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Správa Chocně v polovině 17. století
V poddanském městečku Chocni měla převahu ve vedení místní správy městská rada,
zatímco rychtář byl výkonným orgánem městské rady pro pořádkovou a policejní službu. Dle
soupisu poddaných podle víry z roku 1651 můžeme identifikovat přesné složení tehdejších
členů správy.
Rychtářem v Chocni byl Jakub Čermák, povoláním krejčí (42 let), který zastupoval
zájmy vrchnosti.
Městská rada se skládala z radních (konšelů). Jejich počet byl víceméně konstantní.
Od posledních let 16. století bylo jmenováno dvanáct konšelů na období tří let. Podle soupisu
zde bylo 12 radních. Konkrétně Václav Rohatý (67 let) byl v této době primasem, čili prvním
radním, dále Jan Březina (40 let) švec, Matěj Trubač (39 let) švec, Václav Klobása (25 let)
řezník, Václav Fáber (35 let), Jan Koudelka (40 let), Jan Kumpošt (48 let) řezník, Jiřík
Všetečka (39 let) švec, Jiřík Hyrnyk (45 let) pekař, Matěj Fijala (45 let), Jan Černý (49 let)
pekař a Šimon Bohatý (37 let) tkadlec. Všichni katolického vyznání.
Městský písař Václav Březina (62 let) rovněž katolík vedl spisovou agendu. Každý
zápis (převody majetku, majetkové spory, opisy listin, statuta, testamenty atd.) se
uskutečňoval s vědomím a vůlí městské rady.
Členové obce byli většinou zámožnější a hlavně plnoprávní měšťané, jednání rady
konšelů se ale většinou účastnili pouze zástupci městské obce, tzv. obecní starší. Ti byli
většinou vybráni přímo členy obce. Obecními staršími v roce 1651 byli Matěj Kuchař (40 let),
Pavel Synek (45 let) tkadlec, Martin Svoboda (45 let) tkadlec a Josef Šalata (38 let) řezník.
Městská rada se scházela v domě Tobiáškovském (na rohu náměstí a Jungmannovy
ulice), který se svolením majitele panství Zikmunda ze Šelmberka koupila obec roku 1564 za
300 kop míšeňských a učinila z něho radní dům. V roce 1581 vystavěli na jeho místě
samostatnou radnici, osvobozenou výsadou pána ze Šelmberka ode všech robot a platů. Nová
budova radnice byla postavena roku 1880 na pozemcích staré radnice, Kletečkova domu,
šatlavy a hasičské kůlny. Stavbu projektoval Josef Havlíček z Chocně a Josef Sakař z Prahy.
Tolik stručný historický vývoj radnice v Chocni.
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Budova staré radnice v roce 1867, olejomalba Dr. Vincenc Tomek
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