Hostivické
pamětní knihy a kroniky

Hostivice, březen 2009

Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice,
i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V kronikách není zaznamenáno
jen aktuální dění, ale někteří autoři zapisovali i různé historické události a vzpomínky.

Farní pamětní knihy
Nejstaršími dochovanými pamětními knihami jsou pamětní knihy hostivické farnosti
vedené od obnovení fary v roce 1734, v současnosti uložené ve Státním okresním archivu
Praha-západ. Tyto knihy dosud nikdo v úplnosti nezpracoval, pouze badatelé z přelomu
19. a 20. století citovali ve svých dílech některé zápisy. Tyto farní pamětní knihy i starší
pamětní knihy tachlovické fary, pod kterou Hostivice v 17. a 18. století dočasně spadala,
zřejmě skrývají mnohé pozoruhodné údaje z hostivické minulosti.
Dochovaly se tyto knihy:
Pamětní kniha (Liber memorabilium) 1734–1752 (1772)
Pamětní kniha (Liber memorabilium) 1773–1834 (1856)
Pamětní kniha (Liber memorabilium) 1835–1955

Pamětní kniha obce Hostivice
První záznam, že by hostivická
obec chtěla vést pamětní knihu,
nacházíme až v zápise ze schůze
obecního
výboru
(zastupitelstva)
z 16. března 1915. Tehdy starosta
Tomáš Chlupatý poukázal na důležitost založení pamětní knihy pro
obec a žádal, aby se pořídila. Zastupitelstvo se usneslo zavést pamětní
knihu v podobě poznámek. I pokud
se tak stalo, do současnosti se tyto
poznámky nedochovaly.
Skutečná pamětní kniha obce
Hostivice byla založena až v dubnu
1924, dva roky po termínu, který
ukládal zákon č. 80/1920 Sb. Kniha
s kvalitní zdobenou vazbou byla
objednána u knihaře Josefa Brouska
v Unhošti a stála 600 korun. Prvním
kronikářem
zvolilo
zastupitelstvo
obecního tajemníka Jaroslava Najmana, kterého v roce 1928 vystřídal
František Koula. Záznamy jsou poněkud neuspořádané, střídají se aktuální záznamy s historickými exkurzy. Ve
30. letech do kroniky připsal cenné
záznamy o historii ředitel obecné
školy Josef Bohuslav. Od roku 1937
až do roku 1950 kroniku vedl velmi
pečlivě Alois Saifrt st.
2

Litovické pamětní knihy
Nejstarší známá pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček byla
vedena od roku 1898. Její zřízení tehdy nařídil nově zvolený starosta František Linek a do
knihy zapisoval až do roku 1912 obecní strážník Vobořil. Za první republiky byly dodatečně
doplněny zápisy za roky 1914 až 1926.

3

Ve 30. letech se stal litovickým kronikářem Ludvík Pergl, který patří k největším
badatelům v hostivické, resp. litovické historii. Sestavil dvě bohatě ilustrované kroniky,
jednu pro samotné Litovice a druhou pro spojené obce. V Pamětech obce Litovic je
shrnuta litovická historie od nejstarších dob až po tehdejší současnost a dílo korunuje
popis historie jednotlivých domů. Pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve
a Jeneček (někdy bývá zjednodušeně označována jako Kronika Litovic) zaznamenává
události více chronologicky, a čím blíže do současnosti, tím jsou záznamy podrobnější.
Perglovy zápisy bohužel končí oslavami 200 let od založení školy v Hostivici v roce 1934
a období až do sloučení Litovic s Hostivicí není v kronice vůbec podchyceno. Za 2. světové
války byly kroniky zabaveny a po jejich vrácení se v roce 1945 do kroniky zapsali
představitelé litovického národního výboru. Úplně posledním záznamem je podpis ministra
vnitra Václava Noska učiněný při návštěvě Litovic 18. května 1946.
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Hostivické kroniky po roce 1950
Po sloučení Hostivice a Litovic v roce 1950 byla založena nová Kronika obce
Hostivice, okres Praha-západ, nejstarší záznamy však byly dopsány až dodatečně
s víceletým zpožděním. Do této knihy zapisovali Václav Čížek (1950–1959), Miroslav
Kverka (1960), Pavlína Paroulková (1961–1963) a Jaroslav Kadera (1964–1970).

Kniha psaná v letech 1971–1975 byla nazvána Kronika let budování socialismu.
Kronikářem byl ředitel školy Miloš Šrámek, zápisy přepisoval úhledným písmem Václav
Hošek a obrázek na úvodní stranu nakreslil Bohumil Roubal.
Kroniku budování Hostivice v letech 1976–1985 vedl opět Miloš Šrámek,
v zapisování vystřídali Václava Hoška Jaroslav Krátký a Antonín Kalina. Titulní listy
k jednotlivým rokům nakreslila Věra Semerádová.
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Miloš Šrámek vedl kroniku až do roku 1991, kdy se novým kronikářem stal Jiří Pergl,
syn litovického kronikáře Ludvíka Pergla. Ten na rozdíl od většiny svých předchůdců pojal
kroniku jako výtvarné dílo a snažil se zápisy bohatě ilustrovat. Poté, co se Pergl vzdal
v roce 2001 funkce kronikáře, byla Kronika města Hostivice rozešita a ze zápisů Miloše
Šrámka vznikla samostatná kniha. K Perglovým zápisům připsali lidé určení městskou
radou doplňující záznamy a takto upravená kronika byla sešita do další knihy.

Od roku 2001 je kronika vedena v nové, zatím nesešité knize. Za kronikáře zvolilo
městské zastupitelstvo Antonína Štětku. Přepsané zápisy od roku 2002 jsou zveřejněny na
internetových stránkách Hostivické historie.
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Školní pamětní knihy a kroniky
Nejstarší dochovaná pamětní kniha hostivické obecné školy začíná zpětně uvedenými
záznamy kolem roku 1871 a byla vedena do roku 1917. Zápisy vedli řídící učitelé a obsah
kontrolovali školní inspektoři. Další pamětní knihu založil v roce 1917 nově ustavený řídící
učitel Alois Geltner a tato kniha byla popsána a uzavřena v roce 1939. Kniha založená za
války byla vedena až do roku 1953, kdy byla zákonem sloučena obecná (národní)
a měšťanská (střední) škola.
Měšťanská škola vznikla v Hostivici v roce 1920. Do roku 1925 byla samostatná
a poté měla spojenou správu s obecnou školou. Pamětní kniha měšťanské školy byla
založena až při opětovném osamostatnění v roce 1934. Za války musela být tato pamětní
kniha uložena a zápisy se vedly v samostatné kronice hlavní školy. Poté až do roku 1947
se zapisovalo opět do původní knihy.

Další pamětní kniha byla založena v roce 1947 pro střední školu, která se v roce 1953
sloučila s národní školou. Od tohoto roku tedy kronika zaznamenávala události v jediné
škole, která se jmenovala osmiletá střední, základní devítiletá a nakonec základní škola.
Další knihy byly psány v letech 1957–1967, 1967–1976 a 1976–1998. Od roku 1998 se
zapisuje do současné kroniky.
Starší pamětní knihy a kroniky byly donedávna uloženy v základní škole. V současnosti se nacházejí ve Státním okresním archivu Praha-západ.
Svoje kroniky vede i mateřská škola a základní škola Pionýrů (dříve zvláštní škola).
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Spolkové pamětní knihy a kroniky
Od 80. let 19. století vznikla v Hostivici řada spolků. Některé z nich neměly dlouhé
trvání, jiné vyvíjely činnost po dlouhá desetiletí a některé z nich přetrvaly až do
současnosti. Mnohé spolky si vedly i své pamětní knihy či kroniky, úplný přehled však není
možné podat, protože některé z těchto knih jsou pravděpodobně dosud u bývalých
činovníků těchto spolků či jejich potomků.
Čtenářsko-podporující spolek Hostivít byl založen v roce 1889 a svoji pamětní
knihu vedl s různou pečlivostí od založení až do roku 1948. Kolem roku 1950 zanikl.
Hostivický sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1890 a litovický o 9 let později.
Podle dostupných informací existují pouze kroniky z novějších dob.
Tělocvičná jednota Sokol Hostivice založená v roce 1892 působí až do současnosti, i když se v průběhu doby jmenovala i jinak. Zajímavá je zvláště nejstarší pamětní
kniha popisující založení a první roky existence jednoty.
Hostivická odbočka Národní jednoty severočeské se zabývala podporou české
menšiny v severočeském pohraničí. Pamětní kniha popisuje činnost odbočky od založení
v roce 1896 až do jejího rozpuštění roku 1938. Poslední záznam učinil Jaroslav Kubišta
s několikaletým zpožděním, až v roce 1946.
Pamětní kniha Stavebního spotřebního a úsporného družstva „Dělnický dům“
pro Hostivici a okolí spol. s r. o. založená v roce 1928 při otevření Dělnického domu
popisuje výstavbu této budovy a další fungování družstva do roku 1938.
Vlastenecká dobročinná sdružená obec Baráčnická v Litovicích byla založena
v roce 1930 a od počátku vedla svoji pamětní knihu. Rovněž Spolek chovatelů králíků
a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici, nyní organizace Českého svazu
chovatelů, vede svoji pamětní knihu už od založení v roce 1932.
Určitou zajímavost představuje pamětní kniha Dramatické jednoty J. K. Tyl
v Hostivici 1933–1943, která kromě titulní strany neobsahuje žádný zápis.

Rovněž po druhé světové válce byly zakládány pamětní knihy a kroniky. Jmenovat lze
například kroniku Dramatického odboru Osvětové besedy či kroniky jednotlivých
pionýrských oddílů.
8

