
Válečný životVálečný život

V roce 1943 zřídil továrník Jan Zadák 
vlastním nákladem fotbalové hřiště 

u bažantnice pro SK Hostivice

Sport
Zatímco sokolská cvičení byla zastavena, fotbalisté ze Sportovního klubu Hostivice nalezli 
významného měcenáše v továrníkovi Janu Zadákovi. Kromě otevření nového hřiště se 
podařilo uspořádat i fotbalový zápas, kterého se zúčastnil herec Vlasta Burian.

Škola během války

Z pamětní knihy obce Hostivice

Rok 1944
Nový rok začal ve znamení pokračování světové války, jež zuří nyní na třech 
frontách, a to v Itálii, Rusku a na japonské frontě.

Zdejší letiště vyzbrojeno na obvodu protiletadlovými děly a létadly. Pracuje se 
úsilovně na rozšíření letiště. Zabrány další pozemky, zejména Kozákovy, 
Horešovské a Sulánova višňovka. Zabrán i nedávno zřízený hřbitov, jenž zrušen 
a nový hřbitov zřízen bude při jenečském hřbitovu.

I letos fungovala školní kuchyně. Poskytována polévka 160 dětem.

Nařízeno pojmenování hovězího a koňského dobytka. Ve velkostatku bude 
dobytek očíslován na rozích. Každý přírůstek nutno do 3 dnů hlásit.

Z pamětní knihy obce Hostivice

Rok 1945
Novým rokem 1945 válčí se dále. Angličané i Američané dostali se na západě 
prudkou ofensivou až k Rýnu, kdežto na východě sovětská vojska velikým 
náporem a přesilou pronikla přes Vislu a Odru hluboko do východního Německa 
a zabrala uhelnou pánev slezskou. I v Uhrách, na Slovensku, v Italii a Srbsku-
Chorvatsku se dále úporně válčí. Z evakuovaných krajů sem proudí zástupy 
vystěhovalců, čímž vznikají vyživovací potíže.

U rolníků provedena přísná rekvisice obilí. Též nařízeno rolníkům dodat potahy 
s vozem, koňmi i kočím a pící na týden ke svážení dříví. Zdejší naše potahy jsou 
až na Šumavě. Ubohé naše lesy jsou bez milosti Němci ničeny a dřevo 
vyváženo!

Přestalo se vařit pivo, aby získán uskladněný ječmen. Následkem toho celá řada 
hostinců uzavřena. Bílá káva se pro nedostatek mléka nepodává.

Zábavy zakázány. Nelze prý se radovati, když „naši“ vojíni za nás krvácejí.

Ve čtvrtek 1. března zažilo zdejší občanstvo opět nálet. Cizí létadla, celkem ve 
čtyřech skupinách v počtu 150 létadel napadla letiště, odkudž pálila německá 
létadla. Úlomky střel zaletovaly až do obce. Obyvatelstvo bylo velmi ustrašeno, 
jelikož německá protilétadlová děla rozestavena byla až k samému nádraží.

Dělník ve zdejší zbrojnici Kubíček napil se líhoviny z methylalkoholu a zemřel.

„Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá!“

Dne 25. dubna 1945 spadlo německé letadlo 
přes roh školy na dům Antonína Bílka čp. 282 

v Rašínově, nynější Študentově ulici – paní 
Bílková uhořela. Škola nevyhořela pouze

proto, že vznikající požár uhasili 
Němci ubytovaní v této budově

Školní život za války byl poznamenán německým dozorem nad 
školstvím. Měšťanská škola byla přejmenována na hlavní a ředitel
Josef Mansfeld byl jako bývalý legionář penzionován. Měnila se délka 
školní docházky. Byla zavedena výuka němčiny, všichni učitelé 
museli složit zkoušky z němčiny.

Učitelské sbory 
obecné školy a 
hlavní školy ve 
školním roce 
1941/1942
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