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Rudá armáda v Hostivici
Příjezd Rudé armády do Hostivice
9. května 1945 (vlevo shora)
Vítání Rudé armády na karlovarské silnici
Sovětský štábní a průzkumný obrněný
vůz BA-64 na mostku přes Jenečský
potok
Tank T-34 před hostincem Chmelový keř

Ze zápisů
Rady MNV Hostivice
18. května 1945
Za účelem zamezení polním škodám,
které v obvodu obce působí ruští vojáci
volným pasením koní, bylo usneseno
umístiti na různých místech výstražné
tabulky v ruském jazyku.

Vojáci Rudé armády na náměstí 1. máje
v Litovicích u amerického vozidla M3 Scout Car,
které bylo dodáno do tehdejší SSSR v rámci
smlouvy Land-Lease

25. května 1945
Vzhledem k nepřístojnostem, vyvolávaným v noční době ruskými vojáky, bylo
jednáno s místním velitelstvím ruské
armády o vysílání patrol po obci. Velitel
místní ruské posádky uvolil se vysílati
1 hlídku v síle 1 muže. Bylo proto
usneseno, aby společně s vojenskou
hlídkou hlídkoval obecní noční hlídač.
7. července 1945
Bylo usneseno doporučiti plénu místního
Národního výboru, aby plukovník
tankového vojska Alexandr Jermilovič
Korobejnikov, velitel tankové brigády
dlící tu t. č. posádkou, byl v ocenění
zásluh rudé armády o osvobození naší
republiky jmenován čestným občanem
zdejší obce.
19. července 1945
Vzhledem k oficielnímu pozvání členů
rady MNV a jejich manželek, jakož
i místních občanů, u nichž byli důstojníci
tankového pluku v obci ubytováni,
k návštěvě v Táboře na neděli dne 22/7
1945, bylo usneseno předati p. pluk.
Korobejnikovi diplom čestného občanství.
Projev přednese za MNV česky úřadující
místopředseda p. Vojtěch Jakl, rusky pak
pí. učitelka Zpěváčková.

Plukovník tankových vojsk I. ukrajinského frontu
Přípitek příslušníků Rudé armády se zástupci
národního výboru v Litovicích v I. patře domu
čp. 12 na nám. 1. máje. Zleva (zády stojící):
Chalupa Karel, Vlach Josef, Čížek Václav – pak
sovětští vojáci – Procházka František starší
a Procházka František mladší

Rozloučení Rudé armády se zástupci obce

Alexandr Jermilovič Korobejnikov
byl 27. července 1945 jmenován

čestným občanem obce Hostivice

