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ÚVOD
Četnická stanice v Hostivici vznikla v roce 1873, ale její pamětní kniha (památník)
byla založena až za 1. republiky. Památník obsahuje jinak obtížně dostupné až nedostupné
údaje o činnosti četnictva v Hostivici, včetně jmen jednotlivých četníků.
Přepis zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn aktuálními
poznámkami pod čarou, které vysvětlují některé pojmy či upřesňují popisovaná místa,
případně opravují uváděné údaje, pokud byla jejich nesprávnost bezpečně zjištěna z jiných
pramenů. Přepis zpravidla zachovává původní slovosled a některé jazykové zvláštnosti,
pouze na některých místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena interpunkce.
Strany památníku nejsou číslovány, ale jde o knihu vytvořenou z předtištěných formulářů.
Předtištěné texty jsou v přepisu označeny použitím šedého písma. Nadpisy hlavních kapitol
jsou v památníku umístěny na samostatných listech modrého papíru.
Památník je uložen ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích.
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I.
Údaje o zřízení a umístění velitelství.
Den

Místo
zřízení

Den
Místo
přeložení

Umístění

stanice
1873

Hostivice
–"–
–"–
–"–
–"–

1.4.1932

Poznámka

ulice,
číslo domu
čp. 9
čp. 25

od

do

1873
1875

1875
1889

čp. 17
čp. 59

1902
1932

Hostivice

Chlupatý
Trýba
Vágnerů
Šroubek
obecní dům

II.
Jméno nejblíže představeného velitele.
Hodnost

Jméno

Okr. četn. vel.
inspekt. II. tř.
Okr. četn. vel.
nadpor.
Okr. č. velitel
par. výk.

Od

Do

Uhlíř Josef

16.9.1916

28.2.1919

Andrle Jan

1.3.1919

Poznámka

odešel do Liboce
povýšen na kapitána výk.

Jilemnický Alois

III.
Seznam velitelů stanice.
Hodnost

Jméno

Vrchní strážm. II. tř.
–"–
II. tř.

Cach Josef
Hron Frant.
Doubek Josef
Šnek Josef
Truhlář František

–"–
–"–
–"–

II. tř.

Velitelem
od
do
1914
31.12.1918
30.1.1919
1.VI.1919
1.VI.1919
6.6.1936
4.8.1936
3.10.1938
10.9.1938

Poznámka
Slovensko, výk. nadp.
zemřel v Nov. Hranci
pensionován
pensionován

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 4
Památník Velitelství četnické stanice v Hostivici

7

IV.
Seznam podřízeného mužstva.
Jméno

Hodnost

Přišel kdy a odkud?

Odešel kdy a kam?

strážmistr

11.4.1918 z Hostouně

co velitel zůstal
na stanici

náhradní četník

27.1.1916 od zem. pl.

20.1.1918 do civilu

výpom. četník

6.12.1918 od pluku

10.1.1919 ku svému
pluku

četn. na zkoušku

11.2.1919 od pluku

16.3.1919 ku pluku

–"–

24.7.1919 ze školy
z Litoměřic

Fabricius Emanuel

výp. četník

27.9.1919 od pluku

30.5.1922
do Ledče n. S.
22.1.1919 do školy
četn. v Praze

Vejvoda Ladislav

strážmistr

8.10.1919 z Unhoště

Jiránek Antonín

výp. četník

12.12.1919 od pluku

Dvořák Frant.

výp. četník

2.6.1920 od pluku

–"–

5.6.1920 od pluku

Fajkl Rudolf

strážmistr

13.6.1920 z Čelína

16.4.1921 do Čelína

Ressl Evžen

závodčí

13.6.1920 z Liboce

24.XI.1920 do Liboce

Mička Václav

strážmistr

24.9.1920 z Hájku

25.VI.1923 do Vrchlabí

Nováček Jan

četník n. zk.

26.1.1921 z civilu

17.4.1924 do Hřebečník

Novák Josef

–"–

14.4.1921 z civilu

11.8.1924 do Neuberku

Straka Ant.

–"–

14.4.1921 z civilu

Doubek Josef
Hakl Ant.
Fanta Bohuslav
Štekr Karel
Golbricht Frant.

Novotný Václav

11.10.1919 do Unhoště
26.4.1919 na stanici
Kübeck důl
13.VI.1920
do Kralup n. V.
13.6.1920
do Kralup n. V.

11.9.1922
do Buštěhradu
12.4.1922
do Buštěhradu

Rodovský Ladislav

strážmistr

12.1.1922 z Kladna

Maštera Libor

strážmistr

4.2.1922 z Kladna

9.2.1922 do Kladna

Zeman Frant.

–"–

6.2.1922 z Bránika

14.2.1922 do Bránika

Čondl Karel

–"–

12.6.1922 z Ledče n. S.

15.5.1926
k unif. stráži bezpeč.

Koutný Ant.

četník n. zk.

21.12.1922 z Kladna

28.12.1922 do Kladna

–"–

21.12.1922 z Kladna

29.12.1922 do Kladna

28.12.1922 z Nov. Boru

2.8.1924 do Lužné

Hrádek Josef
Bíra Alois

strážm.

Votava Jan

–"–

28.12.1922 z Kolče

Koutný Ant.

–"–

8.12.1923 z Buštěhradu

5.7.1936 do Stráže
u Tachova
23.4.1925
Veselí n. Lužnicí

Poznámka
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Jméno

Hodnost

Přišel kdy a odkud?

Poláček Matěj

–"–

5.8.1924 z Kačice

Janča Josef

–"–

14.8.1924 z Bejli

Kadlec Ant.

–"–

15.3.1924 ze Hřebečník

Merksbaer Josef

–"–

13.8.1924 z Lán

Suchý Josef

strážm.

23.4.1925
ze stanice Tuchlovice
28.2.1926
z Nov. Jáchymova
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Odešel kdy a kam?
15.5.
k unif. stráži bezpeč.
3.8.1928
na stanici Dušníky
25.8.1924 na Brejle
2.2.1926
na stanici Kateřinky
1.3.1926 na stanici
Kam. Žehrovice

Minařík Frant.

–"–

Hrubý Štěpán

–"–

15.5.1926 z Hostouně

15.4.1929 na stanici
Hostouň

Kokeš Václav

–"–

15.5.1926 z Úhonic

17.3.1927 do Kraslic

Randuldi Josef

–"–

1.11.1926 z Kněžovsi

Bureš Šimon

–"–

10.11.1926
z Buštěhradu

1.11.1927 na stanici
Jeneč
19.5.1927
do Buštěhradu

Pilnáček Ant.

–"–

18.5.1927

15.4. na stanici Úhonice

Klička Ant.

–"–

23.5.1927 z Kolče

24.12.1927
na stanici Koleč

Matějka Frant.

–"–

1.10.1927
ze stanice Jeneč

1946 do Prahy

Matlach Josef

–"–

1.10.1927 z Nučic

16.10.1927 do Nučic

Franta Štěpán

–"–

31.10.1927 z Slabec

3.11.1927 do Slabec

Třešnák Jaroslav

–"–

3.11.1927 z Hospozína

9.1.1927 do Chyňavy

Matlach Josef

–"–

12.12.1927 z Nučic

27.12.1927 do Nučic

3.8.1928
ze stanice Dušníky
1.10.1930
ze stanice Úhonice
1.4.1936 od pohot.
odd. Teplice-Šanov
1.10.1926
od pohot. odd. z Mostu
31.3.1938
od z. c. v. v Praze
1.12.1938 ze stanice
Čes. Wisenthal
20.5.1939 ze stanice
Stibava – Slovensko
23.5.1939 ze stanice
Klöbölkut – Slovensko

1.9.1930
do Roudnice n. L.
29.12.1927
na stanici Horš. Týn
28.12.1938
na stanici Bolehošť
17.1.1939 přemístěn
do Slaného
18.3.1939 přemístěn
do Bohumilice

Jenšík Karel

št. strážm.

Braný Václav

strážm.

Šimůnek Karel

–"–

Sobotka Zdeněk

strážm.

Klíma František II

závodčí

Patera Rudolf

praporčík

Chochola Rudolf

strážmistr

Lefler Václav

strážmistr

1944 do Kladna

7.5.1945 do výsluhy
1.1.1946 do Jenče
14.5.1945 k ZV Praha

Poznámka
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V.
Důležité události
Datum

Krátké vylíčení události

1918

Převrat 28. října:
Jako bleskem rozšiřovala se dne 28. října 1918 zpráva, že jsme národem
svobodným a že konec války již nastal.
Vojsko na prachárnách1 co stráž opustilo službu a rozcházelo se do svých domovů,
rovněž jako dělnice na prachárnách s různými granáty a šlapnery zaměstnané
opustily ihned práci.
Však záhy se seznalo, že v osvobození vlasti jest zapotřebí zaváděti zodpovědnost.
Na prachovny byly ihned vyslány sokolské hlídky a různí vojíni vracejíce se
z okolních nemocnic a komandírek přihlašovali se ku službám na prachovnách,
kteří později byli vystřídáni praporem 1. pluku „Svobody“.
Při tomto radostném vzrušení bylo stále četnictvo uvažujíc důležitost prachoven
za dne i noci v permanenci.
V roce 1918 byla zde četnická stanice o 1 veliteli a dvou podřízených četníků.
Dne 1. listopadu 1918 byl strážmistr Josef Doubek z rozkazu z. č. vel. v Praze
odvelen do Prahy k udržování veř. pořádku a bezpečnosti a vrátil se dne
10. prosince 1918 na svou stanici.

1919

Velitel stanice strážm. II. třídy Josef Cach odešel 1. ledna 1919 na Slovensko
co okresní četn. velitel a převzal velení strážm. Josef Doubek.
Dne 1. února 1919 nastoupil zde službu co velitel stanice strážmistr II. třídy
Frant. Hron.
Dne 15. února 1919 vypukla stávka dělnictva v továrně na šrouby fa. Staněk
a Ponec v Hostivici2 pro malé mzdy.
Dne 1. června 1919 odešel vrch. strážm. Frant. Hron jako velitel stanice do
Nov. Strašice a převzal opětně velení stanice strážmistr Josef Doubek.
Dne 23. listopadu 1919 byla na prachárenskou strážnici nezn. pachatelem hozena
bomba a při vybuchnutí této bylo 41 tabulí skla v budovách roztříštěno, k úrazu
nepřišel nikdo a pachatel vypátrán nebyl.
Dne 29. listopadu 1919 byl zdejší rolník Tomáš Chlupatý3 při obhlídce jeho
polností vojínem Ladislavem Češkou od strážní setniny z pracháren těžce raněn,
vojín chtěje zastřelit zajíce.
Chlupatý po zdařené operaci se opětně uzdravil.

1

2
3

Prachárny se nacházely severně od Hostivice u bývalé okresní silnice z Hostivice do Kněževsi, zrušeny
byly po 2. světové válce. Nyní do těchto míst zasahuje areál letiště Praha-Ruzyně
Nyní továrna na radiátory firmy Jaga
Tomáš Chlupatý krátce předtím neobhájil funkci starosty (ve volbách zvítězili sociální demokraté)
a jeho postřelení spolu s další střelbou u Hostivice toho dne se řešilo i v obecní radě, jejíž byl Chlupatý
členem
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Datum

Krátké vylíčení události

1920

Dne 12. ledna 1920 vypukla ve dvoře hostivickém a litovickém zemědělská stávka,
následkem propuštění důvěrníka z velkostatku neuměřického.
Dne 12. března 1920 bylo ve zdejší zbrojnici odcizeno 15 q surové mědi, která
byla po různu u vetešníků v Praze dělostřelcem Jos. Válou rozprodána a Vála byl
vrch. strážm. Doubkem zatčen.
Dodatečně bylo zjištěno, že krádež spáchal též vojín Josef Král.
Dne 13. června 1920 byla zdejší stanice zvýšena na 4 muže
Dne 25. června 1920 bylo na prachárnách odcizeno několik povozů prken
a šetřením zjištěno, že krádež spáchali Rudolf Zeman, Boh. Hamouz a vojín Václav
Pěkný.
Dne 8. července 1920 na místě, kde stojí pomník padlých, stávala socha sv. Jana
Nepomuckého, a poněvadž jiného vhodnějšího místa pro postavení pomníku
nebylo, bylo usilováno, by tato socha byla na jiné místo přesazená. Vyjednávání
toto však naráželo na odpor některých občanů a tak došlo k činu, že byla socha za
noci i s podstavcem stržená a byla později postavena u vchodu kostela.4
Pachatelé vypátráni nebyli.
Dne 10. prosince 1920 vypukla u fa. Staněk a Ponec v Hostivici stávka, následkem
zapečetění lidového domu v Praze.5
Dne 16. prosince počali komunisté zabírati státní velkostatky, chtějíce se zmocniti
těchto statků a energetickým zakročením vrch. strážm. Josefa Doubka, strážm.
Mičky a Golbrichta za spoluúčasti vyslaného sem vojska bylo rabování státních
statků zabráněno a 30 osob pro velezradu a veř. násilí zatčeno a zemskému
trestnímu soudu v Praze předáno.
Při eskortování těchto skrze Prahu chtěli mimojdoucí zatčené linchovati, čemuž
bylo však zabráněno.

1921

Dne 15. března 1921 byly na prachárnách ze skladiště odcizeny 2 bedny
revorverových nábojů, které byly četnictvem ve stohu slámy nalezeny a vojíni na
stráži stojící, a sice Hager, Hladký, Hrdina, Halabza a Hauer co pachatelé zatčeni.
Dne 19. května 1921 vypukla ve zdejší továrně fa. Staněk a Ponec související
stávka ze solidarity s pražským kovodělnickým dělnictvem.
Dne 27. října 1921 byl nařízen I. mobilisační den, při kterém vojíni v pořádku
k svým voj. tělesům nastoupili voj. službu.

4
5

Stržená a rozbitá socha se stala i námětem pohlednice
Zapečetění Lidového domu v Praze souviselo se štěpením komunistů od sociální demokracie.
K ustavení komunistické strany pak došlo v květnu 1921
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Krátké vylíčení události
V roce 1922 počal jezditi náš první pan president republiky T. G. Masaryk do
letního sídla z Prahy do Lán.
Též byla přidělena stanici dvě služební kola a zřízen telefon Hrad – Lány.
Při jízdách pana presidenta republiky počalo střežiti silnici četnictvo dle určených
a rozdělených úseků.
Týž rok byla stanice sesílena na 7 mužů.

1923

Dne 2. února 1923 při pohřbu našeho prvního ministra financí Dr. Rašína velena
obchůzka na nádraží za účelem zamezení při návalu do vlaků nějakého násilí.6
Dne 10. února 1923 vznikl ve mlýně Josefa Záborce požár, který budovu až na
zdě zničil.7
Dne 13. prosince 1923 scizil obecní starosta z Hostivice Václav Bouška Kč 32 000
z obecní pokladny, škoda byla však ihned samým nahražena.8

1925

Dne 2. srpna 1925 byla nalezena na silnici ku Praze mrtvola neznámého muže.
Šetřením zjištěno, že neznámý padl při jízdě pod vůz naložený slámou, usmrtil jej
a koně byli blíže Prahy zadrženi.
Dne 15. srpna 1925 zdejší továrna na šrouby fa Staněk a Ponec skrachovala.

1926

Dne 2. května 1926 vypukl ve státním velkostatku v Litovicích požár a zničil jednu
budovu. Zatčen byl co pachatel Štěpán Petřík z Hájku.
Dne 29. července 1926 byl Josef Bareš, učeň z Hostivic, Boženou Čermákovou
sražen pod automobil, přejet a na místě usmrcen.

1927

Dne 7. července 1927 byly odcizeny Václavu Tomkovi rolníku z Jenečka peřiny
a stříbrné příbory v ceně 10 000 Kč.
Dne 19. července 1927 byly rolníku Matěji Tůmovi z Hostivice odcizeny peřiny
v ceně 8 000 Kč.
Dne 28. července 1927 byl pro krádež peřin u rolníka Tomka a rolníka Tůmy
zatčen Josef Hartman a Václav Hula z Oseče, kteří byli přistiženi opětně při slídění
o 1 hod. noční v Jenečku. Oba byli ozbrojeni revolvery a třetí pachatel prchl.
Hartman chtěl použíti zbraně proti strážm. Jančovi a Hrubému.
Dne 2. července 1927 oslava památky 10ti letá bitvy u Zborova. Krátký proslov
vel. stanice vrch. strážm. Doubkem přednesen.
Dne 23. září 1927 odlétla ze zámeckého parku v Lánech labuť a byla dne
24.9.1927 dle telef. zprávy nalezená.9

6
7
8

9

Bývalého ministra financí Aloise Rašína zastřelil v Praze anarchista
Za Mlýnem čp. 114
Z obecních písemností se zdá, že Bouška měl obecní peníze uložené z neznámých důvodů mimo
trezor, u sebe doma. Poté, co odjel za příbuznými, členové zastupitelstva trezor násilím otevřeli
a zjistili schodek. Bouška peníze ihned přinesl, ale i tak byl zbaven úřadu a vyšetřován
Labutě byly v té době chovány v zámeckých parcích jako okrasní ptáci, do volné přírody se rozšířily až
později
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Krátké vylíčení události
Dne 7. března 1928 vloupali se nezn. pachatelé do školní budovy, chtěje odtud
vniknout do poštovního úřadu, však po příchodu četn. hlídky vrch. strážm.
Doubkem a strážm. Votavou a Minaříkem lupiči prchli.
Dne 12.3.1928 byli při konfrontaci u pol. ředit. v Praze svědkem krejčovským
pomocníkem Halatou poznáni a usvědčeni.
Dne 12.3.1928 vypukl v Jenči oheň a zachvátil státní dílny strojnické, škoda
2 000 000 Kč.
Dne 8.5.1928 mrštil továrníkovi Jiřímu Staňkovi do jedoucího auta kamenem Jan
Leitner z Prahy a pí Staňkovou poranil.
Dne 21.XI.1928 srazil se povoz zdejšího rolníka Mat. Nyklesa s morovým [?] žel.
vozem a vůz se úplně roztříštil, však vedoucí povozu a dítě na voze zůstalo bez
pohromy.
Dne 24.11.1928 pronásledoval strážm. Jan Votava v noci o 12. hod. ze státního
velkostatku 4 nezn. muže, kteří před stráží prchli a jeden z těchto odhodil lupičské
náčiní. Když zjistil Votava, že jde o kasaře, pronásledoval jednoho z těchto, po
kterém střelil, však jej neranil a tento též prchl.
Později byli v těchto lupičích zjištěni Pacal, Groš a Koudela, nebezpeční kasaři.

1929

Dne 15. dubna 1929 byla stanice z důvodů úsporných o 2 gažisty [...?] zmenšena.
Dne 13. července 1929 byla na trati u stráž. domku nalezená mrtvola muže, ve
kterém byl dle zanechaných dopisů zjištěn Jan Brousek z Trhových Svinů.
Dne 8. srpna 1929 večer narazilo nákl. auto do telegr. tyče a nárazem byla těžce
raněna obchodnice Laura Henychová z Kraslic a druhý den v nemocnici v Praze
zemřela.
Dne 22. prosince 1929 se zastřelil pro rodinné nesváry Václav Protiva z Jenečka.

1930

Dne 8. března 1930 byli zatčeni pro různé krádeže Ant. Baloun a Theodor
Matějovský ze Břvů.
Dne 5. dubna 1930 byl zatčen Josef Halabra [?] z Chlumína pro různé krádeže,
pro které trestné činy byl více stanicemi hledán.
Dne 28. dubna 1930 byla na žel. trati nalezená mrtvola ženského pohlaví
a pátráním se zjistilo, že se jedná o služebnou Růženu Vranickou z Tábora
Dne 17. července byl dělník Štěpán Fousek z Litovic pro veřejné násilí zatčen.
Dne 29. července 1930 byl Emil Jílek z Hostivic pro těžké poškození na těle
zatčen. Střelil Frant. Šroubka z Hostivic revorverem do plic.
Dne 4. srpna byla v obci příslušná choromyslná Marie Bartáková a byla ob. úřadu
předána.
Dne 6. září 1930 byl Václav Volf z Jíhlavky pro krádež kola zatčen a okr. soudu
v Unhošti dodán.
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Dne 3. listopadu 1930 byli zjištěni pachatelé, kteří odcizili telef. drát ze státního
telefonu, jsou to Kleinandr Eduard z Prahy a Hahnl Arnošt ze Seiberku. Co
překupnice byla zjištěná Koubová Vinceslava z Prahy
Dne 25. listopadu 1930 byl zde zatčen pro krádež kola Frant. Held z Poběžovic.

1931
28.5.

Projížděl holandský princ z Karlových Varů do Prahy a týž den zpět.

14.6.

Projížděl „autokarem“ Čedoku mezinárodní zemědělský kongres z Lán do státního
dvora Jenče, později dále do Prahy.

29.6.

Projížděl polský ministr Zaleski z Karlových Var do Prahy.

1.7.

Hendrich Jaroslav z Prahy byl pro pokus násilného smilstva zatčen.

8.10.

Počal jezditi pan president republiky po Dl. míli z důvodu opravy silnice Praha –
Lány.

23.10. Byl zatčen Štěpán Petřík, dělník z Litovic pro poškození státního majetku – stohu
slámy v ceně 200 000 Kč. K vlastnímu činu se vrch. st. Doubkovi přiznal uváděje,
že se pomstil státu, že nedostává inval. renty.
28.10. Jel pan president republiky z Lán do Prahy, takže se četnictvo oslavy 28. října
súčastniti nemohlo.
8.11.

Lovil se litovický rybník patřící I. rybářskému klubu v Praze.10

31.12. Počal jezditi pan president republiky opětně přes Hostivici.
1932
30.3.

Počal jezditi pan president republiky opětně přes Dl. míli.

1.4.

Stěhovala se četnická stanice od Ant. Šroubka čp. 17 do obecního domu.11

16.5.

Byla přejeta vlakem u st. domku č. 13 žena, ve které byla zjištěna Marie Mašková
z Řep.

22.6.

Počal pan president jezditi opětně přes Hostivici.

29.8.

Zabili se na motocyklu bratři Šmídové z Bílé Hory u řepského vrchu.

28.10. Četnictvo, vojsko a všechny pol. strany vyjma komunistické oslavilo 28. říjen
u pomníku padlých, přoi které oslavě promluvil profesor Dr. Sýkora ze Smíchova
od nezáv. jednotky legionářské. Školní dítky přednášely různé básně a recitace.
4.11.

Projížděla jugoslávská královna Marie salonním vlakem do Karlových Varů.

25.11. Doucha Václav z Hostivice pro veřejné násilí zatčen.

10
11

Litovický rybník byl státní, uvedený klub měl pravděpodobně v nájmu výkon rybářského práva
Po dostavbě školy v roce 1931 koupila obec Hostivice od místní školní rady starou školu Husovo nám.
čp. 59 a zřídila zde obecní úřad. Jedno patro používala četnická stanice, v přízemí budovy vznikly
obchody. Nájemné obci během několika let zaplatilo kupní cenu
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1933
4.3.

Vokáč Štěpán z Kostelní pro veř. násilí zatčen.

12.3.

Strybnák Josef z Michle pro veř. násilí zatčen.

14.3.

Čub Petr ze Záběhlic, Uhlíř Václav ze Záběhlic pro veř. násilí zatčeni. Polanský
Jaroslav ze Záběhlic pro veř. násilí udán.

20.3.

Hůla Jaroslav z Vraného pro krádež peřin, prádla, šatstva v ceně 4 660 Kč
a u rolníka Ant. Kapalína v Sobíně pro krádež velocipédu, 2 zimníků, prádla,
harmoniky, 2 obleků v ceně 4 580 Kč zatčen. Hůlová Anna z Oseče a Hořčičková
Antonie ze Žižkova pro podílnictví na krádeži okr. soudu udány.

26.3.

Chalupa Josef z Jenče pro předčin proti bezpečnosti života zatčen. Nezavřel
žel. závory a vlak najel na jedoucí auto, při čemž byl usmrcen šofér V. Dvořák
z Kladna.

12.6.

Matějíček Karel a Višata Stanislav z Prahy pro krádež u holiče Oldřicha Nohejla
v Hostivici čp. 161 v ceně 1 573 Kč udáni. Odcizili v obchodě visací hodiny,
žl. plnící pero, mandolinu, korále, různé pudry, pudřenky, oleje, gumové speciality
a různé holičské náčiní.
Byli zatčeni na naší pátranku, když věci v Praze prodávali státní policii.

5.8.

Chalupa Josef z Hořelice pro krádež udán.

13.8.

Matějka Václav z Hostivice pro těžké ublížení na těle udán.

24.8.

Šlembera Josef z Míle pro podvod zatčen.

3.9.

Zahrádka Frant. z Hostivice pro těžké poškození na těle zatčen.

25.11. Dobiáš Juraj z Hrynova pro veř. násilí zatčen.
12.12. Dr. Švehla Antonín, bývalý I. ministr vnitra, pozdější min. předseda zemřel.
21.12. Švercl Josef z Nitranských Zábokrek pro krádež udán.
26.12. Volf Josef a Petr z Hostivic pro veř. násilí udáni.
1934
18.2.

Mára Frant. z Jenče vypadl mezi Hostivicemi a Jenečkem z jedoucího vlaku,
otvíraje předčasně dveře a na místě se zabil

7.3.

Hilburgrová Emilie z Hostivice byla zatčená pro krádeže prádla a šperků v ceně
2 000 Kč odcizeným na farním úřadě v Unhošti.

3.4.

Burián Frant. byl pro veř. násilí okr. soudu udán. Jmenovaný pral se s rybničním
hajným Frant. Malíkem ze Břvů.

3.5.

Byl udán Schöner Jaroslav z Jenečka pro krádež u továrníka fa. Zicha a Heim12
v ceně 800 Kč okr. soudu

12

Dříve Staněk a Ponec, nyní Jaga
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13.5.

Byl zatčen Tříska Rudolf z Brandejsa n. L. pro násilné smilstvo spáchané
na školačce M. B[…] z Hostivic.

23.5.

Byl zatčen Koucký Václav z Chrášťan pro krádež holubů, dalekohledu, salámu
a piva u Štěpána Petržílky z Litovic (nádraží) v ceně 700 Kč.

28.6.

Byla zatčena Tomsová Alžběta z Červeného Újezda pro falšování služební
legitimace soc. pojištění a pro krádež náušnic v ceně 150 Kč.

1.7.

Byl zatčen Kyselý Jan a Huse Jindřich oba z Hostivic pro podezření krádeže peněz
1 180 Kč.

4.7.

Hacman Frant. z Vel. Přítočna při srážce s osobním autem řízeným Frantem Jiřím
zabit, okr. soudu udáno.

2.8.

Kotík Frant. déle sloužící četař důvodně podezřelý z krádeže 600 Kč mezi vojskem.
Hlášení na tohoto učinil velitel roty št. kapitán Jan Hora.

6.8.

Byl zatčen Holeček Václav ze Záhoří pro násilné smilstvo na Běle L[…] z Litovic.

20.8.

Zelenda Josef z Poličky pro krádež 1 000 Kč u Karla Protivy z Jenečka okr. soudu
udán. Byl četnictvem ve Skutči zatčen.

29.8.

Zelenka Jaroslav z Jenečka pro podvod okr. soudu udán. Sváděl svědky
ku křivému svědectví.

12.10. Byl zatčen Svoboda Ladislav pro podvod. Hledán Pol. oznamovatelem.
31.10. Byli zatčeni Kocián Jan a Pigána Jan oba z Lycie pro krádež kola ve Vinoři, které
v Hostivici prodávali.
5.11.

Byl zatčen Holub Frant. z Jenče pro krádež gramofonu a gram. desek.

20.11. Byli zatčeni Belšán Ladislav z Újezda a Vrbenský Jaroslav z Libice pro krádež zajíců
a pytlačení.
1935

13

28.3.

odcizil Jaroslav Smetana nar. 1903 v Drahelčicích, bytem Hořelice čp. 142,
s. o. Unhošť v zemském pomologickém ústavě v Ruzyni 143 vysokokmenných
růží, 12 keřů bezu, 18 kusů angreštu a rybízů v ceně 2 385 Kč. Odcizené věci
nalezeny zdejší stanicí u zahradníka Václava Krejčíka v Litovicích, kdež je měl
Smetana uschovány, a poškozenému ústavu vráceny.
Smetana byl pro tuto krádež potrestán 4 měs. těžkým žalářem.

1.5.

13
14

Při oslavě 1. května 1935 pořádané čsl. stranou nár. soc. v Hostivici rušili
komunisté Václav Stehlík, Jaroslav Pachman, Karel Chalupa, Václav Pajma, Karel
Boček a Marie Daďourková veřejný klid tím, že při hraní státní hymny
provokativně odcházeli a pokřikovali. Rušitelé byli udáni okresnímu úřadu v Kladně
pro nepřístojné chování.14

Zde se mění rukopis zapisovatele
Mezi uvedenými jmény nacházíme bývalé (litovický starosta Chalupa) i budoucí (zejména předsedové
MNV Stehlík, Pachman) představitele obecních orgánů
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byl zatčen Vilém Stöcke nar. dne 28.10.1904, příslušný do Čelákovic pro útěk
z donucovací pracovny v Ruzyni.
Týž byl přechováván přechovávačkou lupičů pokladen Annou Bulinovou z Litovic
čp. 78 a po zatčení odevzdán zpět do donucovací pracovny v Ruzyni.

30.6.

byli zatčeni Slavomír Král nar. 30.9.1913 v Litoměřicích, Vilém Dostál nar.
16.10.1914 v Küsnachtu a Josef Příhoda nar. 19.2.1907 v Hostivici pro krádež
vloupáním do domku Ireny Teichtnerové v Jenečku, kdež odcizili různé zboží
a prádlo v ceně přes 2000 Kč. Pachatelé byli usvědčeni u nich nalezenými věcmi.

5.10.

Josef Bartoš nar. 30.9.1907 v Podkozí, Barbora Bartošová nar. 30.9.1907
v Podkozí a Bohuslav Chýský nar. 23.11.1906 v Braškově, všichni bytem
v Braškově vylákali na Bohumilu Protivovi z Jenečka 116 l benzínu a 4 l oleje
a ujeli. Protiva jim během jízdy utrhl zadní poznávací značku nákl. auta P 10.291,
dle které pachatelé vypátráni a usvědčeni, že začátkem měsíce září 1935 páchali
společně krádeže dříví ve státních lesích, které nákladním autem odváželi do
Prahy a prodávali.
Bartoš byl odsouzen k 18 měs. žaláři, Bartošová a Chýský k 10 měs. žaláři.

1936
4.1.

byli zatčeni František Rychetský nar. 2.4.1905 v Humpolci, František Hyml
nar. 15.11.1914 v Hostivici, František Žáček nar. 5.11.1914 v Hostivici a Václav
Vrzák nar. 2.12.1898 v Buštěhradě pro veřejné násilí, které spáchali při krádeži
uhlí na hostivickém nádraží na službu konajícím železničním zřízenci Karlu Malci
z Kročehlav, kterého kameny krvavě zranili.

5.5.

zatčeni Josef Zink nar. 28.2.1913 v Lomu u Mostu a Miloslav Prokop
nar. 10.10.1914 v Kotouni pro útěk z donucovací pracovny v Ruzyni. Zatčení
dodáni zpět do donucovací pracovny.

24.7.

Zatčen Antonín Sýkora nar. 5.11.1896 v Hýskově pro přečin proti bezpečnosti
života zaviněný neopatrnou jízdou osobním autem P 3.478, se kterým najel na
telegrafní tyč na státní silnici u řepského vrchu. Při srážce byl usmrcen v autu
sedící Eduard Hutha z Prostějova.

11.10. o 15. hod. přijel pan president republiky Dr. Eduard Beneš s chotí v průvodu
vyslance Strimpla z Prahy do státní bažantnice u Břvů. Pan president prošel
bažantnici, kde se zdržel do 17. hod., a odjel autem přes Hostivici do Prahy.
29.10. o 10. hod. projížděl po státní silnici zdejším obvodem do Lán k návštěvě pana
presidenta Osvoboditele J. V. rumunský král Carol s korunním princem Michalem
a průvodem. O 16. hod. projížděl průvod zpět do Prahy. Domy podél státní silnice
byly ozdobeny prapory v barvách československých a rumunských, postaveny
slavobrány a vzácní hosté obyvatelstvem nadšeně zdraveni. J. V. král Carol a pan
president republiky Dr. Eduard Beneš vyslovili se velmi pochvalně o dokonalé
přípravě a bezvadném průběhu oficielní návštěvy J. V. v Československé republice.
Pochvala vyhlášena ve věstníku četnictva čís. 17/1936.
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1937
6.3.

v podvečer 87.letých narozenin pana presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka byly
pořádány v obci Hostivici a Litovicích místní osvětovou komisí lampionové průvody
s hudbou a na návrších obcí zapáleny slavnostní ohně. Po průvodech byly
v hostinci Miroslava Nerada15 a v Lidovém domě16 přednášky o životě prvního
presidenta. Oslavy byly hojně navštíveny a měly důstojný ráz. Zúčastnili se jich
všechny spolky, úřady, vojsko a četnictvo.

1.5.

oslavy 1. máje byly pořádány stranou komunistickou a národně socialistickou.
Oslavy zahájeny průvody s hudbou a zakončeny přednáškami o významu
1. května. Průvodů se zúčastnilo as 200 osob, veřejný pořádek a bezpečnost
nebyla porušena.

17.6.

o 16.30 hod. projížděl zdejším obvodem z Lán do Prahy pan president Osvoboditel
T. G. Masaryk; v Litovicích proti Lidovému domu zastavilo auto pana presidenta
a pan president nařídil prostřednictvím vyslance Jana Masaryka strážm.
Šimůnkovi, který konal na silnici obchůzkovou službu, by zatelefonoval ze stanice
Hostivice na zámek do Lán, by tam přítomný jugoslávský žurnalista byl
vyrozuměn, že se pan president brzy zpět do Lán vrátí a poskytne žurnalistovi
příležitost k fotografování. Strážm. Šimůnek se panu presidentovi Osvoboditeli
služebně hlásil a ihned rozkaz pana presidenta vykonal. Pan president po krátkém
přerušení jízdy pokračoval v jízdě do Prahy.

1.8.
a 2.8.

v rámci celostátních oslav bitvy u Zborova konány ve všech obcích místní oslavy;
v předvečer s lampionovými průvody za účasti všech úřadů, spolků, občanstva,
vojska a četnictva. Oslavy zakončeny společně na letním cvičišti Sokola v Hostivici
vyslechnutím rozhlasem scény „Obrana státu“. Po skončení vložena do pomníku
padlých v obecním parku v Hostivicích prst z bojišť ze světové války za zpěvu
státní hymny.

2.9.

rozlétla se rozhlasem smutná zpráva, že otec národa president Osvoboditel
v Lánském zámku onemocněl. Vzhledem k vysokému stáří 87 let zapůsobila tato
zpráva mocně na všechno občanstvo, které se obávalo ztráty milovaného
presidenta. Denně byly vydávány rozhlasem a všemi časopisy zprávy o zdravotním
stavu presidenta. Zprávy byly sledovány všemi místními občany s velkou
sklíčeností, neboť president Osvoboditel byl znám všem osobně z doby, kdy
projížděl zdejším obvodem z Lán do Prahy. Sklíčená nálada ustala, když došla
zpráva, že president Osvoboditel se natolik pozdravil, že již nebudou vydávány
zprávy o jeho zdravotním stavu. Pan president rep. Dr. E. Beneš, vzhledem
k uspokojivému stavu pres. Osvoboditele, odjel na několikadenní pobyt do
Topolčianek. Bohužel v nastávajících několika dnech se zdravotní stav presidenta
Osvoboditele opět zhoršil, takže pres. republiky Dr. E. Beneš se rozhodl
k rychlému návratu z Topolčianek do Lán. Tam zastihl presidenta Osvoboditele
v bezvědomí, ze kterého se již neprobral.

15
16

Hostinec U chmelového keře, Čsl. armády čp. 22 a 105
Dělnický dům, Čsl. armády čp. 702
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14.9.

ve 3 hod. 29 minut náš milovaný president Osvoboditel dotrpěl. Osvoboditel nás
všech, našich dětí a našich vnuků, veliký Syn národa, první president čsl. republiky
odešel do nevrátna. Pláč a slzy nás provázejí jeho, pro nás svatou památku.
Zpráva o úmrtí se roznesla ještě v noci, vzbouzejíc lidí k bolestnému procitnutí.
V krátké době zavlály takřka na všech budovách černé prapory. Divadla a veřejné
zábavy odřeknuty. Výkladní skříně obchodů, okna bytů vyzdobeny plaketami
a obrazy pres. Osvoboditele se smuteční výzdobou. Do Lánského zámku projíždělo
obcí Hostivice nesčíslné množství smutečních hostů cizí diplomacie.

17.9.

byly převáženy tělesné ostatky pres. Osvoboditele z Lán do Prahy. Podél silnice
stálo as 6 000 lidí z Hostivice a okolí, aby se poklonilo světlé památce presidenta
Osvoboditele. Na okraji obce postaveny pylony s řeckými ohni, kdež se
shromáždily všechny spolky s prapory a zástupci obcí a úřadů. Po obou stranách
řeckých ohňů tvořila špalír čestná rota strážního oddílu z Pracháren, jako čestná
stráž. Před smutečním průvodem byla rozžata všechna veřejná světla a svíčky
v oknech soukromých bytů. O 21. hodině rozezněly se všechny zvony oznamujíce,
že rakev s ostatky presidenta Osvoboditele se blíží k Hostivici. Veškeré občanstvo
se slzami v očích s obnaženými hlavami za hlubokého ticha obrátilo zraky ve
směru k autu s rakví velikého zesnulého. Strážní rota vzdala čest zbraní. Ještě
dlouho po projetí smutečního průvodu obecenstvo v hlubokém smutku hledělo za
vzdalující rakví.
Za obcí Hostivicí směrem ku Praze plál velký oheň, jehož zář ozařovala rakev
zesnulého mizící ve tmě.

18.9.

Na paměť presidenta Osvoboditele konány tryzny v Sokolovně a Dělnickém domě
za velké účasti občanstva. Na tryznách vzpomenuto nehynoucích zásluh
presidenta Osvoboditele.

21.9.

Za pohřbu (převozu ostatků) presidenta Osvoboditele vlakem z Wilsonova nádraží
v Praze do Lán, bylo nádraží v Hostivici dekorováno smuteční výzdobou s bustou
presidenta Osvoboditele a květinami. Na peroně stála čestná stráž za účasti všech
krojovaných spolků. Smuteční vlak projížděl zdejším nádražím v 16:28 hod. Strážní
rota vzdala čest zbraní, spolky sklonily prapory a ostatní účastníci s obnaženými
hlavami rozloučili se s velikým mrtvým. Na kostele vyzváněly zvony, veškerá
činnost obchodní a práce byla zastavena. Podél trati shromáždilo se as 10 000 lidí.
Na trati udržovalo bezpečnost 13 soustředěných četníků. Veřejný pořádek nebyl
nikde porušen.

17.12. v 10 hod. projížděl po státní silnici zdejším obvodem z Prahy do Lán francouzský
ministr zahraničí Ivan Débas s průvodem a v 11:15 zpět do Prahy. Silnice byla
lemována špalírem občanstva a všech spolků s prapory. Domy podél silnice
ozdobeny prapory ve státních barvách. Shromáždění vzácného hosta během obou
cest zdravili.
Průjezd průvodu byl bezvadný, bezpečnost nebyla porušena.
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1938
6.3.

v 8:45 hod. projížděl zdejším obvodem z Prahy do Lán býv. americký president
Hoawer.

7.3.

Den narozenin zemřelého presidenta Osvoboditele byl oslaven ve všech školách
proslovem o osvobozeneckém díle a životě pana presidenta Osvoboditele.
V sokolovně v Hostivici dětskou a žákovskou besídkou s proslovem, recitacemi
a ukázky tělocvičnými.
Oslav se zúčastnilo všechno žactvo škol a převážná většina obyvatel.
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