
Válečný životVálečný život

Z pamětní knihy obce Hostivice

Rok 1940
I v tomto roce zuří kol nás válka. Abychom chráněni byli před nálety cizích 
létadel, nařízeno nejpřísnější zatemnění večer a v noci.

V týdnu mezi 10. a 17. dubnem nastaly prudké oblevy. Sněhy rychle tály. Zdejší 
potok naplnil úplně regulované koryto a vystoupil úplně ze břehů zejména u 
Jelínků a na lukách, kde voda prorvala břehy a zatopila louky. Oba rybníky 
zdejší splynuly v jeden. Hasičský sbor měl ze čtvrtku na pátek celou noc 
pohotovost.

Dnem 1. dubna zaveden letní čas. Hodiny se v noci ve 2 hod. posunou o hodinu 
dopředu.

Sbírka na němec. Červ. kříž, nařízená Němci, vynesla 4 000 K.

Vítězství něm. armády nad Hollandskem a Belgií z nařízení Hitlera oslavováno 
po 3 dny, a to 6., 7. a 8. června zvoněním ve všech kostelích a vyvěšením 
němec. praporů po 8 dní na veřejných budovách. Ve zdejší zbrojnici byl koncert 
vojen. hudby. Ubohé Hollandsko, ubohá Belgie!

Konána opět sbírka železa. Sebrány plné vozy.

Od 1. července zavedena ve všech úřadech i obecních razítka německo-česká. 
Též jízdní lístky jsou němec.-české. Orientační tabulky na pokraji obcí jsou 
německo-české s nepodařenými německými překlady jmen obcí.

Do zdejší obce přistěhoval se větší počet Němců, většinou zaměstnanců 
zbrojnice. Ubytováni byli v jednotlivých rodinách.

Z pamětní knihy obce Hostivice

Rok 1941
Ukazují se značné zásobovací potíže. Místo pšenič. mouky přiděluje se jen 
ječná. Je velký nedostatek tuků a přiděluje se na lístky jen nepatrné množství. 
Drahota stoupá a zvýšování mezd nestačí, poněvadž není úměrné drahotě. 
Obyvatelstvo s nedůvěrou pohlíží do budoucnosti, neboť válka zuří v celé 
Evropě. Nálada je stísněná, neboť vedle vyživovacích starostí tísní nás 
i národnostní útisk a snižování našeho jazyka ve veřejnosti. Zevnějšek naší 
obce je německočeský. Podání k úřadům musí být dvojjazyčná. Při slavnostech 
musí být vyvěšeny dva prapory: říšský a protektoratní. Na nádraží zbudovány 
protiletecké kryty.

Rekvirován opět dobytek, odvedeno 6 kusů.

Obec Hostivice je nyní bez kováře. Jediný kovář Šefčík najal si pole a sedlačí. 
Před 30 roky tu byli kováři tři, a to Ibl, Suchý a panský kovář Henych. Teprve 
v srpnu se tu zase usadil kovář.

Na počest 100. narozenin mistra Ant. Dvořáka uspořádal pěv. spol. Bendl za 
účasti 25členného orchestru oslavný večer, při němž provedeny skladby 
Dvořákovy, Smetanovy a Foerstrovy. Zlatým hřebem večera byla Smetanova 
„Česká píseň“ pro smíšený sbor a orchestr, již nacvičil a řídil br. J. Kaplánek 
a orchestr p. K. Veselý. Byl to prvotřídní hudebně-pěvecký večer a hojně 
navštívený. Na tento hudebně pěvecký soubor může být nejen „Sokol“, ale 
i obec hrda.

Každé přerušení práce bez schválení úřadu práce je trestné. Jistý čeledín, který 
proti vůli zaměstnavatele opustil práci, potrestán byl 28 dny vězení.

Na oslavu vítězství něm. vojsk v Rusku nařízeno vyvěsit všude prapory a na 
všech veř. místech nápisy: „Věříme ve vítězství vůdce.“ Všude upevněny 
písmeny V (viktoria – vítězství). Nad obcí ve dne v noci cvičí něm. létadla, takže 
někdy pro rachot není možno spát.

Těžké soužití s německou armádou
V Hostivici se nacházela zbrojnice v Jiráskově ulici a dělostřelecké skladiště (prachárna) v polích u letiště, proto se zde 
po celou dobu války zdržovala německá posádka. K prvnímu incidentu mezi německou armádou a hostivickými občany 
došlo již v noci na 19. března, kdy dva mladíci vystřelili u zbrojnice, prý po stráži. Nastal poplach a celá posádka pálila 
z pušek i kulometů na všechny strany až do 2 až 4 hodin ráno. Výhrůžky zastřelením starosty obce a bývalého velitele 
zbrojnice uvedené ve vyhlášce německého velitele i ve vyhlášce obecního úřadu naštěstí nebyly naplněny.

V listopadu 1939 zemřel dělník zdejších pracháren. Kronikář zaznamenal, že u hrobu promluvil německy říšský důstojník 
a vedoucí dělníků a na hrob položili věnec s hakenkrajcem.

Hostivice pociťovala válku i díky blízkému letišti. Dne 15. července 1941 spadlo německé letadlo Heinkel 111B do 
Jenečka na dům v nynější Novotného ulici. Železničář pan Rufr spal po noční směně v místnosti, která jediná nebyla 
pádem letadla zničena. Německá armáda zajistila opravu zničeného domu. Dne 23. listopadu 1944 spadl na hostivické 
území bombardér Junkers Ju 88A, který se zřítil do Stromečků. Dva letci včas vyskočili, ale přežil pouze jeden. Další 
letec zůstal v letadle. Další německé letadlo havarovalo 7. února 1945 u Peterkova mlýna, pilot uhořel. To jsou jen 
příklady mnoha nehod během války v okolí Hostivice.

Škody nevznikaly jen pády letadel. Majitel domu v ulici Čsl. armády, do kterého nabouralo německé vojenské nákladní
auto, se musel náhrady škody domáhat ještě po osvobození Československa.

Přítomnost německého vojska pak při květnovém povstání v roce 1945 zkomplikovala osvobozování Hostivice.

Omezení spolkové činnosti
Na jaře 1939 se všechny spolky s výjimkou tělovýchovných organizací 
sjednotily do organizace nazvané Národní souručenství, která měla 
demonstrovat jednotu českého národa. Pro některé organizace to znamenalo 
definitivní zánik, jiné však později pokračovaly ve své činnosti samostatně. 
Některé organizace jako Sokol či skauti byly zakázány německými úřady. 
Opakovaně byly vyhlašovány zákazy zábav.

Pro některé činnosti bylo třeba najít vhodné krytí. Tak v Hostivici vznikla 
pobočka Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, která 
umožnila pokračovat v činnosti bývalé Dělnické tělocvičné jednotě, zajistila 
povolení  pro  výstavbu šaten  Sportovního klubu 
Hostivice a poskytla i prostor pro odbojovou 
činnost mládeže.

V říjnu 1940 měla premiéru opereta 
V noci karnevalové, jejíž hudbu složil 
litovický občan Josef Kaplánek. Repríza 
proběhla 19. ledna 1941 v Umělecké 
besedě v Praze

Německé letadlo Heinkel 111B spadlo 15. července 
1941 do Jenečka
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