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Oběti konce druhé světové války
Úhoničtí hasiči

Bohumil (Míla) Hrdlička,
23letý cukrář z Chýně zemřel na Krahulově,
u Břevského rybníka. Podle oficiálních zpráv
byl zastřelen 9. května 1945 Němci. Pamětníci však nevylučují, že si ho naopak někdo
z českých bojovníků spletl s německým
vojákem a zemřel tak vlastně omylem.

Vražda čtyř občanů z Úhonic
německou soldateskou
O polednách 5. května 1945 zaznělo z rozhlasu volání, aby česká policie, četnictvo
a vojsko pospíšilo na pomoc do českého rozhlasu, že se tam střílí. Tohoto volání uposlechli 4 členové hasičského sboru v Úhonicích a autem jeli do Prahy.
V naší obci však byli u hořejší hospody
německou hlídkou zastaveni a postříleni.
Zemřeli ve službách vlasti! Čest jejich památce. Na místě vraždy zřízen památníček.
(Z Pamětní knihy obce Hostivice)
Vozidlo se šesti úhonickými hasiči jelo směrem
na Prahu přes varování místních, že silnice je
střežena hlídkou SS. Čtyři hasiči byli zastřeleni, dvěma se podařilo uniknout. Velitel SS si
po tomto incidentu předvolal starostu a vyhrožoval vypálením celé obce.

Památník původně umístěný na Krahulově
byl přemístěn do Chýně k ostatním pomníkům na návsi.
František Hájek (*1911),
bratr hostivického katolického faráře Václava Hájka, byl
úředníkem pojišťovny. Zahynul na farním dvoře 10. května
1945 poté, co jiný občan neodborně manipuloval se zbraní.

Václav Štajner (*1879)
žil v Litovicích a byl zaměstnán jako zednický mistr
u Pražských vodáren. Dne
7. května 1945 se na výzvu
ilegálního národního výboru
odebral ke dvoru státního
statku na shromaždiště dobrovolníků, kteří se chystali
obsadit letiště. Byl smrtelně
zraněn střelou z německého
letadla.
František Tamchyna
(*1912)
zůstal po vojně v armádě
jako délesloužící četař. Za
války byl přidělen k zemské
školní radě a později totálně
nasazen do kladenských hutí
Poldi. Dne 7. května 1945 se
postavil do čela bojového
družstva, které spolu s vlasovci útočilo na letiště. Padl
při útoku z úvozové cesty za
mlýnem.

Vlasovci, kteří padli v Hostivici 7. května, byli pohřbeni
při společném obřadu s českými oběťmi 12. května na
litovicko-jenečském hřbitově.
Na tomto hřbitově jsou pohřbeni i dva vojáci Rudé
armády.

Stanislav Krátký,
dělník, zemřel ve svém bytě v Pražské ulici 7. května 1945 po zásahu
německou střelou při bojích o letiště a ostřelování Hostivice.

Československý
válečný kříž
1939

Jaroslav Suchánek (*1912)
z Litovic byl řidičem nákladního
auta v hostivickém mlýně. Při
odstraňování a zneškodňování
zbraní zanechaných zde německými vojáky 10. května
1945 utrpěl vážný úraz hlavy
a po převozu do nemocnice
zemřel.

Další pomníky obětem 2. světové války:
Pomník na Husově náměstí, pomník SK Hostivice, pomník v parku T. G. Masaryka a pomník neznámým hrdinům na hostivickém hřbitově

Památník, který se nacházel na zdi domu
u Justů čp. 123, byl v roce 2005 přemístěn na
zeď areálu Sokolovny

Vlasovci a rudoarmějci
V květnových dnech prošli Hostivicí vojáci Ruské
osvobozenecké armády, tzv. vlasovci. Byli to původně
ruští váleční zajatci, kteří chtěli bojovat proti Stalinovi
a proto se dali do německých služeb. Na konci války
však proti Němcům vojensky vystoupili a přispěli
k osvobození ruzyňského letiště. Pro Sovětský svaz
zůstali zrádci a po válce byli většinou popraveni.

