Život v Hostivici po vzniku Československé republiky:

Různé události

Z četnických spisů 1919–1923
3.10.1919 oznámena krádež železných věcí z domku
Buštěhradské dráhy čp. 96
19.11.1919 oznámena ztráta zásilky střelného prachu
do Hostivice
29.11.1919 ráno byl na prachárnách postřelen rolník
Tomáš Chlupatý, dřívější hostivický starosta
Dětský oddíl Sokola zvaný Káňata r. 1920

Před sčítáním lidu v roce 1920 vyhlásily levicové strany
heslo „Pryč od Říma“ a nabádaly k vystupování
z katolické církve. Tato akce však vyvolala i určité
výstřelky.
V Hostivici několik neznámých mladíků strhlo sochu
sv. Jana Nepomuckého na náměstí, v místech, kde nyní
stojí pomník padlým. Socha ležela několik týdnů
rozbitá na zemi a až později byla přesunuta do zahrady
u kostela, kde stojí dodnes. Fotografie rozbité sochy
vydaná na pohlednici posloužila jako protiagitace.

Cvičení sokolských žen v roce 1923

Četnické hlášení o výbuchu v hostivických
prachárnách v červenci 1919

Zabrání velkostatku v roce 1921

Zřízení měšťanské školy
v Hostivici

7.12.1919 ztracená zásilka střelného prachu byla
nalezena
20.3.1920 četnický strážmistr Josef Doubek vypátral
zloděje mědi z vojenské zbrojnice
červen 1920 zjištěny krádeže dřeva určeného na stavbu
baráků u pracháren a vypátráni pachatelé
12.9.1920 při představení v hostinci U Koruny ukradl
nezletilý pětikoruny z pokladničky
eskamotéra, peníze nalezla a vrátila služka
z hostince pana Nerada a pachatel byl
30.1.1921 tělesně potrestán na obecním
úřadě
4.10.1920 do hostivické márnice byl předán mrtvý
podomní košíkář nalezený u Sobínky,
zemřel sešlostí věkem a alkoholismem
březen 1921 tři dělníci neoprávněně ořezali devět
obecních akátů až na kmen

V Hostivici fungovala pouze pětitřídní obecná škola
a živnostenská škola pokračovací a zájemci o studium
na měšťanské škole museli dojíždět do Prahy. Proto se
v roce 1919 začalo uvažovat o zřízení měšťanské školy
v Hostivici. 13. února 1920 zemská školní rada pověřila
okresní školní radu šetřením, zda je zřízení školy
možné. Vznikla tzv. újezdní škola, o hrazení nákladů se
podělily Hostivice, Litovice, Sobín, Jeneč a Chýně.
Vyučovat se začalo ve školním roce 1920/1921.
Do prozatímní újezdní školní rady pro měšťanskou
školu vyslala každá obec své zástupce, a to Hostivice
starostu V. Boušku, T. Hájka, T. Chlupatého a A. Kapalína, Litovice starostu J. Melcra a K. Šinágla, Sobín
V. Vlčka, Jeneč P. Burgra a V. Jelínka, Chýně J. Kácla
a Š. Horáka. Učitelský sbor zastupovali ředitel František
Klapka, správce školy A. Geltner a odborná učitelka
R. Peřinová.

I v Litovicích usilovali někteří občané o odstranění
sochy sv. Jana Nepomuckého z kapličky. Okresní
správa však nařídila, že socha smí být odstraněna jen
v dohodě s farním úřadem a vrchní správou státních
statků v Jenči. Na záměr se však postupně zapomnělo
a socha zůstala na svém místě.

mezi 16. a 17. hodinou střelil neznámý
vojín zajíce u vojenské zbrojnice, po ranním
incidentu tato střelba vyvolala mezi občany
obavy o bezpečnost

17.3.1921 četnická stanice hlásí, že vypátrala
pachatele krádeže nábojů v prachárnách
7.4.1922

holičský pomocník a nezaměstnaný dělník
hráli ve 22:30 na návsi na tahací
harmoniku a rušili noční klid

15.4.1922 při cvičení vojínů u pracháren vybuchl
granát, jeden voják zemřel a dva byli
zraněni

Slavnosti u pomníku padlých na Husově
náměstí za 1. republiky

18.3.1923 ve vlaku jedoucím z Kladna do Prahy
nalezeno odložené novorozeně, četnická
stanice vypátrala matku, která se dítěte
znovu ujala

