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Ve spojených obcích Litovice – Břve – Jeneček nebyla v době 2. světové války vedena 
kronika a nejsou k dispozici ani zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a rady. 
Z tohoto důvodu se většina informací na této výstavě vztahuje k vlastní Hostivici. 
Hostivice a Litovice se sloučily až k 1. lednu 1950.

V Litovicích nebylo zastupitelstvo během války rozpuštěno, obecní úřad vedl celou dobu starosta 
Antonín Tejnor zvolený za národní socialisty. I v litovickém zastupitelstvu docházelo k různým 
změnám, např. již v roce 1938 byli mandátu zbaveni komunisté.

Ze zápisů správní komiseHostivické obecní volby 
29. května 1938

V posledních prvorepublikových obecních volbách byli 
do hostivického obecního zastupitelstva zvoleni:

Československá strana národně socialistická
Josef Příhoda, dílenský ČSD, starosta
Václav Fišer, železniční zřízenec v. v., radní
Alois Fousek, zřízenec
Bohuslav Sýkora, úředník, radní
Gejza Šprock, soustružník
Antonín Vobořil, zámečník
Jan Klíma, železniční gážista
Stanislav Šťáhlavský, železniční zřízenec

Komunistická strana Československa 
František Novák, stavbyvedoucí, II. náměstek
František Kalaš, tesař
František Ševčík, skladník
Václav Stehlík, soustružník, radní
Václav Tichý, dělník
Žofie Šimáčková
Stanislav Bělohlávek, pasíř

Československá strana sociálně demokratická
Vojtěch Jakl, revizor vlaků, radní
Josef Kouble, skladník
František Šváb, penzista, radní
Václav Sláma, dělník
Karel Hakl, zámečník

Spojené občanské strany
agrárníci, Domovina domkářů, lidovci,
živnostníci a Národní sjednocení

Matěj Tůma, rolník, I. náměstek
Vojtěch Zvára, pokladník, radní
Jaroslav Justa, obchodník, radní
Jaroslav Vobořil, vrchní účetní
Jaroslav Čermák, malorolník
Josef Anděl, kancelářský pomocník
Antonín Závora, obchodník
Jiří Staněk, úředník Pražské železářské společnosti
František Šafařík, rolník
Rudolf Hromádko, expedient LITOVICE

František Novák
II. náměstek

Matěj Tůma
I. náměstek

Josef Příhoda
starosta

Za druhé světové války nebyla Hostivice spravována 
zvoleným zastupitelstvem. Nejprve byli v říjnu 1938 
zbaveni mandátu komunisté a na jejich místo 
nastoupili občané určení okresním úřadem. Jako 
bývalý legionář byl své funkce v září 1941 zbaven 
i starosta Josef Příhoda, jehož funkci pak vykonával 
I. náměstek MUDr. Hugo Houba. V roce 1942 bylo 
zastupitelstvo rozpuštěno a místo něj řídila obec 
správní komise pod vedením Ing. Františka Němce. 
Tato komise byla v roce 1944 nahrazena jinou 
správní komisí pod vedením Oldřicha Vágnera. Obě 
změny nejlépe dokládají zápisy v knize vedené 
obecním tajemníkem Jaroslavem Hrabákem. V prů-
běhu doby došlo v obou komisích k dílčím změnám.

Obecní úřad sídlil v domě čp. 59 na Husově náměstí

Správní komise řešila hospodaření obce a běžné provozní 
záležitosti. Skladba projednávaných témat se podle dochované 
knihy zápisů příliš neliší od záležitostí řešených zastupitelstvy 
za Rakouska-Uherska či za první republiky. Různorodost témat 
dokládají ukázky několika usnesení.

Přejmenování ulic
Ulice v Hostivici byly pojmenovány v roce 1931. 
Německá okupace vedla k přejmenování některých 
ulic, zejména těch, jejichž název odkazoval k prvo-
republikovým tradicím. Přejmenování proběhlo 
v několika krocích:

V roce 1939:
Benešovo náměstí » Pražské náměstí (nyní park Nouzov)
Benešova ulice » U Zbrojnice (nyní Broulova)

V listopadu 1939:
Legionářská » Severní (nyní Partyzánů)
Štefánikova » Kubrova (nyní Žižkova)

V červnu 1940:
Fügnerova » Václavská (nyní Janderova)
Masarykova » Hlavní (nyní Čsl. armády)
Palackého » Bedřicha Smetany
Sokolská » Jungmannova
Tyršova » Dr. Antonína Dvořáka

Nejpozději do srpna 1940 musela obec zajistit označení 
všech ulic tabulkami s německo-českými nápisy
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