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úřadu. Popíšu chod poštovního úřadu a chod obecního úřadu. V úvodu představím život 

Bohumila Suchardy. Jeho působnost v Milovické činnosti a správě. Dále se budu věnovat 

podrobně poštovním písemnostem a písemnostem na obecním úřadu. Popíšu typy písemností 

a objasním jejich potřebu vzniku. 
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The aim of my bachelor thesis is to acquaint the reader with interesting person Bohumil 

Sucharda. He worked in two branches of administration. Branches are postal administration 

and public administration at the municipal office. I will describe the operation of the post 

office and municipal office. In the introduction, I introduce the life of Bohumil Sucharda and 

his activities in Milovice´s activities and administration. In the next part of the thesis, I will 

deal with  

the postal documents and the documents at the municipal office. I will describe the types of 

documents and explain their clarify need for emergence.  

 

Klíčová slova v češtině: písemnost, úřad, starosta, dokument, pošta, historie, náležitosti, 

obecní úřad, poštmistr, obecní zastupitelstvo, žádost  

Klíčová slova v angličtině: document, office, mayor, post office, history, essentials, 

municipal office, postmaster, municipal council, request   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  
             Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením  

PhDr. Milady Sekyrkové, CSc. a uvedla veškeré literární prameny, které byly během této 

práce použity.             

 

V Praze dne                                                                    _________________________ 

                                                                                                               Kristýna Fráterová  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
 Ráda bych touto cestou poděkovala PhDr. Miladě Sekyrkové, CSc. za odborné vedení 

a podporu při tvorbě této bakalářské práce, a za mnoho cenných rad.  

 



Obsah:  
 

1. Úvod……………………………………………………………………………………........1    

2. Metodologie a zdroje práce………………………………………………………………….2 

3. Dějiny obce Milovice před příchodem Bohumila Suchardy………………………………...6  

4. Bohumil Sucharda, jeho rodina, život a příchod do Milovic………………………………11 

5. Pošta v Milovicích………………………………………………………………………....14 

6. Proměna Milovic za Suchardova veřejného působení……………………………………..20 

7. Okupace, její dopad na Milovice a zatčení a uvěznění Suchardy………………………….35 

8. Milovice po roce 1945……………………………………………………………………..37 

9. Závěr……………………………………………………………………………………….40 

10. Seznam pramenů a literatury……………………………………………………………...42 

10. 1. Archivní zdroje…………………………………………………………………42 

10. 2. Literatura……………………………………………………………………….42  

10. 3. Internetové zdroje………………………………………………………………44 

11. Přílohy…………………………………………………………………………………….45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek 

č. - číslo 

č. k. – číslo knihy/kartonu 

Čsl. armády – Československé armády 

ČSOL – Československá obec legionářská  

inv. č. – inventární číslo 

kat. – katastr 

Kč – korun českých  

MNV MILOVICE – Místní národní výbor Milovice  

např. – například  

OA MILOVICE – Oblastní archiv Milovic 

SOkA – Státní oblastní archiv  

Sb. z. a n. – Sbírky zákonů a novel  

tj. – to je 

tzv. – takzvaný  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s Bohumilem Suchardou, který  

se významně zapsal do dějin obce Milovice díky svému dlouholetému působení ve správě 

obce.  Během jeho života stačil působit ve dvou odvětvích veřejné správy - v poštovní správě  

a funkcemi na obecním úřadě. Na obou zmíněných úřadech zastával nejvyšší možné funkce. 

Začínal na poštovním úřadě jako poštmistr a později se stal vrchním poštmistrem. Stejně tak 

tomu bylo i na úřadě obecním, kde začínal jako zastupitel obce a později se stal starostou. 

Tato práce se podrobněji zaměří na zmíněné sféry jeho působení. 

Práce popíše chod poštovního úřadu a obecního úřadu. Práce se bude věnovat 

písemnostem, které byly vydávány za působnosti Bohumila Suchardy v meziválečném 

období. Budou popsány typy písemností, které vznikaly na úřadech. Bude objasněna potřeba 

vzniku jednotlivých písemností.  

Tato práce je rozčleněna celkem na devět kapitol včetně závěru. V úvodu se čtenář 

seznámí s obsahem této bakalářské práce. Druhá kapitola přiblíží čtenáři jakou metodologií je 

práce napsána a jaké zdroje a prameny byly použity pro tuto práci. Třetí kapitola seznámí 

čtenáře s dějinami obce Milovice před příchodem Bohumila Suchardy. Město má zejména 

bohatou vojenskou historii. Čtvrtá kapitola se zabývá podrobně osobností Bohumila 

Suchardy, jeho rodinou a příchodem do města Milovice. Pátá kapitola této bakalářské práce 

zpřehledňuje vývoj a chod poštovní úřadu v Milovicích. Vznik poštovního úřadu bude popsán 

i obecně od počátku fungování pošt. Šestá kapitola analyzuje proměnu města Milovice během 

veřejného působení Bohumila Suchardy a jeho přínos ve městě. V kapitole jsou popsány 

písemnosti, které byly vydávány na obecním úřadě v době Suchardovi působnosti. Sedmá část 

popisuje dobu okupace, její dopad na Milovice a zatčení Bohumila Suchardy. Osmá část 

seznámí čtenáře s dobou po roce 1945 ve městě Milovice. Poslední devátá část uzavírá  

a shrnuje tuto práci.  
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2. Metodologie a zdroje práce  

   

 Informace, které jsou obsahem této bakalářské práce, jsou získány z mnoho různých  

a odlišných zdrojů. Zdroje jsou archivní, literární a internetové. Nejčastějšími zdroji této práce 

jsou zdroje archivní. Práce se dále opírá o informace obsažené v odborné literatuře. 

V neposlední řadě nechybí i internetové zdroje ve velmi malé míře.  

Tato bakalářská práce obsahuje přímou metodu pro postup práce, kdy je popisována 

čistá skutečnost. Tato přímá metoda lze definovat jako postup, kterým se snažíme získat 

informace o minulosti. Jde tedy o přímé studium pramenů, které vypovídají  

o minulosti. Téma práce je zkoumáno na základě archivních pramenů a odborné literatury, 

která se vztahuje k danému tématu.  

Významná část práce se opírá o studium archivních materiálů a pramenů. Tyto 

materiály a prameny jsou přístupné ve Státním oblastním archivu Nymburk se sídlem v Lysé 

nad Labem. V archivu se nachází Archiv obce Milovice1 – NAD 374, který tvoří 68 úředních 

knih, 14 podacích protokolů, 12 kartonů, 13 map a plánů, 21 technických výkresů, 2 fotoalba,  

2 samostatné fotografie, 2 jiné evidenční jednotky, 1 pečetidlo a 1 otisk obecních pečetí. 

Celkový rozsah fondu je 3,13 bm. Tento fond byl uspořádán podle umělého schématu, který 

vychází z metodického návodu Archivní správy Ministerstva vnitra v Praze z 31. 1. 2000,  

čj. AS/1-284-200, na pořádání a inventarizaci archivních fondů Archiv obce. Fond byl 

uspořádán Mgr. Vítem Kochánkem v roce 2016, inventář v programu Janus Archiv, verze 

1.53 v souladu s pokynem ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 13/2008 ve znění 

dodatku č. 20/2009. Tento fond je inventarizovaný. Fond je zpřístupněný veřejnosti.  

Druhým významných pramenem v archivu pro tuto práci je fond Místní národní výbor 

Milovice2 - NAD 1122. Tento fond ještě není uspořádaný. Časový rozsah Místního národního 

výboru je od roku 1908 – 1990. Ve fondu nalezneme celkem 152 neuspořádaných úředních 

knih. Dále 18 neuspořádaných podacích protokolů/deníků, 5 indexů. Celkem fond obsahuje 

111 neuspořádaných kartónů a 2 balíky. V současné době se pracuje na uspořádání tohoto 

fondu.  

                                                           
1 Státní oblastní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Archiv obce Milovice, číslo listu NAD: 374 
2 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Místní národní výbor Milovice, číslo listu NAD: 1122 



3 
 

V archivu dále nalezneme uloženou Kroniku obce Milovice do roku 1960. Kronika je 

přístupná veřejnosti.3 V kronice se detailně dočteme, jak obec vznikla a za jakých podmínek. 

Dále je v kronice popsán vývoj obce Milovice rok po roku do roku 1960. Kronika je psána 

ručně a má celkem 231 stránek, z toho 230 popsaných. Celkem psalo kroniku 6 kronikářů.  

• Václav Ježek (1927 – 1929) 

• František Sladký (1929) 

• Josef Choura (1930 – 1948) 

• Josef Novák (1949 – 1951) 

• Jaroslav Baier (1952 – 1954) 

• Jaroslav Smítka (1954 – 1957)  

Další věrohodné a ověřené informace obsaženy v této bakalářské práci jsou z matrik. 

Matriky, ze kterých bylo čerpáno, nalezeme ve Státním oblastním archivu v Praze.4 Informace 

z matrik jsou přístupné a dohledatelné na internetu. Konkrétně jsou informace čerpány 

ze dvou matrik. Matrika číslo 07 z let 1854 – 1889 a matrika číslo 14 z let 1894 – 1919. 

 Pro rozšíření a ověření informací týkajících se poštovního úřadu byly použity zdroje 

z  Poštovního muzea v Praze. Konkrétně publikace „Středočeský zpravodaj č. 143 z roku 

1992,“5 „Monografie Československých a Českých známek a poštovní historie“6  

a „V. Dragon, Čechy Mi – Ne, Milovitz – Milovice.“7 Knihovna poštovního muzea je 

otevřená a přístupná veřejnosti každý den, avšak je lepší se do ní objednat předem již 

s požadovaným obsahem materiálu. Pro všeobecné rozšíření informací týkající se dějin pošt 

lze zapůjčit publikaci „Dějiny pošty v českých zemích.“8 Pro rozšíření obecných informací 

byly použity knihy „Pražské pošty – Historie a současnost,“9 „Monografie Československých 

a Českých známek a poštovní historie“10a Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska.“11 

O městě Milovice nelze najít příliš literatury, která by sdělila více informací, než které 

jsou dohledatelné v archivu. Publikace slouží spíše jen k ověření již dohledaných informací. 

                                                           
3 SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Místní národní výbor Milovice, č. k. 169, Kronika obce do 
roku 1960 
4 Státní oblastní archiv v Praze, Matriky, Název knihy: Milovice 07 a Milovice 14 
5, Oldřich GREGOR, Knihovna poštovního muzea v Praze, Středočeský zpravodaj 143, Kutná Hora 1992 
6 Jiří KRATOCHVÍL, Monografie Československých a Českých známek a poštovní historie, Praha 2012, s. 212 
7Vladimír Dragoun, Knihovna poštovního muzea v Praze, Čechy Mi – Ne, složka Milowitz: Milovice,  
Praha 1905  
8 Pavel ČTVRTNÍK, Dějiny pošty v českých zemích, Praha 2000, s. 163 
9 Jiří KRATOCHÍL, Pražské pošty – Historie a současnost, Praha 2009, s. 480 
10 Jiří KRATOCHVÍL, Monografie Československých a Českých známek a poštovní historie, Praha 2012, s. 212 
11 Petr ULRICH, Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska, Praha 2013, s. 288 
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Jednu zajímavou publikaci vydaly v roce 2004 spisovatelky Vendula Čapková a Petra 

Tatarová s názvem „Milovice aneb 100 let od založení vojenského cvičiště.“12 Další zdroj, 

který se týká Milovic s názvem „Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 

1396 – 1996.“13 byl napsán místní obyvatelkou. Paní Loudilová byla celý život knihovnicí 

v Milovicích. Dále tu máme dvě publikace, ve kterých je zmínka o městě Milovice. Je to 

kniha „Odchod Sovětských vojsk 1990 – 1991“14 a „Osudové okamžiky.“15 

Odborná literatura, ze které vychází tato bakalářská práce, se týká obecní správy, 

samosprávy a jejím vývojem v meziválečném období. Informace obsažené v odborné 

literatuře umožňují lepší orientaci v tématu. Jedním z hlavních zdrojů, ve kterých byly 

všeobecné informace ověřeny, je publikace „Proměny a kontinuita české komunální politiky: 

územní samospráva v nové době (1850 – 2010)“16 Další zdroj, týkající se samosprávy,  

je publikace „Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost.“17  

Pro rozšíření obecných informací, týkajících se obecních voleb v meziválečném 

období, byla použita publikace „Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920  

a všeobecné volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu 

roku 1919.“18 Pro ověření informací ze dvou výše uvedených publikací byly užity další 

publikace:   „Volby do národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do 

obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919,“19 

„Vademecum pomocných věd historických,“20 „Zlatý věk české samosprávy“21a „Vývoj 

veřejné správy v letech 1848 – 1948.“22 

                                                           
12 Vendula ČAPKOVÁ – Petra TATAROVÁ, Milovice aneb 100 let od založení vojenského cvičiště,  
Milovice 2004, s. 96  
13 Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996,  
Milovice 1996, s. 59 
14 Dana KYNDROVÁ, Odchod Sovětských vojsk 1990 – 1991, Praha 2003, s. 86 
15 Jan ŘEHOUNEK, Osudové okamžiky, Praha 2013, s. 108 
16 Jan ČOPÍK, Proměny a kontinuita české komunální politiky: územní samospráva v nové době (1850 – 2010), 
Praha 2014, s. 317 
17 Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po 
současnost, Praha 2007, s. 568 
18 Státní úřad statistický: BURSÍK A KOHOUT, Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a 
všeobecné volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919, Praha 1922, 
s. 168 
19 BURSÍK a KOHOUT, Volby do národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních 
zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919, Praha 1922, s. 168 
20 Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických,  
Praha 1988, s. 488 
21 Milan HLAVAČKA, Zlatý věk české samosprávy, Praha 2006, s. 207  
22 Karel SCHELLE, Vývoj veřejné správy v letech 1848 – 1948, Praha 2002, s. 389 
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Internetové zdroje použity v této práci jsou použity v značné míře jen pro objasnění  

a rozšíření obecného faktu. Internetové zdroje nejsou použity jako zdroje podstatných faktů.  
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3. Dějiny obce Milovice před příchodem Bohumila Suchardy 

 

První zmínky o obci 

 První zmínky o městě Milovice jsou zaznamenány ve 14. století. Tehdy jsme se 

v listinách mohli setkat s názvem Milevice. Ve 14. století na území města Milovice bylo sídlo 

vladyky Holomka. Holomek měl jednoho syna jménem Jan s manželkou Markétou. Současně 

s Holomkem tu také byl dvůr, v němž v té době byli bratři Sperek a Václav.23 

 Milovice mají své jméno po panu Milovi. Někdy se můžeme setkat i s jiným jménem, 

například: Milek anebo Milý.   

 V 15. století byly Milovice přikoupeny k Lysé nad Labem. Tehdy byla prodaná 

Milovická tvrz, dvůr i ves. Toto všechno koupil Bedřich z Donína ke svému panství 

benátskému.  

 Obec vznikala při dvoře a byla dlouho jen velice malou obcí, která byla odříznuta od 

světa. Občanstvo nacházelo práci nejčastěji ve dvoře. Obec byla vyznáním katolického, farou 

patřila do blízké vsi Mladá. 

 

Okolí města Milovice  

• Zbožíčko – bývalo majetkem Všebora z Chrástu, od roku 1492 bylo součástí Struh  

a od roku 1555 patřilo k panství benáteckému. 

• Jiřice – farou patřily Jiřice k Mladé včetně školy. Později byla v Jiřicích postavena 

dvoutřídní škola. Podle archeologických nálezů je hmatatelný důkaz, že tu bývala 

v pravěkých dobách osada.24 

• Lipník – ves bývala vždy obklopena lesy, které se v souvislém pásu táhnou až 

k zaniklé obci Mladá a Jiřice. V dřívějších dobách od jara do podzimu sloužila obec 

k ubytování vojenských oddílů, které sem přicházely z Milovic k cvičení střelby 

naostro.  

• Benátecká Vrutice – patřila k panství benáteckému. Vrutice je staročeské oblíbené 

pojmenování rychle tekoucích potoků a silných pramenů. První zmínky o obci spadají 
                                                           
23 Zmínka o bratřích je v kronice z roku 1396 – SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169, Kronika 
obce Milovice do roku 1960, str. 3 
24 Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996, Milovice 
1996, s. 7  
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do roku 1244, kdy královna Kunhuta panství darovala kostelu sv. Máří. Později patřila 

k Lysé, a od ni byla přidělena k Milovicím. Od roku 1599 – 1850 patřila k Benátkám.   

 

Vznik školy v Milovicích  

Důležitou institucí svědčící o významu obce, zpravidla bývá škola. Děti z obce 

Milovice docházely do školy do obce Mladá. Obec Mladá byla vzdálená od Milovic 3km. 

V roce 1859 kapacita školy v Mladé již nestačila, protože do školy docházely  

i děti z obce Jiřice a Lipník. Všechny tyto obce byly vyzvány k tomu, aby se podílely finančně 

na rozšíření školy. Občané Milovic se ale dohodli na tom, že si školu v Milovicích postaví 

sami. V roce 1862 byla budova školy dokončena, a mohla začít sloužit k vyučování. Již v roce 

1884 budova svojí kapacitou nestačila, a tak se musela nechat přistavit.25 Počet dětí stále 

stoupal a již v roce 1990 kapacita přistavené školy nestačila, a tak došlo k výstavbě jižního 

křídla školní budovy.  

 

Vojenský tábor  

Historie města Milovice je úzce spojena s vojenskou historií. V roce 1904 založila 

rakouská vláda na východním svahu vrchu zvaném „V Liškách“ vojenský tábor, který  

se nazýval „Kamenný.“26 Vojenský tábor byl založen za účelem elementární střelnice  

a cvičiště ke konání větších polních cvičení. Jeden z hlavních účelů byl i velký prostor, kde  

se mohlo střílet z děl. Náklady na postavení vojenského tábora a střelnice byly jeden a půl 

milionu korun českých.27 V roce 1925 měl tábor 5 jednopatrových domů pro kanceláře, 

ubytování důstojnictva a nemocnici. V roce 1928 zde byla vybudována kanalizace a vodovod. 

V zimě se v táboře zdržovalo cca 1200 lidí a v létě až 2000 osob. Výjimkou bylo hlavní 

cvičení, kdy se v táboře nacházelo až 5000 lidí.  

 Spolu s vojenským táborem byla založena i vojenská střelnice, která měla rozlohu  

3465 ha. Její předválečná cena byla sedm milionů korun. Pro dalekonosná děla tato střelnice 

však nestačila, a tak se jednalo o její zvětšení. Pro zvětšení střelnice by však bylo zapotřebí 

                                                           
25 Škola byla rozšířena až o rok později tj. 1885, protože v roce 1884 se již stavěl most a byla opravována silnice. 
- Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996, 
Milovice 1996, s. 34 
26 Jan ŘEHOUNEK, Osudové okamžiky, Praha 2013, s. 12 
27 SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169, Kronika města Milovice do roku 1960, s. 17 
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zničit okolní obce, a tak ke zvětšení nedošlo. Nová výstavba střelnice byla v Brdech – Dobříš 

– Mnišek pod Brdy.28 

 Po zřízení vojenského cvičiště a vojenského tábora v roce 1914 byli v táboře vojáci, 

kteří již rok poté umírali. Nejdříve byli vojáci pohřbíváni na civilním hřbitově. V táboře 

přibývali zajatci, a s nimi přibývali i ti, kteří umírali. Již v roce 1916 prošlo táborem 46000 

válečných zajatců. Váleční zajatci umírali na mnohé nemoci, které si často již do tábora 

přivezli. Tyto nemoci byly tuberkulóza, španělská chřipka a infekční onemocnění. 

S rostoucím počtem umírajících nebylo již možné pohřbívat na civilním hřbitově. Krátce po 

příchodu prvních transportů italských válečných zajatců bylo určeno území o rozloze 5002m2 

na jižní straně tábora pro založení nového hřbitova. Hřbitov byl pro Rakousko-Uherské 

vojáky, dále pro ruské, italské a srbské válečné zajatce. Jednotlivě v rakvích bylo pohřbeno 

664 mrtvých. Ostatní zemřelí italští zajatci byli pohřbíváni do hromadných hrobů. Těchto 

hromadných hrobů je na hřbitově celkem 189. Na hřbitově je celkem pohřbeno 5170 

italských, 521 ruských a 51 srbských válečných zajatců.29 Od roku 1919 do roku 1939 bylo na 

hřbitově pohřbeno 35 českých vojáků.  

 

První statistická data ve městě Milovice30 

Další důležitou součástí obcí bývá kontrola nad statistickými daty a vlastnictvím obce.   

• orná půda = 1005ha 22a 

• trvalé louky = 43ha 37a 

• zahrady = 5ha 13a 

• pastviny = 1010ha 4a 

• lesy = 427ha 74a 

• rybníky = 78a 

• plochy zastavené a neplodné půdy = 142ha 32a 

• celkem  2634ha 60a  

                                                           
28 Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996,  
Milovice 1996, s. 10 
29 Jan ŘEHOUNEK, Osudové okamžiky, Praha 2013, s. 37 
30 Tamtéž s. 29 
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První sčítání ve městě říkalo, že v Milovicích bydlí 2190 obyvatel v 242 domech  

a 44 barácích tábora vojenského.31 Nejčastější zaměstnání obyvatelstva bylo v oblasti 

zemědělské. Zaměstnání obyvatelé mohli také najít do roku 1918 v místním lihovaru.  

Ve městě bylo více náboženského vyznání. Bylo to vyznání Římskokatolické, vyznání 

Československé církve a dále vyznání Československé evangelické církve.32 

 

Spolky a obecní knihovna 

 Jak už to tak bývá, tak v obcích se velmi často setkáme s obecními spolky a nedílnou 

součástí každé obce bývá knihovna. V Milovicích byl spolkový život velice čilý, bylo zde 

více než 13 různých spolků.  

Například: Hospodářská besídka „Kodym“, Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota,33 

Střelecká jednota, Osvětový sbor, Svaz československých rotmistrů, Svaz československých 

důstojníků, Československá obec legionářská, Masarykova letecká liga, Volná myšlenka  

a Skupina válečných poškozenců. 

 Po ustanovení osvětového sboru v Milovicích, převzal sbor do své správy obecní 

knihovnu. Knihovna měla kolem 120 svazků, které jí darovala Hospodářská besídka 

„Kodym“, anebo jiní dárci. Knihovnu vedl knihovník Alois Handl. Osvětovému sboru  

se podařilo docílit přesídlení knihovny do kabinetu místní obecné školy. Později se knihovna 

rozrostla a čítala přes 700 svazků.  

 

Život v Milovicích v letech 1928 – 1938  

 V roce 1928 zakoupila tělocvičná jednota „Sokol“ v Milovicích stavební místo pro 

výstavbu Sokolovny za 45.000 Kč a začali hned s výstavbou, která stála 198.445 Kč. 

Slavnostní otevření proběhlo 1. července 1928. Proběhly zde volby do zemského a okresního 

zastupitelstva, které se konaly 2. prosince 1928. Volby se odehrávaly v školní budově  

                                                           
31 Sčítání proběhlo v roce 1922 – Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu 
dějin 1396 – 1996, Milovice 1996, s. 59 
32 Tamtéž, s. 63 
33 Tělocvičnou jednotou byl myšlen Sokol – 33 Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich 
vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996, Milovice 1996, s. 50 
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a největší počet hlasů získala strana československých národních socialistů. Cena jmění v obci 

v roce 1928 činila 276. 000 Kč.   

 V roce 1929 byla největší změna v zavedení pravidelné autobusové dopravy. Nová 

linka jezdila mezi Milovicemi a Lysou nad Labem. Provoz začal 1. října 1929. Jízdní řád 

vykazoval 5 jízd denně. Jedna cesta stála 4Kč. Také zde proběhly volby do Národního 

shromáždění. Oprávněných voličů do poslanecké sněmovny bylo 715, avšak voleb  

se zúčastnilo celkem 696 voličů, z toho 339 mužů a 357 žen. 34 

 V roce 1930 nastala jedna změna, která se týkala školy. S rostoucím počtem 

obyvatelstva bylo potřeba školu opět rozšířit. Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o stavbě 

nové školní budovy. Evropou právě procházela veliká vlna nezaměstnanosti, která ochromila  

i město Milovice. Vznikla tu nově buňka Československé sociálně demokratické strany.  

 V říjnu roku 1931 proběhlo slavnostní otevření nové školy. V podkroví nové školy 

bylo otevřeno vlastivědné museum, kde byly vystaveny místní historické památky.35 Do nové 

školy byla přemístěna obecní knihovna. Zásadní změna v zastupitelstvu nastala, když starosta 

obce Josef Handl se vzdal funkce a vystoupil ze zastupitelstva. 19. prosince proběhly nové 

volby, kde byl zvolen Bohumil Sucharda jako nový starosta. Bohumil Sucharda byl členem 

republikánské strany, tedy agrárník. 

 V roce 1935 byla největší událostí výdlažba okresní silnice Lysá nad Labem – 

Milovice, o kterou usilovali již od roku 1931. Na vydláždění silnice byly použity žulové 

kostky,36 které byly cementovány v obloucích. Celkový náklad na vydláždění silnice činil  

2. 500 000Kč. 37 

 Rok 1938 nezačal pro město vůbec dobře, protože se do města dostala slintavka  

a kulhavka38 z Benátecké Vrutice. V obci se začaly objevovat překážky, které měly zabránit 

rozšíření těchto nebezpečných chorob. Kolem obce operovaly protiletecké hlídky s kulomety. 

Vstupní cesty do obce byly zastaveny převrácenými vozy nebo skácenými stromy.  

U překážek stály vojenské hlídky nebo občanská stráž, která byla ozbrojená francouzskými 

puškami.  
                                                           
34 SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169, Kronika města Milovice do roku 1960, s. 72 
35 Muzeum mohli navštívit všichni občané bez výjimky. V muzeum se nacházely zajímavé přírodovědecké 
exponáty, které byly nalezeny v okolí města Milovice – Tamtéž, s. 74 
36 Tamtéž, s. 79 
37 Tamtéž s. 80. 
38 Slintavka a kulhavka je akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků charakterizováno 
horečkou, tvorbou typických puchýřů a aftu na sliznici dutiny ústní. Nejčastěji jsou napadeni touto nemocí skot, 
prasata a ovce. - https://cs.wikipedia.org/wiki/Slintavka_a_kulhavka, přistoupeno 16. 11. 2017  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slintavka_a_kulhavka


11 
 

4. Bohumil Sucharda, jeho rodina, život a příchod do Milovic  

 

Původ a rodina Bohumila Suchardy 

 Bohumil Sucharda se narodil dne 31. 3. 1882 v Železnici č. 10, okres Jičín.39 V Jičíně 

také vystudoval reálku.40 Jeho otec se jmenoval Josef Sucharda a matka Františka 

Suchardová, rozená Erbanová. Matka i otec pocházeli z Milovic. Po ukončení studia začal 

Bohumil Sucharda pracovat u pošty. Když byla pošta zřízena i v Milovicích, nastoupil 

Bohumil jako poštmistr právě do rodiště svých rodičů. Na základě ohlašovacího lístku žil 

v Milovicích v čp. 4, a to od 1. března 1905.41  

 Byl dvakrát ženatý. V roce 1909 uzavřel svůj první sňatek42 s místní občankou, která 

se jmenovala Marie Knopová. Marie byla narozena 18. listopadu 1886.43 Bohumil se spolu  

se svojí ženou krátce po svatbě přestěhovali do vily čp. 156. Ve vile si zařídili v prvním 

poschodí byt, a v přízemí vilu upravil na poštovní úřad. Poštovní úřad se nachází ve městě 

Milovice dodnes. V roce 1920 byl Bohumil Sucharda jmenován vrchním poštmistrem.44  

 S ženou Marií měl Bohumil tři děti: syna Jaroslava Suchardu, narozeného  

6. listopadu 191045, dále dceru Anežku Suchardovou, narozenou 13. května 1914,46 a dceru 

Bohumilu Suchardovou, narozenou 1. června 1922.47 Žena Bohumila Suchardy zemřela 

v roce 1935. Bohumil Sucharda neotálel a hned rok poté se oženil s další ženou. Jeho druhá 

žena se také jmenovala Marie, rozená Heřmanská. Marie Heřmanská se narodila 12. ledna 

1988.48 Společně již další děti neměli.   

 Od dětí měl Bohumil celkem pět potomků. Nejstarší syn Jaroslav měl dceru Jaroslavu. 

Jaroslava se provdala a jmenovala se Vráblíková. Dcera Bohumila Suchardy Anežka  

se provdala a jmenovala se Sládková. Se svým manželem měli dvě dcery. Dceru Ivu  

a Helenu. Iva se provdala a jmenovala se Koptová. Helena se také provdala a jmenovala  

                                                           
39 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 1, inv. č. 50 - Přihlašovací list rodinný, viz. přílohy  
40 Reálka = reálná škola. Byl to druh střední školy zaměřená spíše na přírodovědní obory a živé jazyky. - 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A1lka, přistoupeno 22. 11. 2017  
41SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 2, inv. č. 51 - Ohlašovací lístek, viz. přílohy 
42 Státní oblastní archiv v Praze, Matriky – Milovice 14, s. 84 
43 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 1, inv. č. 50 - Přihlašovací list rodinný 
44 Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996,  
Milovice 1996, s. 43 
45 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 1, inv. č. 50 - Přihlašovací list rodinný 
46 Tamtéž 
47 Tamtéž  
48 Státní oblastní archiv v Praze, Matriky – Milovice 07, s. 184 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A1lka
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se Adámková. Poslední dcera pana Suchardy, Bohumila se také provdala a jmenovala  

se Antonyová. Se svým manželem měli dvě děti. Staršího syna Iva Antonyho a dceru Janu, 

která se provdala a po svatbě se jmenovala Benešová. 49 

 Žádné ze tří děti Bohumila Suchardy již v této době nežije. Nejstarší syn Jaroslav 

zemřel 9. prosince 1978 na náhlou příhodu v Milovicích na honu.50 Další z dětí umřela 

Bohumila, a to 10. června 1997. Anežka se dožila nejvyššího věku a zemřela 14. září 2005 ve 

věku 91 let. Vnoučata Bohumila Suchardy v současné době žijí všichna, kromě Iva Antonyho.  

 Po válce se všichni potomci Bohumila Suchardy přestěhovali do Ústí nad Labem, kde 

většina vnoučat žije dodnes. Výjimkou byla jen dcera Bohumila Suchardová, provdaná 

Antonyová. Se svým manželem Ladislavem Antonym se vrátili na důchod do Milovic, kde 

žili až do své smrti. 

 

Bohumil Sucharda a Milovice  

Bohumil Sucharda byl velice angažovaný ve veřejném životě města. Hned po svém 

příchodu do Milovic v roce 190551 plně zapojil do veřejného života. Stal se členem obecního 

zastupitelstva,52 a později se stal i členem školní rady, dále pracoval v osvětě, v obecní 

knihovně, v Sokole a v Československé obci legionářské.53 V neposlední řadě přispíval svou 

zpravodajskou prací pro obnovu styků v městech mladoboleslavského okresu a v okresech 

sousedních.54 Dále se Bohumil Sucharda angažoval v organizování letních slavností na 

Alexandrově.55 Byl také znám tím, že se podílel na organizování sbírky na pomníky padlým 

„Organizovaly se sbírky na pomníky padlých jak v obci, tak ve vojenském táboře“56 Podílel se 

na budování parku u výjezdu z Milovic směrem Lysá nad Labem „Pomáhal při budování 
                                                           
49http://www.pratele-milovic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=109:bohumil-sucharda-
1931-44&catid=36:starostove&Itemid=83, přistoupeno 23. 11. 2017  
50 Milovické Echo, Milovice 2013, s. 11. 
51 Oldřich GREGOR, Knihovna poštovního muzea v Praze, Středočeský zpravodaj 143, Kutná Hora 1992 – 
Suchardova Ulice 
52 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 3, inv. č. 62, Obecní volby 1931 - Vyhláška obecního 
zastupitelstva v Milovicích, konané dne 27. září 1931 
53Československá obec legionářská (zkratka ČSOL) = měli zájem na tom, aby v organizacích (např. Sokol  
a Československý junák) byla vychována mládež s vlasteneckým cítěním, která jednou převezme tradici legií 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_obec_legion%C3%A1%C5%99sk%C3%A1, 
přistoupeno 11. 11. 2017  
54 Český svaz bojovníků za svobodu – historicko-dokumentační komise, Odboj na Mladoboleslavsku 1939 – 
1945. Obraz z historie domácího odboje v Pojizeří, Mladá Boleslav 1995, s. 36 
55 Na slavnostech na Alexandrově se hrálo letní divadlo. Na organizaci tohoto divadla se také Bohumil Sucharda 
podílel – Oldřich GREGOR, Knihovna poštovního muzea v Praze, Středočeský zpravodaj č. 143 z roku 1992 – 
Suchardova Ulice 
56 Jan ŘEHOUNEK, Osudové okamžiky, Praha 2013, s. 17 

http://www.pratele-milovic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=109:bohumil-sucharda-1931-44&catid=36:starostove&Itemid=83
http://www.pratele-milovic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=109:bohumil-sucharda-1931-44&catid=36:starostove&Itemid=83
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_obec_legion%C3%A1%C5%99sk%C3%A1
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parku, kde bylo vysázeno mnoho stromů, okrasných keřů a růží.“57 Často občanům radil 

s jednáním ohledně úřadů a psal pro ně různé žádosti.  

 Bohumil Sucharda byl kandidátem Republikánské strany zemědělského  

a malorolnického lidu a Domoviny domkářů a malorolníků.58 Kandidoval do zastupitelského 

orgánu na obecním úřadě. Dne 19. prosince 1931 byl zvolen starostou obce59 a tuto funkci 

vykonával do července roku 1944.60 Bohumil Sucharda byl zvolen obecním zastupitelstvem. 

Obdržel 28 hlasů z 30 odevzdaných.61 Byl zvolen nadpoloviční většinou. Vedle svého 

zaměstnání a funkcí, kterým se věnoval téměř naplno, měl Bohumil Sucharda i své koníčky. 

Mezi jeho nejznámější koníčky patřily rodinné hospodářství a včelařství.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169 – Kronika obce Milovice do roku 1960, str. 34 
58 Jedna z nejvýznamnějších českých a československých politických stran První republiky, známější pod 
názvem agrární strana. Strana podporovala drobné i střední rolníky a velkostatkáře. 
www.czso.cz/csu/czso/de0036d131, přistoupeno 11. 11. 2017 
59 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 3, inv. č. 3, Zápis o volbě obecního starosty, náměstkův a radních 
v Milovicích konané dne 19. prosince 1931 
60 SOkA Nymburk, fond AO MNV MILOVICE, č. k. 114, Zápis o 10. schůzi obecní rady z 14. července 1944 
61 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 3, inv. č. 3, Zápis o volbě obecního starosty, náměstkův a radních 
v Milovicích konané dne 19. prosince 1931, 

http://www.czso.cz/csu/czso/de0036d131
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5. Pošta v Milovicích    

 

Historie pošt v českých zemích 

 Velmi důležitou institucí obce, která je nezbytná k fungování obce, bývá pošta. Již ve 

druhém tisíciletí před naším letopočtem procházely našimi zeměmi obchodní karavany62 

s nosiči a soumary, které zprostředkovávaly předávání zprávy. Nálezy, týkající se udidel  

a ozdob koňského postroje, svědčí o tom, že již před více než třemi tisíci lety byl na našem 

území používán jezdecký kůň. 63 Archeologické výzkumy dokazují, že ve starověku na našem 

území používaly poměrně dokonalé prostředky dopravy. V období karolínské renesance64  

na přelomu 8. a 9. století n. l. zaniklo definitivně poslední poštovní spojení.  

V raném středověku 8. až 12. století zanikla poštovní doprava a její prostředky ale  

i doprava pošty pomocí vozů. Špatné a neudržované cesty znemožnily rozšíření dopravy 

vozy. Začalo se tedy chodit pěšky. Pro náklady, které byly hodně těžké, se používaly vodní 

cesty. Zhruba do 14. století byla pošta roznášena pěšky a vznikalo stále více a více cest 

určených pro posly pošty.65 U cest vznikala nová ubytovací centra, která byla určena zejména 

pro posly. Společně s ubytovacími centry také vznikaly krčmy a hostince, určené taktéž pro 

posly.  

  

  Od 15. století se můžeme setkat s organizovaným poštovnictvím. V českých zemích 

větší organizace nastává až v 16. století. Konkrétně v roce 1527 vzniká pravidelné poštovní 

spojení mezi městem Vídní a Prahou. Toto spojení mělo sloužit k dopravě úřední 

korespondence nově vzniklých orgánů státní správy monarchie.66 Organizování královské 

státní pošty bylo v kompetenci dvorské komory ve Vídni. Až do poloviny 16. století sloužila 

pošta výhradně jako nástroj dvorské administrativy pro pravidelnou přepravu panovnické  

a úřední korespondence správního a hospodářského charakteru. Doprava byla hrazena ze 

státních peněz.  

                                                           
62 Obchodní karavany = první začátky zprostředkování zpráv, šlo spíše o spontánní a neorganizované předání. - 
Pavel ČTVRTNÍK, Dějiny pošty v českých zemích, Praha 2000, s. 8. 
63 Jezdecký kůň= kůň používaný za účelem doručení zpráv. Dále byli koně využívány k účelům vojenským  
a cestovním pro rychlou dopravu zpráv. Tamtéž, s. 8. 
64 Karolínská renesance = vláda Karla Velikého. Tamtéž, s. 9. 
65Poslové= v dnešní době pošťáci. Měli za úkol roznášet poštu.   
www.jablko.cz/zajimavosti/udalosti/zajim_udalo_2.htm, přistoupeno 22. 11. 2017  
66 Pavel ČTVRTNÍK, Dějiny pošty v českých zemích, Praha 2000, s. 22. 

http://www.jablko.cz/zajimavosti/udalosti/zajim_udalo_2.htm


15 
 

 V 17. století přešlo vedení poštovnictví na dlouhá desetiletí do rukou rodiny Paarů. 

Během 17. století pošta přešla do státní správy a Paarové se podíleli na správě poštovního 

provozu až do konce 18. století, ovšem již ne jako jednotlivci, ale jako státem placení 

úředníci.  

 V 18. století byla zavedena pravidelná doprava osob poštovními vozy. Dalším hlavním 

úkolem pošty byla listovní služba, která ovlivňovala i vznik poštovních tratí a poštovních 

stanic.  

 V 19. století se pošta musela vyrovnat s velkým zásahem do privilegia dopravy osob, 

která jí až dosud náležela. Vážným konkurentem v dopravě byla železnice.  

 

Poštovní úřad v Milovicích  

 V Milovicích byla pošta zřízena v roce 1905. Poštovní úřad byl otevřen konkrétně  

1. března 1905. O měsíc později téhož roku byl otevřen telegrafní úřad a veřejná telefonická 

hovorna.67 Koncepty podaných telegramů musely být v příslušné telegrafní stanici uloženy po 

dobu dvou let. Doručování telegramů obstarávali telegrafní zřízenci, a pokud byl adresát 

mimo jejich dosah, dopravovala je pošta.  Již od roku 1883 došlo ke sloučení pošty a telegrafu 

v jeden správní a provozní celek. V Milovicích byl používán telegraf tzv. „klapák.“68   

Poštmistrem a později vrchním poštmistrem byl jmenován Bohumil Sucharda, 

kterému se věnuje tato práce. Na poště pracoval sám.  

Dalšími poštmistry po Suchardovi byli:69 

• Bohumil Rektořík 

• Marie Petržilková 

• Jindra Čančíková (1975 – 1989) 

• Jitka Říhová (1989 – 1994) 

• Gabriela Felixová (1994 – 1997)  

 

                                                           
67 Telefonická hovorna je v dnešní době známá jako telefonní budka, kdy si jedinec může za poplatek zavolat. 
Dříve bylo využití o dost větší vzhledem k neexistenci mobilních telefonů. Tamtéž, s. 24 
68 Klapák = dřevěná ozvučná skříňka, elektroakustické zařízení s elektromagnetem, které obsluze umožňovalo 
přímý alfabetický přepis sluchem vnímaného Morseova kódu. Byl zaveden roku 1903. Tamtéž, s. 71 
69 Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996,  
Milovice 1996, s. 40 
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Otevření pošty, rozšíření o telegrafní stanici či provoz pošty v obci Milovice ohlásilo 

nařízení nadřízeného orgánu, kterým bylo Císařské královské ředitelství pošt a telegrafů pro 

království České. Nařízení byla vydávána prostřednictvím vyhlášek.  

 

Vyhláška:70 

„Dnem 1. března 1905 bude otevřen v Milovicích, politického okresu Mladá Boleslav, 

poštovní úřad na dobu od 1. března do 30. září každého roku, který bude se zabývati službou 

pošty listovní a povozné jakož i přijímáním a vyplácením vkladů poštovní spořitelny.  

Nový poštovní úřad bude spojen se sítí poštovní poštovskými jízdami třikrát denně  

ku nádraží v Lysé n. L. K doručovacímu okresu nového poštovního úřadu přidělují  

se následující obce a samoty, a to do místního obvodu doručovacího: Milovice 

s Bohumilovem a Josefovem, a Mladá s Božím Darem a Mladotínem poslední tři místa do 

doby, než budou zrušena.“ 

 

 

Vyhláška:71 

 „Dočasná telegrafní stanice spojená s poštovním úřadem v Milovicích zahájila dne  

23. dubna 1905 činnost svou po všeobecnou dopravu telegrafní a úřaduje omezenou denní 

službou.“  

 

Sezónní provoz pošty byl 23. října 1905 prodloužen na celý rok.  

 

Vyhláška:72 

 „Působnost dosavadního letního poštovního a telegrafního úřadu v Milovicích 

(politického okresu mladoboleslavského) prodloužena na celý rok.“  

                                                           
70Knihovna poštovního muzea v Praze, Vladimír Dragoun, Čechy Mi – Ne, složka Milowitz: Milovice, Praha 
1905 - Vyhláška z Císařského královského ředitelství pošt a telegrafů pro království České, 
v Praze dne 17. února 1905, Viz. přílohy 
71 Tamtéž, Vyhláška z Císařského královského ředitelství pošt a telegrafů pro království České,  
v Praze dne 23. dubna 1905 
72 Tamtéž, Vyhláška z Císařského královského ředitelství pošt a telegrafů pro království České, 
v Praze dne 23. října 1905 
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V roce 1918 nese pošta název jen Milovice. V roce 1939 je následkem okupace 

provedena změna na Milowitz – Milovice. Milovice nad Labem, jen česká verze se vrátila 

v roce 1945. Poslední změna nastává 1. března 2003 a pošta se jmenuje Milovice nad Labem 

1 s poštovním směrovacím číslem 28923.73 Pošta funguje dodnes.  

 V Milovicích – Mladá se nachází ještě druhý poštovní úřad, který byl poprvé otevřen  

1. listopadu 1950 s názvem Mladá a sloužil jen pro potřebu armády. V roce 1968 byl tento 

poštovní úřad uzavřen a v roce 1978 byl úřad zcela zrušen. Slavnostní otevření zcela nové 

pošty proběhlo 1. března 2001 pod názvem Milovice nad Labem 3 s poštovním směrovacím 

číslem 28924.74 Pošta funguje dodnes.  

 V Suchardově době poštu vedl poštmistr na základě personální směrnice, která vyšla 

v roce 1900. Poštmistři byli samostatní a zodpovědní přednostové, kteří byli jmenováni na 

základě dekretů.  

 Pracovní poměr poštovních zaměstnanců se odehrával v několika rovinách. Tyto 

roviny měly své sociální a historické kořeny. Na vrcholu roviny stáli tzv. pragmatikální  

zaměstnanci.75 Pragmatika byla jakýmsi zákoníkem práce státních zaměstnanců, kteří byli 

vůči svému zaměstnavateli (tj. státu) ve služebním, nikoli pracovním poměru.  

 Další kategorii tvořili zaměstnanci nepragmatikální, a ti se dále dělili na personál 

ústavní čili poštovní a na personál smluvní. Rozdíl mezi ústavní a smluvním personálem 

spočíval v tom, že ústavní personál byl v trvalém poměru, zatímco smluvní je v poměru 

oboustranně výpovědí zrušitelném. 76 

 Poslední kategorií byli zaměstnanci, kteří vykonávali poštovní službu, ale nebyli 

v pracovním poměru k poštovní správě. 77 

  Už od roku 1883 došlo ke sloučení pošty a telegrafů v jeden správní a provozní 

celek.78 V Milovicích se nepoužívaly Morseovy telegrafy,79 ale tzv. „klapák.“ Telegramy  

                                                           
73 Jiří KRATOCHVÍL, Monografie Československých a Českých známek a poštovní historie, Praha 2012, s. 83. 
74Tamtéž, str. 83. 
75 Tito zaměstnanci měli poměr, který byl upravován zákonem jako vyšší právní norma. Zaměstnanci měli řadu 
výhod kariérních i sociálních. Například: zajištěný platový a možný služební postup, nemožnost rozvázání 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, zaručená funkce a neodvolatelnost platového zařazení. - 
Pavel ČTVRTNÍK, Dějiny pošty v českých zemích, Praha 2000, s. 104. 
76 Oboustranně zrušitelný poměr = zaměstnanec i zaměstnavatel poměr může ukončit. – Tamtéž, s. 105 
77 Zaměstnanci = poštovní pomocníci, zřízenci a poštovní poslové, poštovní vozkové. – Tamtéž, s. 104 
78 Tamtéž, s. 71 
79 Morseův telegraf = zdroj signálu jako série teček a čárek, které lze dekódovat do jednotlivých písmen abecedy 
(Morseovi abecedy) – Jiří KRATOCHVÍL, Monografie Československých a Českých známek a poštovní historie, 
Praha 2012, s. 72 
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se musely podávat nešifrované. Koncepty podaných telegrafů musely být v příslušné 

telegrafní stanici uloženy po dobu dvou let. Doručování telegramů obstarával poštovní úřad.  

 

Provoz pošty  

 Poštovní provoz se řídil podle poštovního řádu, který vycházel z vyšší právní normy, 

kterou byl poštovní zákon ze dne 5. listopadu 1837. Chod pošty byl upraven další řadou 

provozních směrnic, předpisů a tarifních opatření.  

 Poštovní zásilky byly nazývány jako listovní zásilky. K listovním zásilkám patřily 

psaní, dopisnice,80 tiskoviny, slepecký tisk, obchodní papíry, ukázky zboží a sdružené zásilky, 

cenná psaní, balíky, poštovní poukázky a poštovní platební poukázky.  

 

a) psaní  listovní zásilky o hmotnosti max. 2 kg (v roce 1928 snížena na 1 kg)  

b) dopisnice  úřední i soukromý účel 

c) obchodní papíry  procesní spisy, listiny vydané veřejnými úředníky, nákladní listy, 

účty a rukopisy literárních děl 

d) sdružené zásilky  tiskoviny, ukázky zboží 

e) balíky  limit stanoven na 25kg81  

 

Listovní zásilky bylo možné podávat doporučeně. Týkalo se to hlavně psaní obsahující 

peníze, cenné papíry nebo jiné cenné listiny jako cenná psaní. Dále bylo možno zásilky 

odesílat na dobírku, zásilky se zpátečním lístkem a zásilky do vlastních rukou. 

Zvláštním druhem zásilky byl poštovní příkaz, kterým bylo poště uloženo, aby vybrala 

peněžní pohledávku (max. 5.000Kč) splatnou bez výloh. Příkazní částka mohla být poukázána 

podle návrhu odesílatele buď jemu nebo osobě třetí, a to přímo, přes poštovní spořitelnu, 

jinou banku či peněžní ústav. Poštovní příkaz se uděloval příkazním archem. Arch byl 

vždycky vyplněn na jednoho dlužníka. Příkaz se podával v zalepené obálce i s příslušnými 

                                                           
80 Poštovní dopisnice = pohled  
www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/postovni-celiny/postovni-dopisnice, přistoupeno 22. 11. 2017  
81 Výjimku na kilogramy měla Státní banka československá a státní mincovna v Kremnici na balíky s penězi  
a drahými kovy - Pavel ČTVRTNÍK, Dějiny pošty v českých zemích, Praha 2000, s. 92 

http://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/postovni-celiny/postovni-dopisnice
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doklady82 a přílohami jako vyplacené doporučené psaní adresované jako „poštovní příkaz pro 

poštovní úřad…“ Tento druh pohledávky představoval způsob, jak bylo možné vybírat  

a čerpat různé druhy pohledávek.83 

Bohumil Sucharda se stal poštmistrem, když mu bylo dvacet tři let. Zanedlouho na to  

se stal vrchním poštmistrem poštovního úřadu. Svoji funkci v poštovním úřadu vykonával 

celkem dvacet šest let. Během jeho působnosti úřad fungoval spolehlivě. Poštovní úřad  

se řídil nařízením příslušného nadřízeného orgánu, a tak nemohl Sucharda do fungování 

zasahovat. Informace o tom, zda měl na úřadě Sucharda nějakého pomocníka, nejsou 

dochované. Můžeme ovšem předpokládat, že sám celá léta na úřadě nebyl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Příslušné doklady byli příkazní doklad se jménem a adresou dlužníka) - Tamtéž, s. 93 
83 Druhy pohledávek = účty, platby za nájemné, dlužní úpisy, kvitance, úrokové kupony – Tamtéž, s. 94 
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6. Proměna Milovic za Suchardova veřejného působení 

 Tím, že byl Bohumil Sucharda aktivní během období, kdy vykonával ve městě 

Milovice úřad starosty, se mu podařilo zařídit spoustu užitečných věcí pro město.  

• V roce 1931 bylo vysazeno stromořadí lip a akátů ve Školské ulici.84 

• V roce 1931 byla otevřena nová škola v ulici Pionýrů. Ředitelem školy 

se stal Josef Choura, který vykonával svoji funkci až do roku 1950.85 

• V roce 1935 byla vydlážděna silnice v úseku Milovice – Lysá nad Labem.86 

• Dne 26. května 1935 se konal na stadionu ve vojenském táboře slet skautské župy. 87 

• Byla postavena hasičská zbrojnice a pořízena stříkačka zn. Mára.88 

 

Územní samospráva  

 V době, kdy se Sucharda stal obecním radním, byl rozsah působnosti nově 

konstituovaných obcí jako samostatných korporací stanoven prozatímním obecním zřízením 

ze dne 17. března 1849. Obce vykonávaly územní správu s dvojí působností.89 První 

působnost se týkala vlastních záležitostí obce a byla nazývána jako působnost přirozená. 

Druhá působnost se nazývala přenesená. Na základě přenesené působnosti obce byly 

vykonavateli veřejné správy.  

 Řízení obce měl na starosti obecní výbor.90 Jeho výkonnou složku tvořilo obecní 

představenstvo91  

Milovice spadaly do různých politických okresů. Od roku 1850 patřily Milovice do 

soudního okresu Nové Benátky a politického okresu Nymburk. V roce 1855 – 1868 spadaly 

Milovice pod okres Nové Benátky a od roku 1868 patřily do soudního okresu Nové Benátky  

a politického okresu Mladá Boleslav.  
                                                           
84 SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169, Kronika města Milovice do roku 1960, s. 73 
85 Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996,  
Milovice 1996, s. 34 
86 SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 114, Zápis o 4. schůzi obecní rady z 10. března 1935 
87 Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996,  
Milovice 1996, s. 19 
88SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169, Kronika města Milovice do roku 1960, s. 79 
89 Vendula ČAPKOVÁ – Petra TATAROVÁ, Milovice aneb 100 let od založení vojenského cvičiště,  
Milovice 2004, s. 4 
90 Později byl obecní výbor přejmenován na obecní zastupitelstvo 
http://soapraha.bach.cz/mrimage/soapraha/proxy/cz/archives/soap/CZ221208010/inventare/dao/documents/AO
Milovice.pdf, přistoupeno 15. 4. 2018  
91 Později bylo obecní představenstvo přejmenováno na obecní radu. – Tamtéž, přistoupeno 15. 4. 2018  

http://soapraha.bach.cz/mrimage/soapraha/proxy/cz/archives/soap/CZ221208010/inventare/dao/documents/AOMilovice.pdf
http://soapraha.bach.cz/mrimage/soapraha/proxy/cz/archives/soap/CZ221208010/inventare/dao/documents/AOMilovice.pdf
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V meziválečném období se setkáváme s procesem oklešťování práv územní 

samosprávy. Proces zasahoval do všech jejích stupňů. Změna pro samosprávu spočívala 

v tom, že proces znamenal faktické postátnění vyšších samosprávných svazů. Dále proces 

podstatně omezoval pravomoc obcí. 

 Po vzniku Československé republiky nastaly velké změny, které se týkaly voleb  

do obecních orgánů. Byl přijat nový volební zákon č. 75/1919 Sb. z. a n., který byl schválený 

na konci ledna roku 1919. Tento nový zákon zajišťoval všeobecné, rovné a tajné volební 

právo. Dále právo volit získaly i ženy. Společně s přijetím nového volebního zákona byla 

novelizována dosavadní obecní zřízení.92 Byly pouze upraveny původní normy Předlitavské. 

Nový a komplexní obecní řád nebyl až do zániku meziválečného Československa schválen.93 

Novela rušila císařské sankce a ustanovení o zemských sněmech. Novela také rušila virilní 

hlasy94 v obecních zastupitelstvech. Obecními orgány se místo výboru a představenstva staly 

zastupitelstvo a rada.  

 

Zastupitelstvo: 

 bylo voleno občany. Počet členů zastupitelstva byl upraven volebním zákonem  

a odvíjel se od počtu obyvatel obce.95 Zastupitelstvo bylo tvořeno z devíti až 60 členů.  

• obec do 200 obyvatel  9 členů 

• obec do 500 obyvatel  12 členů 

• obec do 1.000 obyvatel  15 členů 

• obec do 1.500 obyvatel  18 členů 

• obec do 2.000 obyvatel  24 členů 

• obec do 5.000 obyvatel  30 členů 

• obec do 20.000 obyvatel  36 členů 

• obec do 50.000 obyvatel  42 členů 
                                                           
92 Například: zřízení č. 76/1919 Sb., Jan ČOPÍK, Proměny a kontinuita české komunální politiky: územní 
samospráva v nové době (1850 – 2010), Praha 2014, s. 73 
93 Na Slovensku a Podkarpatské Rusi platil uherský zákonný článek XXII z roku 1886 o obecním zřízení, který 
byl novým státem z větší části změněn a doplněn. – Tamtéž, s. 73  
94 Virilní hlas měl tzv. virilista a tj. osoba, která zastává nějakou funkci, úřad z titulu jiné funkce. Byli to 
například čeští arcibiskupové, biskupové a rektoři české i německé části Univerzity Karlovy. V obci to byl 
například člen obecního zastupitelstva, který byl největší daňový poplatník 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virilista, přistoupeno 5. 12. 2017  
95 Dříve podle předlitavských zákonů záleželo na počtu voličů. – Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK –  
Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2007, s. 467 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Virilista
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• obec do 100.000 obyvatel 48 členů 

• obec přes 100.000 obyvatel 60 členů  

 

Zastupitelstvo volilo ze svého středu obecní radu. Dále zastupitelstvo volilo také starostu  

a jeho náměstka nebo náměstky v případě, že obec měla zastupitelstvo, které se skládalo 

nejméně z 24 členů. 

 V roce 1935 mělo zastupitelstvo v obci Milovice celkem 24 členů včetně starosty 

obce.96 Při schůzi obecního zastupitelstva byli všichni přítomní zastupitelé zapsáni do listiny 

přítomných při schůzi obecního (osadního) zastupitelstva. Listina vždy obsahovala název 

obce, okres, pod který obec spadala, datum a čas, kdy se schůze konala. Jednotlivá jména 

zastupitelů byla vždy vepsána do kolonek listiny od prvního do posledního. První byl vždy 

zapsán starosta obce.  

 

Obecní rada: 

Rada nahradila dřívější obecní představenstvo. Rada se skládala ze starosty, jeho 

náměstka nebo náměstků a ze členů rady, tj. radních. Obecní rada fungovala také jako obecní 

trestní senát. Senát musel být nejméně tříčlenný.97 Obecní rada tvořila sbor, který se za 

předsednictví starosty unášel o všech věcech, které jinak nejsou vyhrazeny obecnímu 

zastupitelstvu nebo podle zákonných nařízení nejsou přeneseny na starostu. Obecní rada byla 

tedy chápána jako primární orgán obce.  

Obecní rada v Milovicích v roce 1931 se scházela pravidelně každý měsíc. Někdy měli 

obecní radové i mimořádné schůze obecní rady. Rada v roce 1931 se v městě Milovice 

skládala z 9 členů.98 Schůze se konaly v obecní úřadovně. Když měla obecní rada schůzi, 

vždy z ní byl pořízen zápis. Tento zápis byl psán ručně do knihy „Zápis o schůzích obecní 

rady Milovice.“99  

                                                           
96 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 7, inv. č. 7, Zápisy z obecního zastupitelstva, Listina přítomných 
při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 8. 12. 1939 
97 Když byl tříčlenný, tak se skládal ze starosty a dvou radních. – Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK –  
Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2007, s. 377 
98SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 6, inv. č. 6, Zápisy o schůzích obecní rady Milovice 1930 - 1931 
99 Tamtéž 
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Kromě starosty, obecního zastupitelstva, obecní rady a tajemníka byli na úřadě další 

zaměstnanci. Jedním takovým příkladem je obecní zaměstnanec.100 V roce 1935 bylo přijetí 

obecního zaměstnance předmětem hlasování obecního zastupitelstva. Pro přijetí obecního 

zaměstnance bylo třeba nadpoloviční většiny hlasů od přítomných členů. Když obecní 

zaměstnanec dostal dostatečný počet hlasů pro přijetí, byl přijat na tří měsíční zkušební lhůtu. 

Po této tříměsíční zkušební lhůtě projednalo obecní zastupitelstvo společně s obecní radou 

definitivní přijetí či nepřijetí obecního zaměstnance. Během tříměsíční zkušební lhůty obecní 

zaměstnance pobíral plat ve výši 400Kč za měsíc. Po uplynutý zkušební lhůty se plat zvyšoval 

na 600Kč za měsíc.101 Obecní zaměstnanec byl přijat jako kancelářská síla. Vykonával 

potřebnou pomocnou práci v kanceláři obecního úřadu.  

 

Volby do obecních samospráv   

 V době, kdy byl Bohumil Sucharda aktivním obecním radním, byly volby upraveny 

zákonem č. 75/1919 Sb., z. a n. Volby do obecních orgánů probíhaly podle zásad 

všeobecného, rovného, přímého a tajného práva a byl používán volební systém poměrného 

zastoupení. Do roku 1933 se v obcích do 700 obyvatel můžeme setkat s uplatněním systému 

relativní většiny. Volebním obvodem bylo vždy území celé obce. 

 Volit do obecního zastupitelstva mohli všichni českoslovenští občané, kteří dosáhli 

věku 21 let a byli v obci zapsáni ve stálém voličském seznamu.102 Jednalo se tedy o aktivní 

volební právo. Mohlo se stát, že někteří občané byli z voličského seznamu vyloučeni. Jednalo 

se například o osoby nesvéprávné, osoby, na jejich majetek byl prohlášen konkurz  

či vyrovnávací řízení, odsouzení za některé trestné činy a uvěznění. Dále na základě zákona  

č. 56/1927 Sb. z. a n., byli z volitelnosti vyloučeni lidé v činné vojenské službě a aktivní 

četníci. Na základě volebního zákona platila volební povinnost. Bylo možné se omluvit 

z voleb. Například: stáří nad 70 let, nemoc či neodkladné povinnosti úřední a pracovní. 

Občané, kteří se k volbám nedostavili a nebyli řádně omluveni, mohli být příslušnými 

                                                           
100 Obecní zaměstnanec = obecní síla, kancelářská síla. - BURSÍK A KOHOUT, Státní úřad statistický, Volby do 
Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku v červnu roku 1919, Praha 1922, s. 93 
101 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 3, inv. č. 3, Obecní volby - Usnesení obecní rady ze dne  
 26. října 1934 
102 V seznamu byli všichni občané ČSR, kteří v den aktualizace seznamů (zpravidla k 15. červnu nebo  
15. prosinci každého roku) překročili 21. let věku a k datu aktualizace seznamů bydleli již alespoň tři měsíce 
v obci. - Jan ČOPÍK, Proměny a kontinuita české komunální politiky: územní samospráva v nové době (1850 – 
2010), Praha 2014 s. 78. 
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okresními úřady potrestáni pokutou až do výše 500Kč. Jestliže tuto pokutu občan neuhradil, 

mohl dostat trest vězení až do jednoho měsíce.  

 Pasivní volební právo spočívalo v tom, že volen mohl být každý občan, který dosáhl 

věku alespoň 26 let věku. V den volby musel bydlet minimálně jeden rok v obci a nebýt 

zákonem vyloučen z volitelnosti. Občan, který chtěl být zvolen do obecního zastupitelstva,  

se o zvolení musel ucházet. Kandidovat bylo možné totiž pouze na kandidátní listině některé 

z volebních skupin.103 Nebylo pravidlem, že volebními skupinami musely být jen politické 

strany. Kandidátní listiny musely být podepsány určitým počtem voličů v obci. Například  

u obcí do 1000 obyvatel stačilo 10 podpisů od voličů.  

 Když nastala situace, že bylo navrženo pouze tolik kandidátů, kolik bylo členů 

zastupitelstva, pro ustanovení nového obecního zastupitelstva nebylo třeba voleb.  

Zvláštní volbou ustanovení nového obecního zastupitelstva bylo bez volby. Tento případ 

nastal, jestliže bylo navrženo pouze tolik kandidátů, kolik bylo členů zastupitelstva.104 

 V roce 1919 proběhly komunální volby. První republikánské volby proběhly v červnu 

1919 a proběhly pouze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V českých zemích tehdy bylo  

11 096 místních obcí. Novou samosprávu získalo 10 770 z nich.105 

 Do roku 1933 byly využívány přísně vázané kandidátní listiny. Po roce 1933 novela 

volebního zákona umožnila voličům udělit jeden preferenční hlas. Nikdy se však nemohlo 

stát, že by byl přeskočen první kandidát na listině. Pro výpočet rozdělení mandátů se užívala 

Hagenbach-Bischoffova volební formule.106 Zemský úřad mě pravomoc rozpustit obecní 

zastupitelstvo. Když tento případ nastal, tak příslušný okresní úřad měl za povinnost stanovit 

pro obec přechodný orgán. Přechodné orgány byli nazývány jako mimořádné orgány obce. 

                                                           
103 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 3, inv. č. 62, Obecní volby 1931 – Kandidátní listina,  
Viz. přílohy 
104 Volební strany se tedy předem dohodly na zastoupení v zastupitelstvu. Tento způsob je upraven v zákoně  
č. 75/1919 Sb. z. a n., kterým vydává se řád volení v obcích republiky Československé, BURSÍK A KOHOUT, 
Státní úřad statistický, Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních 
zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919, Praha 1922, s. 30 
105 Tamtéž, s. 32 
106 Je to typ volební kvóty, podle níž se provádí výpočet volebního (mandátového) čísla, tedy určení minimální 
hranice množství hlasů potřebných k zisku mandátu v rámci prvního skrutinia, a to ve více mandátových 
volebních obvodech. Jedná se o jednoduchý matematický model. Název získala po švýcarském matematikovi a 
fyzikovi Eduardu Hagenbach-Bischoffovi. - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hagenbach-
Bischoffova_kv%C3%B3ta, přistoupeno 5. 12. 2017  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_kv%C3%B3ta
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduard_Hagenbach-Bischoff&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hagenbach-Bischoffova_kv%C3%B3ta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hagenbach-Bischoffova_kv%C3%B3ta
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Přechodným mimořádným orgánem obce byl buď vládní komisař jako monokratický 

orgán,107 anebo správní komise jako kolegiální orgán.108  

 

 

Dokumenty, které byly vydávané obecním úřadem v Milovicích během 

působnosti Bohumila Suchardy 

 

Nedílnou součástí obecního úřadu byly dokumenty, které byly na úřadě zpracovány  

a následně vydány, a dále jsou uchovány v archivech. V následující části budou popsány 

dokumenty, které lze fakticky v archivu vidět na vlastní oči. Nejedná se úplně o všechny 

dokumenty, které jsou uloženy v archivu, jde o ty nejčastější a o ty, které byly uchovány.  

 

Knihy všeobecné správy obce 

 

a) jednací protokol 

Jednací protokol je kniha, ve které jsou zaznamenané informace o každém jednotlivém 

podaném spisu, tzv. podací protokol.  Najdeme zde číslo jednací daného spisu. Jaký den spis 

došel a odkud (místo, datum, číslo), obsah spisu, obsah vyřízení a kdy a odkud byl spis 

odeslán.  

 

Příklad zápisu v jednacím protokolu:  

 „Číslo jednací 28, spis došel dne 29. 2. 1932 z obce. Obsah spisu: žádá obec Krchleby 

o přijetí do obce Václava Dvořáka, rozeného 1889. Obsah vyřízení: 18. 3. 1932 přijat  

do Krchleb. Odesláno dne 1. 3. 1932.“109 

                                                           
107 Monokratický orgán je takový orgán, který je tvořený jednou osobou. Znamená to tedy, že neomezenou moc 
má jednotlivec – Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od 
počátku státu po současnost, Praha 2007, s. 451 
108 Kolegiální orgán je takový orgán, ve kterém jedná více osob. Moc má tedy více osob, které se musí na své 
moci dohodnout – Tamtéž, s. 452 
109SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 5, inv. č. 39, - Jednací protokol, Viz. přílohy 
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b) kniha zápisů ze schůzí obecní rady 

Je to kniha, která obsahuje jednotlivé zápisy ze schůzí obecní rady. Zápis z každé rady začínal 

zapsáním dne, kdy se konala a počtem přítomných a nepřítomných radních. Počet přítomných 

radních byl napsán jen číslem, zatímco nepřítomní radní byli vypsáni jmenovitě. Když byl 

radní ze schůze omluven, bylo to v zápisu také zaznamenáno. Každý zápis byl podepsán 

ručně minimálně od tří účastníků, kteří se rady účastnili. Dále byl zápis vždy podepsán  

od zapisovatele.  

Obecní rada řešila na chůzích záležitosti, které se týkali obce Milovice. Řešily 

rozpočty obce, příspěvky,110 finance,111 stanovení rozpočtu pro daný rok, odhady nemovitostí  

na základě žádosti berního úřadu112 revize, dary, stížnosti a žádosti,  

Příklad části zápisu rady z roku 1931113: 

„Mimořádná schůze obecní rady konané dne 1. XI. 1931 za účasti 6 členů, nepřítomni 

p. Roubíček., Šlapák,  Jiřinec. Starosta upozorňuje, aby se práce spojená se svodem  

v odpadové a kanalizační vody od školy urychlila. Upozorňuje, že stavebník místní školní rada 

v vodoprávním zřízení zažádá. Příděl na zakoupení brambor od okresního úřadu činí 200 kč. 

Žádosti okresního úřadu se vyhovuje, že obec pro i nemajetné zakoupí 5kg brambor i za 

zlevněnou ceny. Brambory nechť zakoupí starosta na Božím Daře za cenu 28 kč.“114 

 V tomto příkladu zápisu z obecní rady jde vidět, že na pravopis a nějakou úpravu textu 

nebyl kladen velký důraz. Zajímavé je, že když se podíváme do zápisů o schůzích obecní rady 

o rok později, tj. 1932, zápisy jsou psané již mnohem přehledněji a spisovněji.115 

 

 

 
                                                           
110 Například: příspěvek 600Kč na zařízení telefonu do obecní úřadovny - SOkA Nymburk, fond AO 
MILOVICE, č. k. 6, inv. č. 6, - Zápis o schůzích obecní rady 1933 – 1939,  
111 Do financí dále spadaly účty, zápůjčky a půjčky – Tamtéž 
112Berní úřad = finanční úřad, https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad, 
přistoupeno 24. 1. 2018 
113 Následující ukázky z dokumentů jsou editovány metodou transkripce, (tj. přepsány do současného pravopisu) 
kdy jsou použita pravidla pro novověké edice podle Ivana Šťovíčka. – Ivan ŠŤOVÍČEK, Zásady vydávání 
novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti: příprava vědeckých edic 
dokumentů z 16. – 20. století pro potřeby historiografie, Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002,  
s. 103 
114SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 6, inv. č. 6, - Zápis o schůzích obecní rady 1933 – 1939,  
Viz. přílohy 
115 Tamtéž 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
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Příklad části zápisu rady z roku 1932: 

 „Zápis o řádné schůzi obecní rady konané dne 12/11/1932 za přítomnosti 8 členů, 

scházel p. Bohuslav. P. starosta zahajuje schůzi projednáváním rozpočtu, který byl schválen  

a doporučen finanční komisí. II. Odhad převodu domu ½ č. p. 90, zahrady č. kat. 20, ½ role  

č. kat. 596 o přídělu č. kat. 616/II., 616/I. z kat. Říhové na Říhu. ½ budovy 10.000Kc  

½ zahrady 500Kc ostatní pozemky Kč 1000. III. Převedena ½ domu č. p. 165, ½ role č. kat. 

616/7. a 616/43.“ 

 S každým dalším rokem lze ze zápisu o schůzích obecní rady vidět, že zápisy jsou více  

a více kvalitnější, co se týče obsahu i pravopisu.  

  

c) protokol stavební komise 

Je to kniha, která obsahuje v první části zápisu číslo, jméno podatelovo a den podání a věci. 

V druhé části zápisu je datum, kdy podaná věc došla do výpravny, vyřízení, zda  

je očekávána odpověď, a její číslo. K nahlédnutí – ante expeditionem, den doručení, 

k nahlédnutí – posi expeditionem a datum, kdy byl návrh dán do spisovny.   

Příklad: 

 „Číslo 13, došlo dne 4/10/1932, jméno podavatelovo Božena Hlavičková,  

věc: přístavba domovního křídla. Vyřízení dle protokolu. K nahlédnutí – ante expeditionem: 

15Kč.“116 

 

d) hlavní kniha 

Obecní úřad psal tzv. hlavní knihu pro každý správní rok. V této knize byli zaznamenány 

všechny správní úkony, které se za daný rok v obci udály. Kniha je psána přehledně, spisovně 

a ručně do předem vytištěného formuláře. Formulář obsahuje Hlavu a oddíl (například:  

hlava VI. z Bezpečnosti a oddíl: léčebný fond). Dále je tu předmět a rozpočet, který má být 

zaplacen. Rozpočet je detailněji rozdělen na počáteční nedoplatky, běžná náležitost, kolik 

celkem bylo zaplaceno a konečné nedoplatky. Obsahem knihy jsou všechny příjmy a náklady, 

které byli v obci v ten daný rok.  

                                                           
116 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 9, inv. č. 9, - Protokol stavební komice, 
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Například: 

• příjmy za známky na psi 

• stavební poplatky 

• úroky z cenných papírů 

• nájemné z pronajatých místností 

• náhrady za ubytování vojska v obecní budově 

• paušál z lihovin a z piva 

• vrácení přeplatku, záloh 

• pokuty 

 

Knihy evidence obyvatel  

a) kniha přechodně bydlících 

Je to úřední kniha, která je psaná ručně. V knize je zapsaný každý přechodný obyvatel, který 

v obci bydlel. Každý má své číslo, datum (kdy je do knihy zapisováno). Dále je obsahem 

zápisu povolání, den a rok narození, místo narození, domovská obec, náboženství, stav, 

národnost, jméno rodičů, číslo popisné a datum, kdy a kam se obyvatel vystěhoval.117 

Příklad zápisu z knihy:  

 „Číslo 49, dne 18. 8. 1939, jméno Michutová Anna, služebná. Narozená 26. 4. 1918 

v Fustenbergu. Domovská obec – Velká Karlovice, Vsetín. Náboženství římskokatolické.  

Stav svobodná. Národnost německá. Jméno rodičů: Michut Alex a Josefa Claumerková,  

číslo popisné 159. Vystěhovala se 21. 5. 1940 Praha – Nusle, č 492.“  

  

b) seznam zemřelých  

Je to úřední kniha, která je psána ručně. V knize jsou zapsáni obyvatelé, kteří bydleli v obci  

a zemřeli. O zemřelých v knize vyčteme základní informace, jako jsou: jméno, bydliště, rok  

a den narození/úmrtí, stáří, náboženství, pohlaví u dětí, povolání, obec domovská, příčina 

smrti, kdo zemřelého léčil, den a hodina ohledání a pohřbu.118  

                                                           
117 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 13, inv. č. 47, - Kniha přechodně bydlících 1939 – 1942 
118 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 14, inv. č. 48, - Seznam zemřelých 
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Příklad zápisu z knihy zemřelých: 

 „Pan Holub Karel, bydlištěm Milovice 165. Narozen 21. 5. 1916. Umřel dne  

5. 1. 1954. Dožil se 38 let. Náboženství katolické. Pohlaví u dětí mužské. Povoláním řezník. 

Jeho domovská obec byla Týnice. Příčina smrti – tuberkulóza plic a hrtanu. Léčil ho pan 

doktor Tichý. Byl ohledán 5. 1. 1954 a pohřben 8. 1. 1954.“  

 

Knihy evidence vydaných povolení k veřejným produkcím 

 a) evidence dávky ze zábav 

Dokumenty o zaznamenání dávky ze zábav byli psány dvojjazyčně. Záznam byl předem 

předtištěný ve formuláři, do kterého dále byly zapisovány informace ručně. V první řadě vždy 

jazykem německým a hned potom českým. Dávka ze zábavy se týkala například 

kinematografie, kdy byl zapůjčen film pro město. Takový film byl nazýván filmem 

hlavním.119 Dále to mohl být ukázkový film, reklamní film, týdeník anebo kulturní film.  

O filmu jsme se v dokumentu dále dočetli jeho název, zda je se souvislým nebo bez 

souvislého děje a jeho délku. Město muselo za zapůjčení filmu zaplatit. Výpůjční doba filmu 

bývala minimálně na tři dny a maximálně na jeden měsíc. Město pak vedlo tzv. výkaz 

prodaných vstupenek podle druhu míst. Ve výkazu byly zaznamenány informace: kolik bylo 

prodaných či vrácených vstupenek, celková tržba, den, datum a hodinu, kdy se film hrál. Cena 

vstupenek se pohybovala mezi 5 – 8Kč   

 

Spisy  

 a) volební seznamy 

Jsou to seznamy voličů pro daný jednotlivý volební obvod, např.: obvod volební Milovice.120 

Na úvodní straně seznamu je zaznamenán politický okres, obec a osada. Do stálých seznamů 

voličských jsou zapsáni všichni státní občané Československé republiky, bez rozdílu pohlaví, 

kteří v den volby jsou alespoň 21 let staří a mají bydliště v obci aspoň tří měsíce. V seznamu 

nejsou zapsány vojenské osoby v činné službě, jakož i aktivní osoby četnictva. Všichni voliči, 

kteří jsou zapsáni v seznamu, jsou oprávněni k volbě obecního nebo osadního zastupitelstva  

                                                           
119 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 25, inv. č. 25, - Dávky ze zábav 
120 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 3, inv. č. 62, - Obecní volby 
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a k volbě do poslanecké sněmovny. Dále zapsaní voliči, kteří překročili 26. rok věku v den 

voleb, mají právo volit do senátu Národního shromáždění, a ti, kteří překročili 24. rok věku do 

okresního zastupitelstva. Do zemského zastupitelstva můžou volit voliči zapsaní ve voličském 

seznamu s dosažením 24 let a musí mít bydliště v zemi aspoň jeden rok.  

 Přímo v seznamu máme tabulku, která obsahuje: běžné číslo, příjmení a jméno voliče, 

pohlaví, stav (zaměstnání, povolání), byt č. p., narození, má právo voliti do (senátu, okresního 

zastupitelstva, zemského zastupitelstva) a poznámka.  

Příklad zápisu ve voličském seznamu:  

 „Běžné číslo 21, Josef Žampa, muž, zaměstnáním řezník, bytem č. p. 6, narozen  

1. června 1892, právo volit do senátu – má, okresního zastupitelstva – má a do zemského 

zastupitelstva také má.“121 

 

c) vyhlášky  

Vyhlášky jsou velice častými dokumenty, které obecní úřad často vydával. Vyhláška má vždy 

v hlavičce název úřadu, který ji vydal. Hned pod názvem úřadu se nachází číslo jednací  

a předmět, kterého se vyhláška týká. Dále navazuje text předmětu vyhlášky. Na konci 

vyhlášky, v levém dolním rohu je napsané místo a datum, kde a kdy byla vyhláška vydána. 

Pod místem a datem v levém dolním rohu je napsán den, kdy byla vyhláška vyvěšena a podpis 

starosty. Celá vyhláška je ještě podepsána v pravém dolním rohu také starostou. Vyhláška je 

označená razítkem obecního úřadu. Takto nejčastěji vypadala vydaná vyhláška 

v meziválečném období.122 Vyhlášky jsou psané strojově či ručně.  

Příklady vyhlášek:  

• vyhláška o schůzi obecního zastupitelstva 

• vyhláška rozpočet obce na rok 1940 

• vyhláška školní rozpočet na rok 1934 

• vyhláška o usnesení zakoupiti plemenné býky 

• vyhláška o unesení schválení návrhu obecní rady o vybírání obecní dávky z elektrické 

energie 

                                                           
121 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 3, inv. č. 66, -  Volební seznamy (1907 – 1937) 
122 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 4, inv. č. 71, - Obecní vyhlášky (1905 – 1943), Viz. přílohy  
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d) pozvánky na zastupitelstva, rady a komise 

Dalšími častými dokumenty, které byly vydávány obecním úřadem, byly pozvánky.123 Těmito 

pozvánkami byli členové zastupitelstva, rady nebo komise zváni na určené schůzky zasedání. 

Pozvání mělo vždy své číslo, v předmětu pozvánky bylo napsáno pozvání na schůzi rady, 

zastupitelstva či komise. U pozvání byl vždy napsaný den a datem s časem konání schůze, 

dále místo. Hlavní text pozvánky obsahoval pořádek jednací.124 V ¾ pozvánky byla pozvánka 

vpravo dole podepsána starostou spolu s místem a dnem podpisu. Pod podpisem byla vypsána 

jednotlivá jména pozvaných účastníků. Na schůzi se pak členové, kteří se účastnili,  

do pozvánky podepsali.  

 

Příklady pozvánek:  

• pozvání zastupitelstva obce v Milovic ke schůzi 

• pozvání obecní rady obce Milovic ke schůzi 

• pozvání obecní komice obce Milovic ke schůzi 

 

 

e) stížnosti  

Stížnosti byly spisy, které obecní úřad nevydával, ale přijímal. Jednotlivé stížnosti musel úřad 

přečíst a náležitě se k nim vyjádřit pomocí odpovědi. Když byla stížnost oprávněná  

a stěžovatel měl právo na odškodnění, byla mu náhrada škody navrhnuta v odpovědi na jeho 

stížnost. Stížnosti byly psány nejčastěji ručně a neměly žádné pravidla, která bylo třeba 

dodržovat. Samozřejmě nesměl chybět předmět a popsání, na co si stěžovatel stěžuje.125 

Stížnosti se týkaly například zlepšení silnice, propuštění pracovní síly z pole a její nahrazení, 

neoprávněný postup správy vojenského dvora, nesprávné zásobování firmou. Dokonce se tu 

objevovaly i stížnosti, které se týkaly zvířat.  

 

                                                           
123 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 4, inv. č. 72, - Pozvání na zastupitelstva, rady a komise  
(1906 – 1941) 
124 Pořádek jednací = o čem se na schůzi bude jednat, tamtéž 
125 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 4, inv. č. 73, - Stížnosti (1920 – 1944) 
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Příklad stížnosti: 

 „Celé léto od pěti hodin ráno času nového/od čtyř hodin času starého nás rušilo ve 

spánku sedm hus slečny Boženy Strnadové, která má kotec přímo proti mému oknu a veškerý 

smrad z hnoje musíme po celý den čuchat. Celé léto rušily nás 3 kachny slečny Jarmily 

Pilecké od pěti hodin svým kvákotem. O slepicích ani nemluvím, a jsme pevně přesvědčeni, že 

ani pan tajemník ani Vy z takového rušení žádnou radost byste neměli, no a vidíte, trpíme to 

do dnes, ale dosud jsme si stěžovat nešli.“126  

  

f) vojenské vyhlášky  

Vojenské vyhlášky byly podobné jako běžné vyhlášky (viz. bod c). Rozdíl byl v tom, že tyto 

vyhlášky se týkaly jen vojenských záležitostí. Vyhlášky vydával obecní úřad v Milovicích. 

Velká většina vyhlášek je psaná strojově. Všechny vyhlášky byly psány vždy dvojjazyčně,127 

a všechny byly stvrzeny razítkem příslušného úřadu, který je vydal. Vyhlášky například 

oznamovaly obyvatelům, kdy a kde se bude střílet naostro, a to od kolika do kolika hodin.  

 

Příklad:  

 „V týdnu 14. 8 do 19. 8. 1939 se střílí naostro: od pondělka 14. 8. do soboty  

19. 8. 1939 denně od 5 do 13 hodin.“128 

 

Dále se vyhlášky týkaly například: uzavření brány ve vojenském táboře, zákaz vstupu 

na část cvičiště a letiště (vzhledem ke shazování leteckým pum) a přídělu jídla v době 

hospodářské krize.  

 

Příklad: 

 „Na základě přípisu velitelství tábora ze dne 14. prosince 1939 uvádí nadepsaný 

obecní úřad ve všeobecnou známost, že až do odvolání jest západní brána u vojenského 

                                                           
126 tamtéž, list č. 19 
127 Jazykem německým v první řadě a jazykem českým vždy potom. – SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. 
k. 9, inv. č. 134, Vojenské vyhlášky, list č. 22 
128 Tamtéž, list č. 28 
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tábora směrem Lysá n. L. pro veškerý provoz uzavřena. Poněvadž se stalo, že brána byla 

nepovolanými násilně otvírána, má stráž nyní rozkaz na každého stříleti, kdo by uzávěru 

násilně chtěl otevříti.“129 

 

g) obecní daně  

Všechny doklady o obecních daních (dříve byly nazývány „dávkami“) byly psány strojově, 

spisovně a dvojjazyčně. Daně nařizoval zemský výbor v čele s zemských prezidentem. Každá 

jednotlivá daň měla svá pravidla, která se musela dodržovat. 

Příklad:  

• daň z použitých místností 

o zemský prezident v působnosti zemského výboru povoloval daň z použitých 

místností podle ustanovení §38 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329  

Sb. k unesení obecního zastupitelstva v Milovicích ze dne 18. února 1941, aby 

v obci byla vybírána ode dne vyhlášení tohoto výnosu v obci do 31. 12. 1946 

obecní daň z používaných místností.  

o obecní radě bylo uloženo zemským prezidentem, aby tuto obecní daň veřejně 

vyhlásila do 14 dní 

o zemský prezident měl oprávnění v působnosti zemského výboru zkoumat 

každoročně, zda další vybírání daně je správně nastaveno a další vybírání mohl 

pak buď ponechat, nebo odstranit.  

 

Pravidla o vybírání daně z používaných místností:130  

• sazba daně činí z každé místnosti, která je součástí bytu (kuchyň, světnice, předsíň, 

koupelna, pokoj)  

• daň musel platit každý, kdo měl byt ve vlastním vlastnictví ale i nájemce (pokud byl 

v nájmu)  

• osvobozené osoby od daně byli ti, jimž podle mezinárodního práva přísluší právo 

exteritoriality,131 konzulové z povolání a osoby jim rovné  

                                                           
129 Tamtéž, list č. 20, Viz. přílohy  
130 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 9, inv. č. 138, Obecní dávky, list. č. 5  
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• daň je splatná ve stejných lhůtách jako se platí nájemné 

• nájemníci platí daň majiteli, a ten je potom povinen odvést daň na příslušný úřad 

nejdéle do 14 dní od splatnosti nájemného 

• daň, která není včas zaplacená, bude vymáhána exekucí politickou nebo soudní 

• výnos z daně se použije k částečné úhradě pro potřeby obecního rozpočtu  

 

Další obecní daně:  

 daň za udělení domovského práva, daň stavební, daň za úřední úkony, daň hřbitovní, daň 

vodné, daň za odvoz popele a smetí, daň za prohlídku dobytka a masa, daň z masa, daň z piva, 

daň z vína a moštu, daň z lihu, daň ze zábavy, daň z přírůstu hodnoty nemovitostí, daň 

z nájemného, daň z přechodného ubytování, daň z přepychových bytů, daň ze psů, daň ze 

zmrzliny 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
131 Takové právo se obvykle týká obyvatel, kteří mají imunitu diplomatických zástupců a hlav státu. Jsou vynětí 
z účinnosti práva. - http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/exteritorialita - přistoupeno 25. 2. 2018  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/exteritorialita%20-%20p%C5%99istoupeno%2025
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7. Okupace, (její dopad na Milovice) a zatčení a uvěznění Suchardy 

 

 Dne 15. března 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava, který představoval 

německou okupační správu. Tento protektorát vytvořil Adolf Hitler.132 Jedním z důsledků 

německého úřadování byla i dvojjazyčnost písemností.  

 

Doba nesvobody v letech 1939 – 1945  

 Nástup Němců ve městě byl přivítán s velkým odporem. Německý kapitán si přebral 

tábor, a v několika dnech postavili Němci v táboře stráže a urychleně vystěhovali naše 

velitelství a strážníky z tábora. Velitelství armády se přesídlilo do školy. Němci hned  

po příchodu do tábora začali migrovat vojenský materiál do Německa.133 Němci se velice 

rychle začali hemžit po celém městě, a mysleli si, že jim město patří. Navštěvovali místní 

pohostinské podniky.  

 Po zatčení dosavadního starosty Bohumila Suchardy, převzal starostování František 

Jareš, německý okresní hejtman z Brandýsa nad Labem. Bohumil Sucharda byl zatčen, 

protože na základě výzvy z Londýna činil přípravy na sestavení Národního výboru. Obec byla 

politicky přidělena Brandýsu nad Labem. Nový starosta rozpustil obecní zastupitelstvo  

a jmenoval vládním komisařem Františka Jareše, který úřadoval až do revoluce.  

 Okupace a rozpoutání války vyvolaly obavy i o každodenní život jednotlivců a rodin. 

Každý občan se snažil nakupovat jídlo do zásob. Zpočátku tu bylo zásobování volné,  

ale vzhledem k zásobám rychle přešlo na zásobování vázané.  

 Němci začali skupovat budovy za účelem hospodářského uplatnění. Celkem vykoupili 

22 nemovitostí. V domě bývalé vinárny si Němci zřídili jednotřídní německou školu.  

 Obecní knihovna díky místní četnické stanici zachránila až takřka všechny české 

knihy, které byly po dobu války uschovány v záchodku u knihovny.   

                                                           
132 Adolf Hitler = německý nacistický politik a diktátor nacistického Německa - 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler, přistoupeno 2. 3. 2018 
133 Materiál stěhovali konkrétně na cvičiště u Drážďan – SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169,  
Kronika obce Milovice do roku 1960 – s. 100 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Dne 17. března 1939 byly Milovice po 17. hodině obsazeny 8. pancéřovou divizí 

wehrmachtu. 134 

Milovice byly politicky přiděleny do města Brandýs nad Labem. Zde byl německý 

okresní hejtman, a ten rozpustil zastupitelstvo ve městě Milovice a ustanovil vládního 

komisaře. Vládním komisařem byl jmenován František Jareš.135 František Jareš úřadoval až 

do revoluce.  

 Do služeb obce byl přijat Josef Černý, který odešel před Němci ze Sudet a byl 

ustanoven vedoucím zásobovacího oddělení. Do všech oborů života zavedli Němci řízený 

systém. Počátkem roku 1940 nařídili německo-české nápisy. Zastavili činnost střelecké 

jednotě a skautu. Obec prohlásila, že „skautovna“ je její majetek, aby zamezila zabrání 

budovy.  

 Lidé se obávali o své životy i o svůj majetek. Někteří začali kopat kryty a jámy na 

zahradách a do beden ukládali nejcennější věci. Někteří si zazdívali i potraviny, protože 

počítali s tím, že v případě zničení Milovic se vrátí, a najdou alespoň potraviny.  

V září 1944 byl Bohumil Sucharda zatčen pro práci v odboji.136 Bohumil Sucharda byl 

odvezen do koncentračního tábora v Terezíně, kde na samém konci války zemřel na epidemii 

tyfu. Přesné datum jeho úmrtí není známé. V listinách se můžeme někdy dočíst, že zemřel  

1. května 1945137 anebo 7. května 1945.138 Ve městě Milovice byl Bohumil Sucharda vždy 

uznávaný jako významná osobnost. V roce 1989 byla na jeho počest přejmenovaná ulice.139 

 

 
                                                           
134 Byla to osmá tanková divize, která trvala od roku 1939 – 1945. - Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: 
pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996, Milovice 1996, s. 36 
135 SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169, Kronika města Milovice do roku 1960, s. 109 
136 Tamtéž, s. 108 
137 http://www.pratele-milovic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=109:bohumil-sucharda-
1931-44&catid=36:starostove&Itemid=83, přistoupeno 23. 11. 2017 
138 Oldřich GREGOR, Knihovna poštovního muzea v Praze, Středočeský zpravodaj 143, Kutná Hora 1992 
139 Původně se ulice jmenovala Kyjevská. - Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje 
v průběhu dějin 1396 – 1996, Milovice 1996, s. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pratele-milovic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=109:bohumil-sucharda-1931-44&catid=36:starostove&Itemid=83
http://www.pratele-milovic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=109:bohumil-sucharda-1931-44&catid=36:starostove&Itemid=83
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8. Milovice po roce 1945  

 Na jaře 1945 se Němci začínají pomalu balit a opouštět město. Milovice jsou plné 

nákladních vagónů, které jsou naloženy věcmi, které Němci stěhují z krajů, ze kterých je 

vyhnala vítězná rudá armáda. Každým dnem jsou nad městem americké stíhačky, které 

odstřelují lokomotivy a znemožňují dopravu. 

 5. května 1945 se v Milovicích ustanovil Národní výbor. Středem revoluční činnosti  

se stala sborovna školy. O tři dny později odjela celá posádka z tábora. V táboře zůstala jen 

poškozená vozidla a část poškozených ručních zbraní. Jinak si armáda vzala s sebou všechny 

jízdy schopné těžké zbraně. Současně do města celý den přicházeli záložníci.  

 

V letech 1939 – 1945 v boji proti nacistickým okupantům za osvobození přišli o život tito 

občané obce Milovice: 

 

• Štábní kapitán Stanislav Ulrich – popraven 20. května 1943 v Plotzensee ve věku  

48 let 

• Rotmistr Josef Černý – zatčen gestapem, vězněn a zemřel doma ve věku 44 let 

• Praporčík Čsl. armády Ludvík Pospíšil – na následky věznění v koncentračním táboře 

Terezín, zemřel ve věku 48 let 

• Starosta obce Bohumil Sucharda 

• Rodina Geigrova (otec, matka a 2 synové) – v koncentračním táboře Osvětim 

• Václav Mareš – padl na barikádě v Pražském povstání v květnu roku 1945  

 

  Poválečné období nechalo obyvatele Milovic krátce svobodněji vydechnout, mohli  

se věnovat svému životu i užívat zábav. Rok 1946 byl ve znamení ulehčení z fašistické 

diktatury a ve znamení radosti ze života v svobodném Československu. V Milovicích byl 

každou sobotu pořádán ples. Ve městě probíhaly oslavy na vítězství. V rámci dne vítězství 

oslav byla v místní obecné škole odhalena deska padlým milovickým občanům. 140 Desku 

dalo zhotovit rodičovské sdružení při zdejší škole.  

                                                           
140 Občani: Václav Mareš, Josef Černý, Bohumil Sucharda, Ludvík Pospíšil a Stanislav Ulrich – 
SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 169, Kronika obce Milovice do roku 1960, s. 125. 
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V roce 1947 byl v obci založen svaz brannosti. Ve stejném roce, 27. srpna, byly 

Milovice postižené velkým výbuchem. Na vojenském cvičišti neopatrností vzplanula  

od hořící trávy výbušnina. Výbuch demoloval mnoho oken a střech v obci.  

Celý rok 1948 byl ovlivněn únorovými událostmi, které měly opět značný dopad na 

každodennost milovických obyvatel i na obecní instituce.141 Dosavadní obecná škola dostala 

nový název, a to „Škola národní a občanská škola – škola II. stupně, škola střední.“ Po celé 

obci byl naistalován místní veřejný rozhlas. Rozhlas byl vysílán z hlasatelny pro veřejný 

rozhlas.142 Pro hlasatelnu byla postavena zvláštní dřevěná budka, která byla podobná 

veřejným telefonním hovornám. Budka musela vyhovovat akustickým požadavkům  

a zvukotěsnosti pro záruku, že vysílání nebude rušeno cizími zvuky.  

 

Doporučení pro hlasatele: 

 Hlášení není vhodné zahajovati slovy „Haló, haló“ a není třeba ani jiných zbytečných 

slov, jako „Prosíme pozor“ a podobně. Nejlépe je zahajovati hlášení přímo označením, čeho 

se týká, na příklad „Výdej potravinových lístků“ Celé hlášení je třeba aspoň jednou opakovat, 

aby se vyloučily omyly a aby si posluchači ověřili správnost slyšeného. Ukončuje se nejlépe 

slovy: „Konec hlášení.“143 

Dne 1. února 1949 novou správní organizací našeho státu bylo zrušeno zemské zřízení 

a zavedeno krajské zřízení. Okres, do kterého spadaly Milovice, byl zařazen do Pražského 

kraje. Byla zřízena družstevní prádelna.  

Od 1. ledna 1950 byl v Milovicích zřízen obvod pro vedení veřejných matrik  

a sňatkové agendy. 144 Ve městě proběhl první občanský sňatek v tělocvičně ve staré škole. 

V Milovicích byla velká oslava 33. výročí Velké říjnové revoluce. 145  

                                                           
141 Velký vliv na tyto události měla hlavně demise vlády. - Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, 
Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2007, s. 393 
142 SOkA Nymburk, fond AO MILOVICE, č. k. 5, inv. č. 81, Obecní rozhlas, list č. 3 
143 Tamtéž, list č. 4 
144 Zajímavost – jako první byl do matriky narozených zapsán Davídek, syn pana Josefa Davídka z Milovic. -
Miloslava LOUDILOVÁ, Milovice 600 let: pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396 – 1996, Milovice 1996,  
s. 38 
145 SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k. 4, inv. č. 27, Oslavy města Milovice, viz. přílohy 
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Jedna z největších událostí roku 1953 pro město Milovice byla v oblasti školství. 

V obci byla zřízena osmiletá střední škola. To znamenalo, že místním dětem tím odpadlo 

každodenní dojíždění do Lysé. V roce 1953 bylo celkem ve škole 270 žáků. 146 

V roce 1955 se obec konečně dočkala zřízení zdravotního střediska s denní lékařskou 

péčí a pravidelnými službami zubního lékaře a dětské poradny. Obec zahájila stavbu 

kanalizace.  

Počet obyvatel postupně vzrůstal a v roce 1961 měla obec celkem 3147 obyvatel 

(1551 mužů a 1596 žen). Dětí se rodilo stále více a více, jen v tomto roce v obci přibylo 

celkem 63 novorozenců.  

Po roce 1968 začal být vojenský prostor přestavován pro potřeby civilního 

obyvatelstva a za několik let poté vzniklo spoustu nových bytů ve městě, kam se nastěhovalo 

spoustu lidí.147 

V letech 1971 – 1976 byli v obci vybudovány nové chodníky, požární zbrojnice. Dále 

byl vybudován památník „Vítání sovětského vojáka“. Proběhly opravy na různých budovách 

ve městě – kulturní dům a sokolovna. Nově vzniklo náměstí před kostelem.  

           V roce 1991 byl obci udělen status města.148 21. ledna odletěl z letiště poslední bojový 

letecký pluk Střední skupiny Sovětských vojsk na českém území a 16. června odletěl 

z Milovic poslední sovětský voják.  

Na oslavu 40. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy, která probíhala ve městě  

23. srpna 2008, se město Milovice přejmenovalo na jeden den na Mírovice. 149 Ve stejný den 

bylo přejmenováno náměstí na „náměstí 30. června“. Symbolicky byl na náměstí přistaven 

monument s torzem rakety.150 

 

 

 
                                                           
146 SOkA Nymburk, fond MNV MILOVICE, č. k 169, Kronika města Milovice do roku 1960, s. 175 
147 https://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice -  přistoupeno 16. 11. 2017  
148 Status město bylo uděleno na základě usnesení vlády České republiky ze dne 5. června 1991 č. 178, 
https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/DAACA70E33399AF6C12571B6006D067C, 
přistoupeno 16. 11. 2017 
149 https://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice, přistoupeno 16. 11. 2017  
150Torzo rakety symbolizovalo odchod sovětských vojsk.  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice,  přistoupeno 19. 11. 2017  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice
https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/DAACA70E33399AF6C12571B6006D067C
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice
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9. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s Bohumilem Suchardou, který byl 

významnou osobností v obci Milovice a s poštovním a obecním úřadem v době jeho 

působnosti. Důvod pro zvolení tohoto tématu byl osobní, převažovala zvědavost  

po informacích, které se týkají obce Milovice. Vzhledem k tomu, že od roku 1997 v této  obci 

trvale žiji. Práce se věnuje období v meziválečné době. Bohumil Sucharda se zapsal do paměti 

obce Milovice zejména díky jeho činnosti na poštovním úřadě a obecním úřadě, kde 

vykonával nejvyšší možné funkce.  

 Pro seznámení čtenáře s obcí je první část práce věnována historii a vzniku samotné 

obce. Použité zdroje, které se týkají historie, jsou použité z valné většiny z archivu. S historií 

obce úzce souvisí vojenská historie. Obec Milovice má bohatou vojenskou historii, o které by 

se dala napsat samostatná bakalářská práce. Vzhledem k tomu, že ve městě byli dlouhá léta 

vojáci, kteří stačili obec i zničit, se nedochovalo příliš mnoho materiálu pro bohatý archivní 

fond. Tato práce se vojenské historii věnuje jen okrajově vzhledem k tomu, že to není hlavní 

téma práce.  

 Hlavním tématem je Bohumil Sucharda, kterému je věnována kapitola číslo čtyři,  

ve které jsou všechny důležité informace, které se týkají Suchardy. Informace jsou to takové, 

které se o Suchardovi dochovaly a jsou věrohodné a ověřené.  

 Dále se práce zabývá poštovním úřadem od počátku po konkrétní poštovní úřad, který 

se nacházel v obci Milovicích. Poštovní úřad je úzce spojený s Bohumilem Suchardou, jelikož 

on byl prvním poštmistrem tohoto poštovního úřadu. Jsou zde popsány obecné písemnosti, 

které se na úřadu vydávaly. Konkrétní písemnosti z poštovního úřadu nebyly dochovány, a ani 

v poštovním muzeu v Praze nejsou žádné archivní uchované zdroje uloženy.  

 Hlavní kapitola práce „Proměna Milovic za Suchardova veřejného působení“  

se věnuje obecně i konkrétně obecnímu úřadu. Kapitola popisuje územní samosprávu 

v meziválečném období. Dále jsou v kapitole popsány orgány, které se na obecním úřadu 

v meziválečném období vyskytovaly. Také jsou popsány volby a volební právo do těchto 

orgánů. Následuje obsáhlá část, ve které jsou popsány konkrétní dokumenty, které pocházejí 

z obecního úřadu v Milovicích. Valná většina dokumentů byla psána dvojjazyčně a to 

jazykem německým v první řadě a potom jazykem českým. Většina dokumentů byla psána 

ručně, čitelně a spisovně. Všechny dokumenty, které jsou v práci popisovány, je možné vidět 

na vlastní oči ve Státním obecním archivu v Lysé nad Labem.  
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 Pod pojmem období okupace si vždycky představím dobu nesvobody, která v letech 

1939 – 1945 zasáhla celou zemi, včetně obce Milovice. Město dlouhá léta obléhaly německé 

jednotky, které dávaly občanům dost najevo, kdo má v obci navrch. Územní samospráva 

v době okupace prošla mnoha změnami, které jsou v práci popsané. S obdobím okupace  

je spojena i smutná zpráva, která se týkala Bohumila Suchardy. Ke konci války byl zatčen pro 

práci v odboji a odvezen do koncentračního táboru v Terezíně, kde také zemřel.  

 Po roce 1945 se obec mohla radovat z toho, že německé jednotky začaly opouštět 

město a občané tak mohli začít pomalu zase normálně žít beze strachu. S odchodem Němců 

nastaly další změny, které se týkaly územní samosprávy. Například byl ustanoven Národní 

výbor. Obec začala znovu žít a začala pořádat plesy a různé oslavy. Vojenský tábor, který 

v obci vznikl pro vojáky, se začal přestavovat pro potřeby civilního obyvatelstva. Vznikaly 

zde nové byty pro lidi.  

 Tato práce vychází z dochovaných a uložených archiválií, které se nacházejí  

ve Státním oblastním archivu v Nymburce, se sídlem v Lysé nad Labem. 

Přínos této bakalářské práce vidím v tom, že když se čtenář chce dočíst informace  

o Bohumilovi Suchardovi anebo o historii obce Milovice, má je všechny na jednom místě 

 a nemusí bádat zdlouhavě v archivu. Dále je čtenář obohacen o informace obecné, které  

se týkají územní samosprávy v meziválečném období. Práce může být dobrým základním 

zdrojem pro další bádání v rámci zkoumané problematiky.  
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