: J.Kindl, J.Salomon, A.Salonomová, J.Šiktanc //126//.
Zpočátku však existovala k uhlí určitá nedůvěra spotřebitelů, kteří se obávali,
že jim rozboří kamna, průmyslové podniky ještě neexistovaly a tak jej odebírali pouze
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okolní kováři. Výjimku představoval odvážlivec nelahozeveský šenkýř a teprve v roce
1800 překonal počáteční strach pozdější kralupský rychtář (1807-1848) Antonín
Slabý (8.10.1778-10.2.1853) a dal si zřídit kamna s plotnou na spalování uhlí //127//.
Na přelomu 18. a 19. století bylo v otvovickém revíru 94 dolů a štol,
mnohé z nich však brzy zanikaly pro málo dobyvatelnou uhelnou sloj, pro její rychlé
vyčerpání či z nedostatku finančních zdrojů horních podnikatelů //128//.
Období kolem roku 1817 je považováno za druhé vrcholné období rozmachu
otvovických dolů //129//.
Na panství Zvoleněves byla za Leopolda II. velkovévody toskánského
1832-1847 a později na soukromém císařském majetku, významným odvětvím
hospodářství, kromě zemědělství, též těžba kamenného uhlí u Otvovic //130//
Od třicátých let 19. století využívalo otvovické uhlí i cukrovarnictví //131//,
např. v roce 1835 objednal v Otvovicích zbraslavský cukrovar 5O strychů (1
strych=77-140 l) uhlí //132//.
V roce 1836 bylo v otvovickém revíru v provozu ještě 60 dolů //133//
otevřených u Minic, Zákolan, Blevic, Zeměch a až u Podlešína, Velvar, Nelahozevsi
či Lobče //134//.
Rok 1848 byl významným politickým mezníkem českého národa, ale těžbu
uhlí podstatně neovlivnil. Význam vrchnostenských dolů se zvyšoval, protože jedině
zámožní jedinci byli schopni poskytnout investice pro modernizaci dolů. Ve
čtyřicátých letech 19. století získávaly na Slánsku převahu podlešínské a otvovické
vrchnostenské doly, které vytlačily většinu drobných těžařů //135//.
V polovině 19. století bylo v otvovické pánvi kolem 60 šachtic //136//. Uhelné
doly u Otvovic však zůstávaly v 50. letech 19. století již daleko ve stínu jádra
kladenského kamenouhelného revíru //137//.
K roku 1887 se na slánském okresním hejtmanství zmiňuje dolování uhlí u
Otvovic Společností státní dráhy a Gustava Moravce //138//.
V roce 1889 byl založen úpadní těžní šachtou Důl Felix, později Jan, k těžbě
uhelné sloje o síle 6,5 m, která byla údajně tak kvalitní, že je v roce 1905 zmiňována
jako koksovatelná //139//, viz též fotografická příloha.
K roku 1904 se mezi důlními podniky na Slávsku uvádí též firma Gustav
Moravec, dobývání uhlí, Votvovice //140//.
V roce 1905 se v obci nacházel důl „Felix“ Josefa Viktorina z Mělníku
//141//. Důl byl prodán v roce 1906 panům Fenclovi a Foltýnovi, dozor na něm
prováděl pan Mareš z Blevic, který nebyl kvalifikovaný a bral úplatky. Zřejmě
neodborným vedením došlo 26.9.1907 ke katastrofě a k zátopě dolu //142//. Šest
havířů odříznutých vodou od východu ze šachty se po několika dnech pokusů o
vyproštění pod zemí udusilo. Jejich pohřbu se zúčastnilo 50 tisíc lidí //143//. Důl pak
přešel do majetku Společnosti kamenouhelného těžařstva Kladenského, která jej
však nechala po krátkém čase zatopit. Otevřel jej až majitel sklárny pan Bloch
//144//.
K roku 1928 bylo na tomto dole evidováno zařízení: Strojovna, dílny,
transformační budova, cechovna, třídička, administrativní budova, vozová a
vagónová váha a vlečka, 1 vzdušný elektrovod z dolu Michael, 5 transformátorů, 4
ležaté těžní vrátky poháněné elektřinou, 1 větrník systému Schiele (550 m3/min), 1
spřažený kompresor Wesfalia, 6 elektricky poháněných pump, 1 suchá třídička s
kyvadlovým sítem na výkon 30 vagonů denně, transmisní výtah se dvěmi klecemi. Po
zastavení těžby r. 1928 bylo zařízení demontováno a odvezeno do Kladna na důl
Ronna //145//.
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V roce 1932 se v německém Místopisném lexikonu Sudety //146// upozorňuje
u hesla Otvovice mimo jiné na těžbu černého uhlí, ale podle zápisu v obecní kronice
z roku 1933 byly uhelné doly mimo provoz pro špatnou kvalitu uhlí. Přesto jsou v roce
1935 zmíněny v Místopisném slovníku u této obce uhelné doly //147//.
V roce 1938 byla po třiceti letech obnovena těžba uhlí na bývalém dole
František de Paula a později i na dole Felix – Jan //148//.
Podle otvovických pamětníků //149// byly v provozu v průběhu 2.světové
války 1939-1945 doly František de Paula (pod Cikánkou) a Bohemia (za
Havlíčkovou skálou u Minic.
V oblasti Otvovic bylo od 18. do 20. století evidováno jmény cca. 66
důlních děl, z toho 40 přímo v Otvovicích, mezi něž patřily například //150//:
- štola František de Paula, východní část obce při silnici do Minic zmíněná k roku
1905 jako samota, provoz 1800-1951, podle záznamu v obecní kronice z roku
1933 důl de Pauli,
- štola sv. Josefa, východní část obce //151// či již katastr obce Minice //152//, podle
obecní kroniky uzavřena v roce 1901,
- jáma Lucie, východní část obce //153// či již katastr obce Minice //154//,
- štola dolu Bohemia, východní část obce mezi Otvovicemi a Minicemi, provoz
1941-1946 //155//, podle nedatovaného Situačního plánu okolí dolů „Bohemia I a III“,
měřítko 1.2800, existoval Kladenský uhelný důl „Bohemia III“ Otvovice u Kralup, viz
též fotografická příloha,
- štola sv. Gottharda západní část obce //156//, provoz do roku 1910 //157//, podle
záznamu v obecní kronice z roku 1933 důl nad Kolínem, říkalo se zde U panských,
též Gothard zvaný, podle obecní kroniky Jáma Kothart uzavřena v roce1900,
- štola Všemoc Boží //158// či Všemohoucnost Boží, západní část obce //159//,
- jáma Emilie-Isabela, provoz 1873-1921 //160//, k roku 1905 je zmínka o

využívaných uhelných dolech patřících zdejší sklárně, které jsou otevřené
štolou, a větrnou a zároveň vodní jámou, a v nichž se uhlí doluje skromným a
primitivním způsobem //161//. Podle zápisu v obecní kronice z roku 1933 byl
V Dubodole ve zdejší sklárně důl Isidor-Isabella,

- štola Felix - důl Jan, největší důlní dílo v Otvovicích, západní část obce při
silnici z Otvovic do Zákolan, zmíněný k roku 1905 jako samota, provoz 18891965 //162//. Podle zápisu v obecní kronice z roku 1933 se Felix dříve jmenoval
Johanschacht,
- štola „Na Janě“, západní část obce, naproti zákolanskému nádraží, na jejíž slabší
uhelné sloji se dolovalo mnoho let //163//,
- štola Sv. Wolfganga,data provozu nezjištěna,po roce 1945 uzavřená //164//,

- štola Sv.Václava, západní část obce //165//,
- štola Sv. Prokopa //166//,
- důl Záduška, podle záznamu v obecní kronice z roku 1933 za vsí k Zákolanům,
nelze vyloučit jeho totožnost se štolou Na zadušeným na katastru obce Slatina
//167//,
- důl Maxmilián Alžběta, zápis v obecní kronice z roku 1927 poukazuje na
souvislost mezi rekonstrukcí sklárny provedenou po roce 1887 bavorským Němcem,
zetěm Gustava Moravce a uzavřením dolu Maxmilián Alžběta, který patřil ke sklárně.
Sklářství
Dostatek snadno přístupného uhlí umožnil vznik sklárny v Otvovicích. Podle
záznamu v obecní kronice z roku 1933 byla otvovická první malá sklárna pouze
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dřevěná, nad nynější sklárnou v místě Na Brundíku a Na šachtě. Druhá sklárna,
zděná, vznikla za lesem Borovičky ve Světci. Tato sklárna patřila německému řádu
sester. Stála v místě dnešních rozvalin v polích mezi Otvovicemi a Trněným
Újezdem, kde se pálívalo v roce 1781 vápno pro stavbu pevnosti Terezín.
Sklářskou huť nad panským hájem u Trněného Újezdu zřídil v roce 1802
šlechtic z Dobšů a nazval ji Mariin domov. Skládala se z vlastní huti, obydlí
sklářských zaměstnanců a z hospody s řeznickým krámem. Hutní dělníci „freikumštu
sklenářského“ přišli z jindřichohradecka a vedl je brusičský mistr Nachmüller. Sklárnu
vedl Linhart Virt, František Pucler 1807, Aechzner 1809, Jiří Lenk, Josef Bambas
1814, Antonín Bambas 1817 //168//.
V Pamětech babičky Kavalírové //172// popisuje Antonie Kavalírová, roz.
Adlerová (1804 Těchobuz-31.3.1879) sklářskou huť Mariin domov - Marije Heim,
Marienheim: „To nazvané místo a nebo ta huť Marie hajm byla na pěkný rovině. Bylo
tam málo stavení, jen ta huť a jeden velkej dům pod štok a jedno malý stavení, co
vostával šmelcíř a šalíři //173//. V tom domně vostával ten pan Bambas a ty všecky
pracovníci. Viděli sme tam vocať mněsto Melník a Říp.“
Babička Kavalírová líčí rovněž neutěšené podnikatelské poměry v huti:
„Pracovali šest dní a pořád čekali na pana Hrušku, na toho Paktýře. On vostával
v Praze. Pracovali 11 dní, on ještě nepřišel. Nemněli lide co jíst, a muselo se přestat
pracovat. Žádnej pán tu nebyl, jen ten správec Bambas“.
Autorka popisuje i pracovní poměry ve sklárně: „Tam se pálilo samý uhlí,
žádný dříví tam nebylo a nejni posavád. My sme toho smradu s toho uhlí nebyli
zvyklý, pořád sme všichní stonali a muj Otec nejvíc, pořád ho túze hlava bolela. Za
14náct dní začali v huti pracovat a dělali samý melnický flašky na víno…Při tom
uhlí bylo túze špatný sklo, je samej prach, túze nečistý a pořád zelený… Naposledy
to vostalo na nás, že budeme my holky a naše Matky o uhlí na zádech nosit…šly
sme dolu z hrozneho kopce k Votvovicum do havírny pro uhlí…Dyž sme už
nosily tejden, už nás to omrzelo a zmahalo. Bylo to do hrozneho kopce, že sme
s takovou tíží lezly jako po schodech nahoru. A uhlí nám dávali to nejšpatnějšímyslili, že za něj třeba nic nedostanou…Dyž to trvalo už tejden, už vidli, že nejni nic
platno, že museji vyhasit. Vo žádnym pánovi nebyl ani pocit. Vyhasili a už nadycky.
Votý doby tam nic nepracovali, už to stojí, co zaháleji 45 Roků.“
Další - nynější sklárna byla postavena v roce 1804 majitelem Moravcem v
místě Dubodol. Měla 4 pánve a 4 mistry – Němce //169//. Prvním známým sklářem
byl Čech Kunder z jindřichohradeckého panství //170//. Od roku 1805 využívala
otvovická sklárna místní zdroj uhlí //171//.
Vzhledem k obtížnosti dopravy uhlí z údolí do kopce ke sklárně založil či
obnovil v roce 1815 druhý držitel huti dr. Möser sklárnu zv. Dubodol přímo v údolí
při uhelných dolech //174//. Antonie Kavalírová zachytila ve svých pamětech i tuto
otázku: „Naše štestí bylo, že v tý Votvovský huti pracovali a pracujou dosavát. Jim
je lechko pracovat, mají havírnu u samí huti. Uhlí jim vozeji na kolečku až k peci,
nepotřebujou k tomu žádný koně.“
Do roku 1828 byla sklářská činnost přenesena do Dubodolské hutě, Mariin
domov byl opuštěn a postupně se změnil v nepatrnou zříceninu, viz též fotografická
příloha //175//.
Produkce otvovické sklárny v prvních desetiletích, zejména kostěnkové bílé
sklo, se těšila znamenité pověsti. Vyráběly se zde rovněž zlacené a pestře
malované pohárky a rozmanité luxusní předměty. Po smrti dr. Mösera byla sklárna
v roce 1830 pronajata tavíři Hynkovi a 1832 Ignáci Keilovi z Prahy. Za jejich
vedení výroba klesala, produkovalo se jen duté sklo, např. v letech 1835-1840 ročně
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500 tisíc lahví ročně, zvl. pivní, vinné láhve a lékárnické lahvičky, teploměry,
tlakoměry, stříkačky, jehelníčky, růžence či perle //176//. Vyráběly se zde též velké
košové demižony //177//. Za nucené správy řídil sklárnu panský šichtmistr Bedřich
Hofbauer. Skláři většinou nepodléhali vrchnosti měli dobré výdělky, ale téměř všichni
umírali na souchotiny. Okolo roku 1846 koupil sklárnu Emilián Morawetz a
znamenitě ji pozvedl //178//. Otvovická sklárna produkovala do roku 1870 duté sklo,
pak byla výroba rozšířena na tabulové sklo //179//. Od roku 1878 ji vedl Karl
Morawetz //180//. K roku 1887 se v obci uvádí skelné hutě Gustava Moravce //181//,
který je zdědil po Karlu Morawetzovi, ale před krachem v důsledku hýřivosti své ženy
je předal svému zeti z německého Bavorska, jenž je zmodernizoval //182//.
K roku 1904 se mezi průmyslovými podniky na Slánsku uvádí též továrna na
zpracování skla Gustav Moravec, Otvovice //183//. V roce 1905 se v obci
nacházela firma skelné hutě „Synové Moravcovi“ s výrobou lahví a s uhelnými
doly //184//. Od roku 1905 vlastnili sklárnu Markus a Josef Blochové a po nich
JUDr. Leopold Schleisner //185//, viz též fotografická příloha.
Podle zápisu v obecní kronice z roku 1933 zaměstnávala sklárna - firma
Moravcovi synové dr. Leopolda Schleisnera z Prahy 272 dělníků a 10 úředníků.
Činnosti sklárny v obci si všímá i Místopisný slovník Československé republiky z roku
1935.
Dalším z majitelů sklárny byl Ing. Martínek, po němž převzali správu němečtí
okupanti v roce 1940 //186//.
Vápenné lomy a vápenice
Zásoby vápence v bezprostředním okolí obce umožnily jeho lomovou těžbu a
pálení ve vápenných pecích //187//. Vápno se pálívalo v místě dnešních rozvalin
v polích mezi Otvovicemi a Trněným Újezdem v roce 1781 pro stavbu pevnosti
Terezín //188// a pak bylo společně s uhlím dopravováno povozy do vltavského
přístavu v Lobči a loďmi po Vltavě //189//. Vápenné pece byly zřízeny na poli
otvovického sedláka Kindla //190//. Největší ostrov vápence byl mezi obcí a
Holubicemi. K roku 1905 jsou v obci registrovány vápenné pece //191//. Ve 30.
letech 20. století náležely pece Janu Poláčkovi, který provozoval živnost k roku
1933 již 38 let. Pece se nalézaly Ve Světci a lomy směřovaly do hlouby 2-6m o síle
vápencové vrstvy 1,5 až 2,5m //192//.
Cihelna
O existenci samoty a cihelny firmy Synové Moravcovi je v obci zmínka
v roce 1905 //193//. V zápisu obecní kroniky z roku 1933 je určena v prostoru mezi
obcí a Zákolanami, s ručním provozem a náležející ke sklárně. Činnost cihelny je
evidována ještě v roce 1935 //194//.
Mydlárna
V souvislosti s násilným odtržením československého pohraničí v říjnu 1938
se do obce přistěhovaly rodiny bývalého horníka a živnostníka Josefa Františka
Salače (7.11.1886 Dolín u Slaného-7.3.1958 Otvovice) z Hrdlovky u Duchcova, jeho
syna Josefa Salače (6.12.1912-11.5.1991) a zetě Miroslava Vaice (29.9.1910
Solopysky-20.8.1987 Kladno) a vybudovaly v letech 1939-1940 v obci v č.p. 2, č.p. 4,
č.p. 217, č.p. 219 a č.p. 221 částečně z půjčky pro uprchlíky nový domov a firmu
Josef Salač – výroba mýdla, sody a zpracování výrobků technických a chemických
značky Josa, viz též fotografická příloha //195//.
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Doprava
Silniční doprava
Hlavní dopravní osou obce bylo údolí Zákolanského potoka, další spojnice
vedly na jih k Holubicům a na sever v Zeměchům.
V souvislosti s intenzivním rozvojem těžby černého uhlí v obci v 2. polovině
18. století a 1. polovině 19. století, zejména v souvislosti s transportem uhlí a vápna
povozy do vltavského přístavu v Lobči v letech 1781 až 1784, byly silnice v celém
okolí uváděny o hrozného stavu //196//.
Když v roce 1848 dolující sedláci nechtěli připlácet na opravu silnic, došlo
v důsledku dopravy uhlí k úplnému zničení zdejších dopravních cest //197//.
Na základě rozhodnutí krajského úřadu v Rakovníce z roku 1839 postavil důlní
úřad s obcí otvovickou a minickou silnice z Otvovic k Minicům, Houbicům a částečně
i k Zákolanům //198//.
V roce 1882 byla vystavěna silnice z Kovár přes Zákolany a Otvovice do
Kralup nad Vltavou //199//.
Ve vlastivědném sborníku Budeč a okolí z roku 1905 je poukazováno na
silniční spojení okresní silnicí z Kralup přes Votvovice ke Kladnu a je zmíněna též
silnice od Kralup ku Praze.
Cesty v obci opravoval zřejmě první cestář na okrese Jan Čermák 1857
//200//.
Železniční doprava
Skutečné napojení obce na okolní svět však přinesla až výstavba železnice a
železniční stanice, doplněné později i železničními vlečkami ke sklárně a dolu FelixJan.
Železniční trať Buštěhradské železnice v úseku Staré Kladno-DubíOtvovice- Kralupy nad Vltavou představuje nejstarší československou parostrojní
uhelnou dráhu. Na základě mohutného rozvoje těžby černého uhlí na Kladensku a
potřeby jeho dovozu do Prahy se upustilo od původně zamýšlené přestavby existující
koněspřežky z Vejhybky u Kladna do Prahy a zplnomocněnci knížete Fürstenberka
přistoupili s těžaři na vybudování nové lokomotivní dráhy z Buštěhradska do
Kralup nad Vltavou. 21.11.1852 obdržel kníže Fürstenberk předběžné povolení
k utvoření akciové společnosti a k výstavbě parostrojní dráhy //201//.
Buštěhradská železniční společnost" byla definitivně schválena 21.10.1855
a 20.11.1855 získala koncesi pro stavbu uhelné tratě. V březnu 1854 oznámila
zahájení stavby dvoukolejné tratě o rozchodu 1435 mm z Kladna do Kralup nad
Vltavou, kde se měla připojit na Státní dráhu a vlastní vlečkou dosáhnout vltavského
břehu. Ve výběrovém řízení na stavbu zvítězili bratři Kleinové, kteří se zavázali, že
trať postaví do roka a pustili se velmi rázně do díla. Na trase budoucí tratě pracovalo
více než 2000 lidí //202//.
První jízda v úseku Staré Kladno-Dubí se konala 11. září 1855. Na úseku
Dubí-Otvovice-Kralupy v délce 18 km se začalo přepravovat uhlí jako na prozatímní
uhelné dráze 16.11.1855. Definitivní nákladní doprava byla zahájena 23.2.1856.
K pravidelné přepravě osob došlo až 30. 7.1856 //203//.
Teprve Buštěhradská dráha přinesla do Dolního Povltaví obchodní a
průmyslový ruch //204//. Po výstavbě trati z Kralup do Kladna vzrostl prý dokonce
význam Státní dráhy z Brna do Prahy a Podmokel pro oblast severních a východních
Čech //205//.
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Podle zápisu v obecní kronice z roku 1933 byl přednostou železniční stanice
Otvovice Stanislav Sotz.
Pro zabezpečování jízdy vlaků Buštěhradské dráhy byl postaven na
Otvovické skále strážní domek u něhož byl vysoký sloup, na němž byla
vytahováním koše s hořícím uhlím dáváno znamení o volné trati //206//. Strážní
domek představoval jeden z mnoha obdobných děl podél celé trati a byl obýván ještě
v roce 1945 //207//, viz též fotografická příloha.

8) Obyvatelé, významné rody, významní rodáci a občané
spjatí s obcí
Obyvatelé
V 16. století bylo v obci 6 statků, 7 chalup a mlýn //208//. Po třicetileté válce
zbyli ve vsi jen 2 sedláci, 2 chalupníci a panský mlýn, ostatní bylo zpustlé či
zbořeniště. Vizitace v roce 1682 evidovala 16 domů, 8 sedláků a 8 chalupníků
//209//.
Podle urbáře Zvoleněveského panství žilo v Otvovicích v roce 1730 jen 8
sedláků, 7 chalupníků a 3 domkáři //210//. V roce 1771 při očíslování stavení bylo
zaevidováno 37 domů, z toho 10 statků, 8 chalup, mlýn a 18 domků. Podle
Josefinského katastru z roku 1787 bylo v Otvovicích 10 statků, 8 chalup, mlýn,
kovárna při chalupě, 18 domkářů a obecní pastouška. Na katastrálním protokolu
dovedlo se podepsat 6 sedláků, 2 chalupníci, mlynář a kovář //211//.
V roce 1790 je v obci evidováno 44 domovních čísel, v roce 1830 již 70
domovních čísel se 653 obyvateli //212//. K 1.12.1869 měla obec 799 obyvatel
//213//. V roce 1870 bylo zaznamenáno 72 domů se 749 obyvateli, v roce 1895 již
110 domů s 950 obyvateli, v roce 1900 120 domů s 946 obyvateli //214//.
Na začátku 20. století měla osada 126 čísel a asi 1000 obyvatel //215//.
K 31.12.1910 bylo sčítáním lidí evidováno v obci 1085 obyvatel //216//.
Sčítáním lidí 16.2.1921 byl zaznamenán vzestup na 147 domů s 1219
obyvateli //217//, sčítání v roce 1930 stanovilo 1236 obyvatel //218//. Podle sčítání
lidu v roce 1930 bylo v obci evidováno 147 domů a 1219 čs. občanů //219//. Ze
záznamu v obecní kronice z roku 1933 vyplývá, že obec měla dle sčítání v roce
v prosinci 1930 již 1236 obyvatel a 186 domů. V roce 1931 měla obec 184 domů
s 1242 obyvateli //220//. Největší počet obyvatel je evidován v roce 1933 – 1342
občanů //221//.

Významné rody
Vzhledem k pohromám třicetileté války, obtížné hospodářské obnově po ní a
četným epidemiím, se kontinuita osídlení v obci udržela teprve od 18. století.
K nejstarším držitelům statků a domů v Otvovicích patřily na začátku 20. století
rodiny Regnemrova od roku 1720, dále pak Čubrtova, Houdkova, Vísnerova
//222// a od roku 1743 kovářský rod Kotmelů //223//.
Rodiny Regnemerova a Kotmelova tak sídlily v obci kontinuálně více než
200 let až do roku 1945 //224//.
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Významní rodáci, obyvatelé a občané spjatí s obcí
Ferdinand Salomon, zemřel před rokem 1737, původem Němec ze
zákupského panství, od 1695 majitel Králova statku a hospody č.p.1, později
otvovický rychtář 1696-1735, postavil roku 1716 svým nákladem původní kapli sv.
Prokopa //225//.
Antonín Salomon, zemřel 15.2.1860, mistr řeznický, od 1831 majitel hostince
č.p. 1., od 16.8.1850 první představený obce a její rychtář do listopadu 1859, nechal
založit chudinský dům, zasloužil se o výstavbu nové kaple, vybudování školy a
výsadbu ovocných stromů po obou stranách obecní stráně //226//.
Jiří Sokol z Otvovic, dobově latinsky Georgio Josepho Sokoll, de
Ottwowicz (na základě dosavadních poznatků se autor kloní k názoru, že se jedná o
pozdější obec Otvovice na Kladensku), pocházel z Nového Města pražského. V roce
1743(42) ukončil arcibiskupský seminář a stal se farářem ve Stobořicích (správně
Zdebořicích, na Klatovsku). Zemřel roku 1771 jako poslední příslušník pražské
rodiny, která se v pramenech vyskytuje v 17. a 18. století //227//. Je autorem latinsky
psaného rukopisu s filozofickou tématikou „Aristoteles - Sokoll, Georg Joseph“, který
nabízel začátkem roku 2009 berlínský Antikvariát Rainer Friedrich Meyer za 900
EUR //228//. Sokol je pohřben ve Zdebořicích, v chóru kostela sv. Jiljí, kde má mít i
žulový náhrobek - desku s erbem //229//.
Doucha Antonín, narodil se 19.8.1784 v Otvovicích, zemřel 8.6.1858 v
Zeměchách. Kantor a lidový hudebník. Z učitelského místa v Lidicích přišel do
Zeměch, kde pozvedl chrámovou hudbu i lidové muzicírování. Hře na různé nástroje
vyučil mnoho žáků, mimo jiné položil základy k hudební výchově svého synovce a
skladatele Karla Šebora (13.8.1843 v Brandýse/L.-18.5.1903 Praha). A. Doucha byl
starším bratrem Václava Douchy //230//.
Václav Doucha, narodil se 21.10.1789 v Otvovicích, zemřel 25.3.1862 v
Minicích. Působil jako kantor a lidový hudebník. Podobně jako jeho starší bratr
Antonín Doucha byl i on výtečným hudebním pedagogem a pozvedl hudební život
v krajině, neboť od roku 1832 do roku 1862 učil a byl regenschorim v Minicích. Jeho
žákem byl např. hudební spisovatel a přítel Bedřicha Smetany Josef Srb-Debrnov
(18.9.836-1.9.1904), //231//.
Emilián Morawetz, od roku 1846 majitel sklárny, nechal v roce 1846 ulít nový
zvon v kapli sv. Prokopa //232//, podle obecní kroniky byl členem výboru na zřízení
obecní školy.
P.Antonín Šubrt, otvovický rodák, děkan a vikář v moravské Lulči, přispěl k
výstavbě nové kaple sv. Prokopa v roce 1847 //233//.
František Šubrt, zdejší rodák, první učitel školy 1859-1872 a zakladatel její
pamětní knihy v roce 1859. František Šubrt se účastnil jako violoncellista v roce 1865
koncertu pořádaného ve prospěch Národního divadla hudbymilovnou rodinou Brtníků
v nedalekých Blevicích //234//.
Antonín Žalud, učitel v otvovické škole od roku 1875, řídící učitel v letech
1906-1910, autor místopisné stati o obci ve vlastivědném vlasteneckém sborníku
Budeč a okolí z roku 1905 //235//.
Antonín Vidim, otvovický rodák, narodil se 31.12.1895 v domě č.p. 215,
zemřel 28.6.1944 //236//, horník, sklář, odborový funkcionář, starosta obce za
Komunistickou stranu Československa //237// a významný člen jejího III. ilegálního
ústředního výboru od června 1942 do srpna 1944, odpovědný za koordinaci
odbojových složek a ilegální Rudé právo. Za nacistické okupace sloužil krámek
s textilním zbožím v Roztokách jako přepážka a místo ilegálních schůzek, jeho

21

manželka a dcera pracovaly jako spojky. Vidim byl zatčen v listopadu 1943 a
v následujícím roce popraven nacisty v Drážďanech //238//.
Ludvika Smrčková, narodila se 24.2.1903 v Kladně Kročehlavech, zemřela
20.1.1991 //239//, dcera železničního úředníka, vyrůstala určitou dobu v budově
nádraží Otvovice, pozdější sklářská výtvarnice, malířka, učitelka a národní umělkyně.
Sama po mnoha letech vzpomínala: „Kouzlu skla jsem propadla už jako malé děvče
v Otvovicích nedaleko Kralup. Naše rodina se tam přestěhovala, když mi bylo
pět…Kdo někdy v životě uviděl, jak se ve sklářské výhni a její bezprostřední blízkosti
rodí budoucí nádoba, uvěří mi, jak snadno se člověku taková věc přihodí“//240//.

9) Občanská vybavenost a služby, škola, společenský a
duchovní život a sport v 18.-1. polovině 20. století
Občanská vybavenost a služby
Od roku 1716 poskytovala obyvatelům duchovní péči katolická církev v kapli
sv. Prokopa.
V roce 1856 mohli obyvatelé již využívat osobní a nákladní železniční
dopravu se železniční stanicí na rozšiřující se železniční síti.
Od roku 1859 se otvovické děti vzdělávaly v nově postavené škole //241//.
Již v roce 1.8.1900 dohlížel na pořádek v obci obecní strážník Čeněk Šmíd.
Od roku 1908 byl v obci k dispozici poštovní úřad a četnická stanice. Dne
29.9.1919 zahájil své působení v obci obvodní lékař dr.Václav Hampl. V roce 1920
byla založena obecní knihovna, umístěna byla ve škole a disponovala 566
zábavnými knihami. Od 15.8.1921 byla v obci četnická stanice //242//. Existuje však
zpráva, že byla zřízena již v roce 1908 //243//, či v roce 1919 s vrchním strážmistrem
Františkem Kluckým //244//. Podle záznamu v obecní kronice z roku 1933 působil
na četnické stanici 11 let štábní strážmistr František Malý.
V roce 1935 je v obci evidována pošta, telegrafní stanice na nádraží,
železniční stanice, četnická stanice, konsum a lékař //245//.
V období 2.světové války 1939-1945 se v obci provozovaly podle pamětníků
následující služby //246//:
cestáři: Josef Skála č.p. 88, Ladislav Kváček č.p. 176,
četnická stanice na obecním úřadě, vrchní strážmistr pan Hejný, strážmistři
pan Brodecký, pan Novák, pan Eger,
hasičský sbor, velitel Julius Prosický,
lékař pan Jaromenko na obecním úřadě č.p. 34,
obecná škola č.p. 52 - 3 třídy a 5 spojených vyučovacích tříd, od roku 1942 řídící
učitel pan Bohumír Hodrment, učitel pan Lácha,
obecní strážník Václav Šmíd, šatlava, bubeník,
porodní bába Marie Vlachová č.p. 155,
umrlčí komora - nad malým hřištěm ve višňovce.

Škola
Škola, č.p. 52, se stala v obci znamením jejího rozkvětu v průběhu 19. století.
Původně chodily otvovické děti do školy v Kovárech pod Budčí (cca 3 km).
S ohledem na její špatný stav byla v roce 1765 postavena v Kovárech nová škola a
mezi prvními třiceti školáky byly i 4 děti z Otvovic: František Vojtěch, Antonín
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Regnemr, Anna a Kateřina Gallovy. Pro nedostatečnou kapacitu začaly v roce
1839 otvovické děti chodit do školy v Zeměchách vzdálené 2 km polními cestami a
přes kopec, ale příliš si tím nepolepšily. Obec proto postavila v roce 1859 vlastní
školu, od roku 1881 s druhou třídou v domku paní Marie Ložkové č.p. 56, v roce
1888 byla ke škole přistavena druhá třída a v roce 1889 třetí třída. Od roku 1922
měla škola čtyři třídy, od roku 1923 opět tři //247//, viz též fotografická příloha.
Prvním učitelem ve škole se stal do roku 1872 místní rodák František Šubrt,
po něm působili např.: Václav Rouček 1872-1875, Antonín Žalud 1875-1890, Jan
Sochor 1910-1925, zástupce řídícího učitele Josef Matouš 1926 (učitelem od roku
1908), Antonín Šustr 1926-1939 //248//, řídící učitel Josef Matouš, nar. 23.11.1884,
1939-1940, řídící učitel Jaroslav Dlubal 1940-1942, řídící učitel Bohumír Hodrment
1942-1945, od 31.8.1945 zástupce řídícího učitele Miroslav Karlovský //249//.
Písemnosti o škole se datují od roku 1906, neboť se dochovaly záznamy z
pedagogických schůzí sboru působícího na škole //250//, viz též fotografická příloha.
Nejstarší část Školní kroniky - Kniha protokolů domácích konferencí učitelských
na trojtřídní obecné škole ve Votvovicích obsahuje období školních roků 1906/1907
až 1916/1917. Záznamy zejména s podpisem: Antonín Žalud, správce školy, řídící
učitel, Sokolovský, zastupující správce školy, od 13.12.1910 řídící učitel Jan
Sochor. Druhá Kniha protokolů zahrnuje období 1917/1918 až 1929. Záznamy:
řídící učitel Jan Sochor, od 2.9.1925 zástupce řídícího učitele Josef Matouš, od
10.11.1926 řídící učitel Antonín Šustr. Třetí Kniha zahrnuje období 1929/1930 až
29.10.1940 se záznamy řídící učitel Antonín Šustr, od 2.9.1939 řídící učitel Josef
Matouš, nar. 23.11.1884, od 14.6.1940 řídící učitel Jaroslav Dlubal. Čtvrtá kniha Školní kronika za období 1940/1941 až 1966/1967, byla pojata jako založení nové
kroniky, s podpisem řídící učitel Jaroslav Dlubal, od 31.8.1942 řídící učitel Bohumír
Hodrment, 31.8.1945 zástupce řídícího učitele Miroslav Karlovský .
V otvovické škole se pořádali od roku 1923 Dětské dny pro místní děti.
Výtěžek z této akce byl vždy poskytnut škole na školní výlety, aby se jich mohly
účastnit i děti pocházející z nejchudších rodin. Na zavedení elektrických světel do
tříd a na chodbu školy si budova počkala do roku 1930, kdy se ve škole oznamoval
konec vyučovacích hodin zvoněním. V roce 1940 bylo na žádost rodičů žáků školy
ustanoveno Rodičovské sdružení. Jeho prvním předsedou byl zvolen železniční
zřízenec Karel Petřina. Také se podařilo vybudovat nový byt pro učitele a opravit
stávající byt řídícího //251//

Společenský a politický život
Na hospodářský rozvoj obce v 2. polovině 19. století a na začátku 20. století
navazuje v obci zájmová, národní, sociální, profesní a politická emancipace
občanů a jejich sdružování do místních spolků a organizací. Národní rys obecních
aktivit se dále zvýraznil po vyhlášení samostatné Československé republiky
28.10.1918. Jednotlivé organizace pořádaly kromě své hlavní činnosti pro členy a
obec slavnosti, zábavy, vycházky, odebírali periodický tisk, případně
poskytovaly podporu v nemoci či přispívaly na ošacení chudých školných dětí.
15.6.1890 vznikl v obci Sbor dobrovolných hasičů, v roce 1904 evidoval 22
členů se starostou Josefem Kohoutem //252//, v roce 1933 evidoval 97 členů,
předsedou byl Ferdinand Suchý //253//.
Následovalo založení Tělocvičné jednoty „Sokol Budečský“ v roce 1891
s knihovnou a pěveckým kroužkem.
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Společenstvo různých živností bylo založeno v roce 1896, v roce 1904
evidovalo 41 členů, jeho starostou byl František Himl.
Vzdělávací a podporující spolek (dělnický) pro Votvovice a okolí, byl
založen v roce 1896, v roce 1904 disponoval knihovnou, evidoval 113 členů,
starostou byl Josef Burgr //254//. V záznamu v obecní kronice z roku 1933 se píše o
založení tohoto spolku v roce 1897. V roce 1933 evidoval 170 členů a jeho
předsedou byl Josef Kalousek.
Vlastenecko-dobročinný spolek Baráčníků, založený v roce 1901 měl roce
1904 70 členů, starostou byl Jan Škvor //255//.
Výrazem odborového sdružování se v obci stala od roku 1906 Organizace
sklářských dělníků Skupina Otvovice se sídlem svazu Teplice, evidující 102 členů,
jejímž předsedou byl František Adam //256//.
Po vzniku Komunistické strany Československa v roce 1921 vznikla v obci
místní organizace Rudých odborů //257//.
Průmyslový svaz lučebního, keramického a sklářského dělnictva se
v obci sdružoval od roku od 1927, měl 70 členů a jeho předsedou byl František
Mencl //258//.
16.3.1924 byla v obci založena pobočka Československého červeného
kříže. Jejím předsedou byl v roce 1933 Jan Tippl.
V roce 1929 byl založen při Tělocvičné jednotě Sokol loutkářský odbor.
V roce 1932 byla založena Vlastenecko-dobročinná samostatná obec
Baráčníků Háj, jejím rychtářem se stal Jan Žebro //259//.
Sdružovací trendy směřovaly v obci rovněž k zakládání místních organizací
politických stran. V roce 1898 byla v obci založena organizace Českoslovanské
(později československé) sociálně demokratické strany dělnické. V roce 1933 byl
jejím předsedou Antonín Ciniburk.
Místní organizace Českoslovanské strany agrární (později Republikánské
strany zemědělského a malorolnického lidu – agrární) byla založena v roce 1905.
V roce 1933 evidovala 55 členů a jejím důvěrníkem byl Josef Varhaník.
Místní organizace Československé strany socialistické (později
Československé strany národně socialistické) byla založena 23.3.1919. V roce 1933
evidovala 40 členů a jejím důvěrníkem byl Josef Snopek //260//.
V roce 1921 byla v obci založena místní organizace Komunistické strany
Československa //261//.
Kromě toho v obci existovala v roce 1933 Československá živnostenskoobchodnická strana středostavovská s 32 členy. Jejím předsedou byl Josef
Pokorný //262//.
S ohledem na sociální strukturu obyvatel obce byly nejsilnější pozice stran
orientujících se na místní dělnictvo a námezdní pracující, což se projevovalo i ve
volebních výsledcích komunálních voleb ve 20. a 30. letech 20.století. Např. po
obecních volbách 15.7. 1919 obsadili sociální demokraté v osmnácti členném
obecním zastupitelstvu třináct míst //263//. V obecních volbách 1.11.1923 získalo
Socialistické sjednocení 6 zástupců, Komunistická strana Československa 6
zástupců, Strana sdružených poplatníků 4 zástupce, Československá strana
socialistická 3 zástupce //264//. Komunisté setrvali v obecním zastupitelstvu čtrnáct
let až do roku 1938 //265//.
Člen obecního zastupitelstva Karl Meindl popisuje v obecní kronice v roce
1927 strukturu a rozložení politických sil v obci: Třebaže čítala naše obec kolem
1.000 obyvatel, měla 4 až pět stran různých politických směrů. Nejmohutnější byla
strana Sociálně demokratická s 600 členy, dále strana Agrární se 70 příslušníky,
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strana národně demokratická a klerikální - 10 příslušníků //266//. Pátou,
neuvedenou stranou, byla zřejmě míněna místní organizace Komunistické strany
Československa.
Např. po volbách v roce 1932 měli komunisté v obecním zastupitelstvu 9
zástupců, národní socialisté 3, republikáni 3 a sociální demokraté 2 zástupce //267//.
V období nacistické okupace Československa v letech 1938-1945 byl
politický život v obci zrušen či omezen s ohledem na germanizační a válečné cíle
německých okupantů a soustředil se zejména do organizací a spolků:
Sportovní klub Otvovice //268//,
Národní souručenství, místní organizace nacisty povolené politické a později
„kulturně výchovné“ organizace v protektorátu Čechy a Morava, předseda Ludvík
Štuler,
Národní odborová ústředna zaměstnanecká, místní organizace autoritativní
centrály,
Kuratorium pro výchovu mládeže, česká profašistická organizace, organizovaná
pány Hodrment, Kopecký, Tyl,
Baráčníci //269//.
S ohledem na okupační poměry se politická aktivita občanů soustředila i přímo
na organizovanou či individuální ilegální odbojovou činnost s národními,
demokratickými a sociálními cíli.
Po okupaci Československa fašistickým Německem 15. březnu 1939 a
zřízení Protektorátu Čechy a Morava byli zatčeni a vězněni otvovičtí komunisté
Karel Lein, Václav Vlach, Václav Kubovec a Jaroslav Mudruňka, později i A.
Bíbová, manželka partyzána J. Bíby. Za sabotážní činnost byli zatčeni Josef
Javůrek (zastřelen v Kobylisech) a jeho syn Miroslav Javůrek (umučen
v koncentračním táboře), //270//.
V období tzv. Heydrichiády v roce 1942 byli zradou opět zatčeni Václav
Kubovec, Václav Vlach a Karel Lein a byli uvězněni do května 1945 //271//.
V letech 1942-1943 zasahuje na Kladensko činnost III. ilegálního ústředního
výboru Komunistické strany Československa v čele s Josefem Molákem (29.4.189318.8.1943) a jeho členem a otvovickým rodákem Antonínem Vidimem, který však
byl v listopadu 1943 zatčen a v roce 1944 nacisty popraven. Proti okupantům na
Kladensku působila rovněž sokolská skupina župa Budečská napojená na ilegální
organizaci Jindra //272//.
Kulturní a společenská činnost v obci byla v období nacistické okupace
organizována zejména pod hlavičkou Sportovního klubu Otvovice, v němž se
shromažďovaly i prostředky na pomoc rodinám uvězněných občanů //273//.
V průběhu druhé světové války v letech 1939-1945 podporovala utajeně
rodina majitele mydlárny Josefa Salače finančně a hmotně několik rodin uvězněných
komunistů. Rodina jeho zetě Miroslava Vaice musela sama čelit anonymnímu udání
a vyšetřování na Gestapu (nacistická tajná státní policie) o židovském původu či za
poslech pro nacisty „nepřátelského rozhlasu“ českého exilového vysílání z Londýna,
přičemž za obojí hrozila v podstatě smrt za nepřátelskou činnost proti Říši //274//.
„Pamětní spis vydaný pro zvelebení a ozdravění kraje budečského“ z května
1944 komité pro postavení všesportovního stadionu v Otvovicích je svědectvím,
že i v těžké době okupace a národní poroby zůstávali někteří občané optimisticky
naladěni a snažili se i v této nelehké etapě českých dějin podniknout něco, co by lidi
nejen uspokojilo, ale i posílilo.
Koncem 2. světové války pečovaly zasvěcené osoby o zásobování a pomoc
uprchlíkům z nacistických transportů smrti, kteří se ukrývali v prostoru bývalé šachty
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František //275//. Například rodiny Josefa Salače a jeho zeťě Miroslava Vaice
umožňovaly po nocích uprchlíkům před nacisty ošetření a osobní hygienu //276//.
Podle svědectví paní Aleny Krejzové z roku 2009 se jednalo o polské občany. Za
pomoc poskytnutou těmto lidem obdrželi později otvovičtí občané polská
vyznamenání - pan Fechtner zlatý kříž a Štěpán Kamenický a Alois Krejza stříbrné
kříže //277//, viz též fotografická příloha.
Při Květnovém povstání v roce 1945 se v obci organizovala obrana,
porážely se například stromy, aby nacisté nemohli projet //278//. 1.5.1945 byla
Otvovické skále vztyčena rudá vlajka //279//, uvádí se též sovětská vlajka //280//.
Podle svědectví paní Aleny Krejzové z roku 2009 byla vyvěšena na drážním domku
na Otvovické skále československá vlajka, zřejmě první v Otvovicích. Dne 5.5.1945
vztyčil Otakar Salač podle osobní vzpomínky z roku 2009 československou vlajku na
komín mydlárny v centru obce.
Na pomoc bojující povstalecké Praze se vydali například otvovičtí občané
Miroslav Vaic se svým švagrem Lumírem Salačem (17.11.1927 Hrdlovka-2004)
z Kralup nad Vltavou obrněným vlakem. Ve vsi byli na konci války ubytováni po
stodolách němečtí utečenci – národní hosté a mezi nimi se schovávali i němečtí
vojáci //281//.
Revoluční dni v květnu 1945 proběhly dle dobového záznamu ve Čtvrté knize
- školní kronice v otvovickém prostředí celkem klidně, snad proto, že Otvovice leží
mimo hlavní komunikační spoje.
Období nacistické okupace 1938-1945 si však vyžádalo 6 obětí z řad
obyvatel obce a Josef Cerhov padl ještě v květnu 1945 //282//.
Osvobozením Československé republiky v květnu 1945 vojsky Sovětského
svazu, Spojených států Amerických a dalších spojenců byl politický a
společenský život v obci obnoven v linii Košického vládního programu z 5.4.1945.

Duchovní život
Veškerý duchovní život byl v obci řadu století spojován s organizací katolické
církve, poznatky o případném působení jiných církevních organizací nejsou
k dispozici.
Teprve v roce 1716 získala obec vlastní církevní stánek, když byla postavena
původní kaple sv. Prokopa uprostřed obce při silnici na obecním pozemku
nákladem tehdejšího zámožného otvovického rychtáře Ferdinanda Salomona jako
poděkování Bohu za odvrácení moru v letech 1680, 1713 a 1714. Její oltář dal
postavit Václav Přibyl a nad kaplí zřídil tesař Holý dřevěnou věžičku. V kapli byl
umístěn obraz sv. Prokopa a po stranách barokní sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha patronů rolnických ochránců proti nakažlivým nemocem. V roce 1772 byla kaple
opravena a její okolí bylo upraveno.
Po vypuknutí cholery v obci v roce 1832 byla kaple již ve špatném stavu,
neumožňujícím provádění bohoslužeb, a proto byla zbořena a na jejím místě byla
postavena nová prostrannější kaple v novogotickém slohu, jako jediná stavba v
okolí. V roce 1841 byl přestavěný kostelík vysvěcen lidickým vikářem J. Bezděkem.
V roce 1846 nechal majitel sklárny Emilián Morawetz přelít původní puklý zvon
s reliéfem sv. Prokopa //283//. Kaple byla dokončena v roce 1847 //284//. Podle
sborníku Umělecké památky Čech //285// pochází, pseudogotická kaple sv.
Prokopa z roku 1846, nástropní malba v kapli je z roku 1899 od J. Duchoně a
barokní sošky sv. Rocha a Šebestiána z 18. století.
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Za 1. světové války (1914-1918) se dostavili 25. dubna 1917 do obce tři
vojáci i s poddůstojníkem a k účelu výroby děla sejmuli ve zdejší kapli zvon
Umíráček z roku 1724 vážící asi 30 kg. V prosinci 1917 byl odebrán i druhý zvon,
zvaný Prokop z roku 1846 //286//.
Po vzniku Československé republiky byla kaple opatřena 15. října 1921
novým zvonem //287//. V polovině 30. let 20. století byl stav kaple označen
dobovým pozorovatelem jako žalostný a byl doplněn výzvou k občanům, aby se
rozpomněli na povinnost, kterou na sebe obec před lety převzala //288//, viz též
fotografická příloha.

Sportovní život
Jedním z projevů sociálního rozvoje obce v 19. století se stal rozvoj sportovní
a společenské aktivity jejích obyvatel. 26.7.1891 byla založena Tělocvičná jednota
„Sokol Budečský“ //289//.
Po vzniku Komunistické strany Československa v roce 1921 vznikla v obci
místní organizace Federace dělnických tělocvičných jednot a Spartakových
skautů práce //290//.
S rozvojem turistiky se obec stala místem zájmu a pohybu turistů, což dokládá
i modře značená turistická trasa na mapě Klubu Československých turistů z roku
1925 //291//, která byla vedena podél Zákolanského potoka ze Zákolan přes
Otvovice do Kralup nad Vltavou, viz též fotografická příloha.
V roce 1933 eviduje obecní kronika:
Tělocvičnou jednotu Sokol se 104 členy a starostou Josefem Matoušem,
fotbalový sportovní klub SK Otvovice, jehož předsedou byl od roku 1929 Václav
Tomany,
místní organizaci Dělnické tělocvičné jednoty,
místní organizaci Federace dělnických tělocvičných jednot.
V letech okupace Československa fašistickým Německem 1939-1945 se
sportovci v obci soustředili i na širší národní cíle a poskytli krytí protifašistické
činnosti. Podle pamětníků //292// byly v této době v obci činné následující
organizace:
Tělocvičná jednota SOKOL,
Dělnická tělocvičná jednota,
Federace dělnických tělocvičných jednot,
Sportovní klub Otvovice - kopaná,
Hokejový oddíl Sportovního klubu Otvovice – hokej.
V sezóně 1941-1942 se fotbalový klub SK Otvovice stal vítězem soutěže III.tř.
okresu Kralupy a na pohlednici s portréty fotbalistů a funkcionářů z této doby je
označen jako vedoucí klub II.tř. odd. B Kladno, viz fotografická příloha.
V květnu 1944 prezentoval Sportovní klub Otvovice ve spolupráci
s dalšími tehdy povolenými organizacemi v Pamětním spise pro zvelebení a
ozdravění kraje budečského záměr vybudovat v obci všesportovní stadion
s koupalištěm, hřištěm, tělocvičnou, společenským domem a divadelním sálem a
travnatými rekreačními plochami.
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10) K některým zvykům, obyčejům a tradicím spjatým s
obcí v 19. století a v 1. polovině 20. století
K otvovické sklárně se váže lidová pověst, podle níž sklář Antonín
Mechalický prchal za napoleonských válek s rodinou, povozem a dobytkem 16
týdnů před vojskem od České Lípy do vnitrozemí, skrýval se po lesích a roce 1814
se usadil v obci s vidinou práce ve sklárně a na malém kopečku nad silnicí sklárny
postavil hostinec. Byl považován za velmi zámožného neboť si přivezl truhlice
s penězi a cínovým nádobím. Živil se rozvážením otvovického skla a dle pověsti
zahynul na cestách. Kopeček s hostincem připadl po jeho smrti sklárně //293//.
Zápisky Josefa Kozelky, kapelníka a kostelníka z Kovár pod Budčí, Lidové
zdroje národního obrození (LZNO), 1974, obsahují plán a výhled výtěžku za
muzicírování v obcích okolo Budče v roce 1845, mimo jiné ve Votvovicích, které
zachycují některé dobové zvyky //294//:
- 28.ledna veselost Jiří Houdek,
- 3.února veselost J. Kohouta v období masopustu, kdy vesnická chudina
pořádala po vsi průvod masek, v něm byl vždy pověstný medvědář s medvědem,
masky vandráků a cikánů. Masopustní průvod chodil od statku ke statku. Každý
hospodář a hospodyně byli povinni mu dát nějaký dar. Několik masek chodilo s
nůšemi, do kterých se dary ukládaly. Po průvodu se v hospodě všichni o výtěžek
rozdělili //295//.
- 6. července pouť. Jednalo se o oslavu na počest patrona, kterému byl
vysvěcen kostel. V tento den selské i chalupnické vrstvy zvaly s koláči všechny
příbuzné a kmotry. Na návsi či kolem kostela byly rozestavěné boudy s cukrovým i
s drobným spotřebním zbožím. Ráno a odpoledne se šlo do kostela, večer do
hospody k muzice //296//.
-13. července doušky, což byl zvyk, při kterém sedláci obcházeli meze a
kontrolovali stav umístění hraničních kamenů. Po prohlídce se šlo do hospody a
hodovalo na obecní útraty //297//.
- 24. srpna bez upřesnění,
-12. a 13. října posvícení. Jednalo se o oslavu posvěcení kostela jako při
pouťi //298//.
- 25.listopadu svatba Kettnera.
Jako ohlas na důlní neštěstí v roce 1907 a na památku havířům je uváděn
kolem roku 1919 vznik blíže nespecifikované lidové písně na Otvovicku //299//.

11) Image obce ve vymezeném období
Image obce procházela v jednotlivých obdobích různými výkyvy popularity.
Vrchnostenská vizitační zpráva z roku 1682 popisuje zdejší špatné poměry,
neboť „ves leží v hlubokém údolí, po stranách má kopce, že nemožno tam vynést
hnůj. Kopcovitá pole, pak i lidská obydlí trpí přívaly vod. Pole jsou tam kamenitá a
písčitá, že ani tráva na nich nechce růst. Lidé jsou chudí, dluhů vrchnosti a
kontribuce neplatí a pravděpodobně prý celá ves zpustne“ //300//.
Generální vizitace roku 1687 konstatovala mimo jiné, že „tato ves leží
v dobrém položení“ //301//.
V roce 1846 je obec Wotwowitz na panství Zvoleněves pouze připomínána ve
Všeobecném geograficko statistickém lexikonu u obce a farnosti Kováry //302//.
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Paměti babičky Kavalírové zpracovávané Antonií Kavalírovou, rozenou
Adlerovou od roku 1859, v nichž vzpomínala na půl roku ze svého dětství
stráveného na Marije Heim, Marienheim u vsi Votvovic na Slánsku a na zdejší
skelnou huť zašlou před rokem 1820, jsou osobitým popisem ze sklářského
prostředí a obce na začátku 19. století. V roce 1929 vydal tento „památník“ její
vnuk Josef Jan Frič (12.3.1861-10.9.1945) a podle vydání z roku 1993 se dílo stalo
ihned literární raritou //303//.
Zásluhou dolování černého uhlí a vznikajících odvalů hlušiny je obec
Wotwowitz bei Kralup zmíněna v roce 1871 v německy psané odborné literatuře jako
jedno z nalezišť zkamenělin flóry na Kladensku //304//. Oblast Otvovic se tak stala
v 19. a 20. století vyhledávaným nalezištěm zkamenělých rostlin a pyritu na
uhelných haldách //305//.
O obci samé, o otvovických sklářích, o háji nad dolem Felix, o členech
dělnického spolku a o podílu svého otce Ladislava Zápotockého-Budečského
(12.1.1852-16.12.1916) na zakládání dělnických spolků, organizací a sokolských
jednot pod Budčí a v Otvovicích v období 1890-1897 se zmiňuje ve své
dokumentárně-autobiografické práci Vstanou noví bojovníci //306// z roku 1948,
politik, odborář a prezident Československé republiky v letech 1953-1957 Antonín
Zápotocký (19.12.1984 Zákolany-13.11.1957).
V regionálním vlastivědném a vlasteneckém sborníku Budeč a okolí z roku
1905 se konstatuje, že „rovněž údolí…Votvovické vroubeno jsouc hájem po
obou stranách potoka, mile poutá oko pozorovatelovo...Poloha (obce) jest
nepravidelná. Podle silnice rozkládají se selské statky, po stráni dělnické domky. U
každého statku a téměř u každé chaloupky nachází se ovocný sad neb malá
zahrádka. Na stráních po obou stranách dodávají malebnosti obci listnaté háje a
višňové sady“ //307//.
V publikaci Království České z roku 1907 jsou Votvovice popisovány blízko
při Buštěhradské dráze v malebné krajině //308//.
Místopisný slovník Československé republiky z roku 1935 doplňuje popis obce
o její „krásnou polohu“ //309//.
Kamenického Toulky Pražským okolím z roku 1936 uvádějí Otvovice jako
průchozí místo na pěší trase z Prahy přes Okoř a Budeč do Kralup nad Vltavou
//310//.
Otvovický pamětní spis z roku 1944 propaguje přírodní krásy, „zdravou
polohu“ a výhodné dopravní spojení staroslavného budečského kraje.

12) Závěry
Autor si je vědom útržkovosti a neúplnosti pokrytí vymezené historie obce, ale
komplexní zachycení dějin Otvovic nebylo v této fázi hlavním cílem. Střípky
z historie obce Otvovice bude jistě možné dále doplňovat a prezentovat
v případných dalších vydáních, opírajících se i o archivní studium, aby se tak vytvořil
poněkud úplnější obraz historie této zajímavé podbudečské obce, jejíž nejstarší
část nesporně charakterizovala zemědělská a řemeslná činnost, hornictví,
sklářství a bohatý společenský život.
Pokud čtenáře zaujme předložené téma a pokud bude o něj zájem, bylo by
možné uvažovat o zpracování cizojazyčného resumé 1.dílu, o zpracování 2.dílu,
zahrnující novodobou historii obce Otvovice v období 1945-1989, případně 3.dílu,
obsahujícího vývoj po roce 1989, o vytvoření dalších internetových stránek k obci
(galerie dobových pohlednic, fotografií, map, plánů, vzpomínek pamětníků apod.) a
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to vše jako předpokladu pro budoucího virtuální či skutečnou pamětní síň obce
Otvovice.
Podkladem k tomu mohou být i konstruktivní návrhy čtenářů či pamětníků na
úpravu a doplnění dosavadního textu či únosné rozšíření následného vydání této
práce, včetně odkazů na další zdroje. Připomínky v tomto směru lze zasílat na email autora: landa.mirek@seznam.cz či na adresu Obecního úřadu Otvovice:
Otvovice 34, 27327 Otvovice, či na e-mail: otvovice@quick.cz. Informace k obci
Otvovice lze nalézt rovněž na http://www.otvovice.cz.
Za 19. let bude obec Otvovice slavit 800 let od první zmínky o obci. Možná
je to zatím s velkým předstihem, ale přejme jí svébytný rozvoj a důstojné oslavy,
jejichž součástí by možná mohlo být i další rozšíření obzoru společné paměti
otvovických občanů o historii jejich obce.
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