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O pamětní knize
Třetí pamětní kniha hostivické fary byla založena v roce 1836, nepochybně
v důsledku guberniálního nařízení z roku 1835 o vedení pamětních knih, které je
v němčině citováno v knize na přední nečíslované straně. Libocký vikář František Lampa ji
opatřil pečetí a potvrdil, že má 185 listů, jednotlivé listy však nebyly při pořízení
očíslovány. Číslovali je jednotliví zapisovatelé až do listu 130, kde farář Josef Sirůček přešel
na číslování jednotlivých stran, přičemž sudé strany jsou netypicky vpravo a liché vlevo.
Závěr knihy psaný farářem Václavem Hájkem a administrátorem Ladislavem Studeným
nemá vůbec číslované listy ani strany.
Hostivičtí duchovní
V době vedení třetí pamětní knihy působili jako hostivičtí faráři (či administrátoři) tito
duchovní:1
• Pavel Haas v letech 1817 až 1850
• Josef Procházka (administrátor) v letech 1850 až 1851
• Jiří Rohlena v letech 1851 až 1876
• Václav Číška v letech 1877 až 1888
• Josef Sirůček v letech 1888 až 1908
• Jan Novotný v letech 1909 až 1937
• František Samec (administrátor) v letech 1937 až 1939
• Václav Hájek v letech 1939 až 1952
• Josef Chaloupka velmi krátce v roce 1952
• Vladimír Studený (administrátor) od roku 1953
Dostupné prameny neumožňují sestavit úplný seznam kaplanů ve sledovaném
období. Dosud jsou známa tato jména:2
• Josef Procházka v letech 1851 až 1857 (předtím administrátor, pravděpodobně byl
kaplanem již dříve)
• Václav Číška v roce 1858
• František Převrátil v letech 1859 až 1869
• Heřman Haase v letech 1869 až 1871?
• Václav Vorel do roku 1883
• Václav Macák v letech 1885 až 1887
• Karel Liška v letech 1887 až 1894
• Ignác Zahradník v letech 1894 až 1895
• Josef Kuška v letech 1895 až 1904
• Josef Kubát v letech 1904 až 1905 (za farářovy nemoci administrátor)
• Josef Nízký v roce 1906
• Josef Ptáček v letech 1906 až 1914 (autor knihy Paměti farní osady Hostivické)
• Josef Kubát znovu v letech 1915 až 1918
• Josef Roháč v letech 1918 až 1925
• František Samec v letech 1925 až 1937 (poté byl do roku 1939 administrátor)
• Raimund Tkáč v srpnu 1941
1
2

Seznam vychází z údajů v knize a je doplněn podle přehledu farářů v inventáři fondu.
Seznam vychází z údajů v knize a je doplněn zejména v novější době podle seznamů učitelů včetně
učitelů náboženství uvedených ve školní kronice.
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Pavel Křivský v září 1941
Stanislav Majkus v letech 1942 až 1943
Jaroslav Bosáček v letech 1943 až 1944
Václav Divíšek v letech 1944 až 1945
Josef Chaloupka v letech 1947 až 1949
Jiří Holub v letech 1949 až 1950

Způsob vedení zápisů
Až do roku 1857 jsou zápisy psány německy, jak předepisovalo guberniální nařízení
z roku 1835, poté začali zapisovatelé užívat češtinu. V určitých obdobích najdeme dlouhé
mezery mezi zápisy, zejména chybí období 1858 až 1869 a v novější době roky 1929 až
1938 a 1945 až 1953.
Zápisy jsou vedeny rozdílným způsobem, který vypovídá o osobnosti jednotlivých
farářů i o dobových okolnostech. Kaplan Heřman Haase se v letech 1870 až 1871 věnoval
přístavbě kostela (a svůj pravděpodobně nesouhlasný názor na způsob rekonstrukce
projevil obsáhlými citacemi kritik z tisku) a pohoršuje se nad panujícími náboženskými
poměry, nad ochabováním ve víře. Popisuje i řadu místních událostí nejen ze života fary.
Václav Číška v zápisech z let 1878 až 1887 nejprve podrobně popsal osobnost nového
papeže a poté převážně stručnými zprávami zaznamenával dění v místní farnosti. Josef
Sirůček pilně zapisoval po celou dobu, kdy zastával svůj úřad, a věnoval velkou pozornost
počasí, polní úrodě a hlavně včelám, které byly jeho velkou zálibou. Stejně jako následující
Jan Novotný byli oba vyššího věku a neskrývali své konzervativní založení a nechuť
k novým společenským hnutím. Jan Novotný zaplnil řadu stránek líčením dějů na bojištích
1. světové války, po válce se zápisy více týkaly Hostivice, ale ustaly v roce 1928. Václav
Hájek byl po mnoha desetiletích prvním mladším a modernějším farářem, jeho zápisy však
začínají v roce 1939 stejně jako u Jana Novotného o 30 let dříve nářkem nad zoufalým
stavem fary a kostela. Hájek byl významnou osobou hostivického odboje, na faře se
scházel revoluční národní výbor, ale o těchto událostech v kronice nic nenajdeme, zápisy
končí v roce 1944. V poválečném období již Hájek do pamětní knihy vůbec nezapisoval.
Vladimír (podle jiných podkladů Ladislav) Studený nastoupil v době naladěné k církvi velmi
nepřátelsky, jako první proto popisuje podrobněji významnější události ze života fary
včetně význačnějších mší a hlavně neúnavně uvádí statistiky návštěvnosti, ale zmínky o
okolním dění jsou jen omezené, i když prozrazují farářův kritický postoj.
Přílohy pamětní knihy
V pamětní knize je volně založena řada dokumentů – doklad o studiu faráře Pavla
Haase na pražské Karlovo-Ferdinandově univerzitě, výherní losy, obrázky pražské
povodně, korespondence obecního úřadu k soše Jana Nepomuckého a především části
rukopisu knihy kaplana Josefa Ptáčka Paměti farní osady Hostivické, která byla vydána
v roce 1915. Naproti tomu v knize nejsou založeny fotografie a další dokumenty, které
výslovně zmiňuje ve svém textu farář Jan Novotný. Chybějící odkazované dokumenty jsou
komentovány v poznámkách.
Současnost pamětní knihy
Pamětní kniha je nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Praze – Státním
okresním archivu Praha-západ ve fondu Římskokatolická farnost Hostivice pod inv. č. 3. Za
souhlas s jejím studiem děkuji P. Stanislavu Glacovi, bývalému faráři hostivické farnosti.
Obrazové přílohy z pamětní knihy jsou reprodukovány se souhlasem ředitele Státního
okresního archivu Praha-západ.
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Způsob přepisu
V přepisu je uváděn odkaz na příslušný list (Fol.; písmenem a nebo b je odlišena
první a druhá strana listu) nebo stranu (Pag.) knihy podle původního číslování. Doplněná
čísla původně nečíslovaných stran v závěru knihy jsou umístěna v hranatých závorkách.
Přepis plně zachovává strukturu přepsaných textů a členění na stránky s tím, že
anotace jednotlivých odstavců po stranách zápisů jsou v přepisu uvedeny tučně na
začátku odstavce, i když Jan Novotný tyto anotace uváděl zpravidla uprostřed odstavce,
kterého se týkají.
Český text je přepisován většinou doslovně, jak ho uvedli zapisovatelé, včetně
některých zjevných chyb. S ohledem na lepší srozumitelnost byla upravena podle
současných pravidel větná interpunkce. Slova nebo části textu, které se nepodařilo
bezpečně přečíst, jsou podbarveny šedě.
Latinské a německé texty dosud nejsou do přepisu zařazeny. Součástí přepisu není
vložený rukopis (resp. jeho část) knihy Josefa Ptáčka Paměti farní osady Hostivické, která
je zařazena jako druhý svazek řady A Pramenů k hostivické historii.
V poznámkách pod čarou jsou uvedeny doplňující údaje, které mají upřesnit a rozšířit
historický text. Adresy a čísla popisná uvádím podle nynějšího stavu.
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Liber Memorabilium
Parochiae Hostivicensis
ab anno 1836

Kniha pamětní
farnosti Hostivické
od roku 1836
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Fol. –

Circular-Verordnung des k. k. Landespraesidiums.
Memorabilen = Zeit = oder Gedenkbücher, auch Chroniken, sind nicht nur in ...
německý text oběžníku zemského prezidia (guberniálního nařízení) není zpracován

Fol. 1–96

latinský či německý text – do přepisu zatím nezařazeno
Fol. 97a

Léta Páně MDCCCLVII dne 30. Srpna ku vědomí zbožným potomkům ve vrchol věže té
pode znamení spásy člověčenstva, sem pod posvátný kříž a s křížem tím – vložena jest
památní listina tato:
Smutně lkaly s věže zvony
Píseň přežalostivou,
Když poslední jejich tóny
Zněly v dobu truchlivou:
Když uchvátil požár strašný *
Věž u chrámu svatého –
Pohled srdci to úžasný
Křesťana citlivého!
* dne 19. dubna 1794
Fol. 97b

Oko pláče dnes radostí,
Hledíc, jak se již staví,
Co jsme přáli s toužebností,
Co chrám Páně oslaví.
Císař Ferdinand milostný,
Patron chrámu našeho,
Učinil ten den radostný
Srdcím sladce zbožného:
Věž povznáší ducha vzhůru
K nebeskému blankytu,
Kdež sobě v angelském kůru
Přejem věčně pobytu.
Pamatůj na nás potomstvo
V slzavém tom oudolí,
Až i vás v nebeské dvorstvo
Milost Páně vyvolí.
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Kýž jest vám vždy vlasti Česká
Rájem svaté radosti,
Kýž nás jednou vlast nebeská
Spojí v šťastné věčnosti.
Léta Páně 1794. dne 19. dubna – když se ponejprv navrátil a u dvora Císaře Františka
slavil radostný den narození prvorozeného prince Ferdinanda – strašlivým požárem
uchvácena shořela věž chrámu Páně Hostivického, i rozlity jsou zvony její; a teprve když
zavítal 64. rok drahé této ratolesti ze slavného rodu Habsburg-Lotringen, Jeho Císařské
Milosti Ferdinanda Dobrotivého, kterýž co milostivý Patron s nábožnou chotí svou Marií
Annou Karolínou i svým i cizím chrámům je dobrodincem
Fol. 98a

nejmilostivějším, totiž léta Páně 1857. nákladem téhož nejmilostivějšího Patrona,
a i přispěním osadníkův, stavěla se tato zevnitřní žádoucí ozdoba chrámu Páně – k srdečné, nevyslovitedlné radosti duchovního správce Jiřího Rohleny, t. č. faráře v Hostivici,
i věrného spoludělníka jeho na vinici Páně, kaplana Josefa Procházky Hostivického, jakož
i všech zbožných osadníků, kteří právě v roce tom i na vnitřní ozdobení chrámu Páně více
než 400 fl. stříbra byli přispěli.
Zur selben Zeit umgas Se Majestat den in Böhmen residirenden Kaiser Ferdinand …
Hofsrat:
1. Obersthof…ister
Pl. T. Herr Paul … von Airoldi, k. k. Feldmarschall Lientenant …
2. Kammerf…:
Pl. T. Herr Ladislaus von Pergen
Pl. T. Herr Ernst Graf von Bissingen-Rippenburg
Pl. T. Herr Hugo Graf Huyn
Pl. T. Ottokar Graf von Daun
3. Intendant:
Pl. T. Herr Franz Geringer, k. k. wirklicher Regierungsrath
4. Officialen:
Herr Heinrich Günther
Herr Joseph Ringlhan
Herr Leopold Poche
Den Hofstrat Ihrer Majestat der Katharina Marie Anna Carolina Pia bildeten:
1. die Obersthofmeisterin: Ihre Excellenz Frau Theresia … von Fürstenberg, geboren
Fürstine von Schwarzenberg …
2. die k. k. Hofdamen: Frau Louise Gräfine von Taafe
Caroline Gräfine von Kallonitz
In aula Suce … … …
………
Fol. 98b

qua Bibliotheca praefectus:
Adm. Rev. Dom. Nicolaus Negrelli;
qua concionator
Admodum Rev. D. Antonius Jandourek
Capellanus aulicus.
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Beamten Seiner k. k. Majestat:
In Prag:
1. GüterDirector:
Herr Lambert Senft
Sekuntär:
Herr Adolph Erber
Hanzellift:
Herr Karl Škach
2. …halter:
Herr Johann Saudný
…haltungsadjunct:
Herr Wenzel Hoser
Officiale:
Herr Iganz Haan
Herr Johann Wawřina
Herr Johann Schmidt
Revidenten:
Herr Joseph Wolf
Herr Joseph Horner
Expedient:
Herr Alois Post
Hauptkassa:
3. Kassier:
Herr Moritz Tietze
Bauinspection
4: Bauinspector:
Herr Karl Pranter
Kanzellist:
Herr Mathias Homolka
Auf der Herrschaft Tachlowic:
OberVerwalter:
Herr Anton Welebil zu Gross Jenč
Rentmeister:
Herr Wilhelm Wolf zu Gross Jenč
Verwalter:
Herr Thomas Král zu Hostiwic
Herr Ignaz Heller za Hořelic
Herr Philipp Link zu Roth Aujezd
Herr Joseph Kuber zu Tachlowic
Herr Joseph Mölzer zu Chrustenic
Bau…:
Herr Augustin Chládek zu Hořelic
Fol. 99a

OberVerwaltungsAssistenten:
Herr Anton Stehlík von Čenkow und Treustetten in Jenč
Herr Johan Křikava in Jenč
Verwaltungs…:
Herr Vinzenz Ulrich in Hostiwic
Herr Karl Kautský in Hostiwic
Rentamts…:
Herr Franz Richter in Jenč
Herr Heinrich Burger in Jenč
Verwaltungs…:
Herr Johann Pácal in Hořelic
Herr Bernard Gebel in Aujezd
Herr Joseph Bělohradský in Tachlowic
–––––
Anno Domini 1857. quo culmen Aurris Hostivicensis ex Omnium desiderio adificabatur,
sanotam Christi Eulesiam, cui in ditionibus imperii Austriaci Imperator Franciscus Josephus
libertatem dia desideratam restituerat, regebat sanctissimus Pater Papa Pius IX.
Archidioecesi Pragensi qua Princeps Archiopiscopus praerat Eminentissimus Dominus S. R.
E. Tituli S. Augustini Presbyter Cardinalis Fridericus principitus se Schwarzenberg
Ducibusque de Krummau …
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Ejus Vicarius generalis erat reverendissimus Dominus Petrus Francisens Krejčí, S. M. E.
Canonicus Senior…
Vicarius aep. in districtu Libocensi Admondum Reverendus D. Paulus Haas, parochus
Tachlovicensis; gregom coolesia parochialis Hostivicensis pascobat parochus P. Georgius
Rohlena, Bohemus Bleschnensis, cum fideli cura spiritualis socio P. Josepho Procházka
capellans, Bohemo Hostivicensi.
Dozorství nad stavbou věže konal stavební dozorce pan Karel Pranter, stavbu samu pak
řídil pan Augustin Chládek,
Fol. 99b

1857.
c. k. budovatel, maje za políra zednického Pavla Šafaříka,
tesařského Františka Šmída a Václava Doušu.
Přívoz staviva byli převzali: p. Josef Brož, majitel hostince v Hostivici3 a Josef Chvoj, rolník
a obecní radní z Jenče.
Toho času byl učitelem v Hostivici Jan Tůma,
podučitelem v Hostivici Václav Morávek,
učitelem v Jenči: Matěj Tůma.
Představení obcí byli:
v Hostivici a Sobíně: Antonín Stádník4
v Jenči: František Studený
v Litovicích, Jenečku a na Břvech: Josef Línek.5
Pro památnost budiž zde zaznamenáno:
Před 123 lety, totiž léta
platil 1 korec pšenice
1
žita
1
ječmena
1
hráchu
1
ovsa

Páně 1734
1 fl. 45 kr.
1 fl. 15 kr.
1 fl. 6
1 fl. 15 kr.
45 kr.

Léta Páně 1857 stála jedna měřice
pěkné pšenice 5 fl., tedy korec 7 fl.
žita
3 fl. 18
4 fl.
ječmena 2 fl. 40
4 fl.
hráchu
3 fl. 24
5 fl.
ovsa
2 fl. 8
3 fl.

30 kr. stř.
57
6 kr.
12 kr.

Práci plechařskou na věži obstarával pan Amler, Pražský měšťan, práci pokrývačskou pak
pan Hofmann.
pokračuje němčina

3

4
5

Bývalý hostinec Husovo nám. čp. 17, známý později pod názvy U Českého lva, u Šroubků nebo
u Marty.
Rolník ve statku na Husově náměstí čp. 9.
Rolník ve statku na Litovické ulici čp. 624.
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Fol. 106a

1857.
němčina
S Bohem! Drahý domove můj! Se všemi drahými upomínkami mladosti mé i mužného věku
mého! S Bohem, drahý k nevýslovné radosti mé nyní skvostně ozdobený chráme!
S Bohem, drahá osado Hostivická! S Bohem, drahý duchovní Otče a Bratře, horlivý pastýři
osady Hostivické! Buďtež – prosím – v dobré památce zachovati věrného spoludělníka
svého na vinici Páně, jakož i Vaší velebnosti po všechen čas života v dobré památce
zachová vděčný
P. Josef Procházka
–––
1870.
Počátek nových zápisů. Stavba opravní na kostele. Až do toho roku není nic v knize
této zaznamenáno, teprvé rokem 1870 – tedy po 13 rocích – budiž památce věčné
věnováno, což se v této farní osadě událo; teprvé rokem 1870, poněvadž tento rok
důležitý jest pro osadu zdejší za tou příčinou, že se opět farní kostel opravoval a zvětšil, an
již pro lid přifařený příliš malý byl. Ačkoliv stavba ta neděla se dle přání osadníků, kteří
všemožně žádali za zcela nový kostel mimo věže, kteráž důkladně zbudována jest, přec
musíme se spokojiti s tím důvěřující v Boha, že časem přec v Hostivici bude státi nový
a prostorný chrám Páně, jenž by zíral po zdejší téměř planině jako vždy bdící strážce.
Dne 30. října 1871 byl zde v.d.p. kanovník Eduard Tenš p. tit. a prohlížeje kostel zevnitř i uvnitř ptal se, zdaž
oprava byla povolena od nejd. k. a. konsistoře, že se opravou ni místa získalo, ni k větší pobožnosti celou
stavbou žádný nepohne.

Statistická data. Spředu stůj zde popsání zdejší farní osady u porovnání s popisem,
kterýž sestavil roku 1836 † Pavel Haas, bývalý farář a vikář okresu Libockého.
Dle církevního rozdělení patří Hostivice k arcidiecesi Pražské, jejíž hlavou jest J. Em. kardinál a arcibiskup
Fol. 106b

Bedřich, kníže ze Schwarzenbergů a vévoda na Krumlově, (světící pak biskup Petr Krejčí
téhož roku zemřel 4. června v Praze, prvé než mohl vysvětiti bohoslovce čtvrtého roku
v Pražském arcibiskupském semináři, místo jeho zaujal bývalý scholasticus P. C. Prucha
p. t.), k vikariátu Libockému, kdež jest střídníkem veledůstojný pan Josef Procházka farář
v Lidicích a před 13 roky kaplan v Hostivici.
Dle politického rozdělení náleží osada tato k hejtmanství Smíchovskému a k okresnímu
soudu Unhošťskému a volí dle dosavádního sestavení s okresem Smíchovským,
Unhošťským, Zbraslavským a Berounským jednoho poslance do sněmu českého. Pro rok
1870 byl, poněvadž prvý poslanec – deklarant I. Macháček zemřel – zvolen jednohlasně
MDr. Stanislav Kodym.
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1870. Jako
Hostivice
Břve
Jenč malý
Jenč velký
Litovice
Sobín

14

farní osada čítá následujících vesnic
801 k.
0 ak.
17 ž.
233
307
1 ak.
811
1 ak.
18 ž.
346
1
5
116
Kat. 2 614, akat. 3, žid. 40, úhrn 2 657

Roku 1836:
Hostivice
515 k.
Břve
162
Jenč velký 563
Jenč malý
132
Litovice
297
Sobín
101

4 ak.

10 žid.

3

21
5

2
Kat. 1 770, akat. 9, žid. 36, úhrn 1 815

Z toho vidno, že se obyvatelstvo osady té během 34 roků značně rozmnožilo, a sice
o 844 katolíků, o 4 židy (akatolíků však ubylo, a sice 6) – celkem o 842 duší.
Chrám Páně. Kostel, jak již s vrchu praveno, se upravuje a rozšiřuje, ač stavby
nepřibývá, neboť si dávají na čas, přec již se může souditi, jak celek asi bude. A protože
nikomu se stavba líbiti nechce – ona
Fol. 107a

i cizým spíše ku posměchu slouží, není divu, že za nynějšího času oprava zdejšího chrámu
Páně se i v novinách vyskytla a na přetřes vzata byla, což se zvláště stalo v Politice
(německy), v Pokroku a v Čechu (česky). Zníť pak zpráva v Pokroku, jak následuje:
Kritika stavby kostela z Pokroku. Hostivice 24. srpna 1870. (Jak nám Němec zhyzdil
kostel) Nikdo by nevěřil, že na tak blízku Prahy, kde v každé skoro ulici se nějaká
stavitelská památka naskýtá, se takové monstrum, takový nesmysl smí stavěti jako u nás.
Máme kostelíček zde, jehož základy Karlem IV. jsou položeny. Presbyteř je také
v gotickém slohu stavěna s velmi jemně vyvedenou klenbou. Přední prostor chrámový
pochodí ze času pozdějšího. Poněvadž kostel osadě již nestačil, dal císař Ferdinand, patron
kostela, na rozšíření jeho několik tisíc a stavba ihned svěřena nějakému obskurnímu Němci
K. Prantnerovi z Vídně.6 Ten se dal hned do toho. Prorazil s každé strany chrámku našeho
dvě díry a zde přistavěl dvě boudy rozdílné velikosti s malými nemotornými okny, tak že to
vyhlíží jako slušná obecní šatlava. Štíhlá gotická okna, jež presbyterium v osmihranu
zavírala, přistříhl také a okrášlil mřížemi, takže celek, ač ještě nedostavěný, člověka k pláči
pohnout musí. Tážeme se, čí to vina, že taková barbarství se zde od leckoho páchat smí?
Proč nepovolán k vyvedení díla muž na slovo vzatý? Co z toho má obec za užitek? Bude
muset zhyzděný kostel, aby se svět tomu monstrum nevysmál, strhnout a nový vystavěti.
Když panu staviteli věc předkládána byla, odvětil se sebevědomím: Já stavím („ich baue“),
je pravda, pane staviteli, ale ne chrám, nýbrž – – boudu!(?)
6

Podobnost jména Karla Prantera, který byl stavebním dozorcem při přestavbě věže v roce 1857, se
stavitelem Karlem Prandtnerem je nejspíše náhodná.
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Fol. 107b

Slavnost primiční 20. listopa. 1870. Ještě nebyl chrám Páně úplně opraven – teprvé
jen malba a místo velkého obrazu na hlavním oltáři jen otvor pro rám a obraz bílým
plátnem zastřen, na němž byl malý obraz srdce Páně Ježíše připevněn – konala se v něm
6.7 primiční slavnost v tom století. Veřejné listy popisují slavnost tuto následovně: Minulou
neděli dne 20. listopadu oděla se dědina naše rouchem svátečním. Slavilť rodák náš ctěný
p. Vácslav Kůbr, kněz ryt. řádu křížovnického v kostelíčku zdejším prvotiny své. Oslaven
byl z domu otcovského při hlaholu zvonův a nesmírném účastenství lidu okolního
shromážděným duchovenstvem v slavném průvodu do kostela uveden, kdež na stupních
oltáře (kazatelny ještě nebylo), uvítal jej vel. p. P. Fr. Převrátil, farář Vřetovický, druhdy
kaplan Hostivický po téměř 8 let, výtečnou řečí dojemně líče útrapy kněze, jak vůbec, tak
zvláště v době přítomné a konče prosbou k oslavenci, aby se v této hodině modlil se
k patronu sv. Vácslavu, aby ujal dědictví svého a dáno bylo konečně vlasti naší, co tak
dlouho se jí zadržuje. Vroucná tato slova nalezla ohlasu v srdcích všeho lidu a všichni
modlili se s mladým knězem za blaho země české. (Tak píše „Pokrok“, podobně popsal
slavnost tu „Čech“.)
Po slavných službách Božích byla hostina ve farním domě, při níž bylo přes 60 hostů.
Z v. p. duchovních byli následující:
Důst. p. Josef Procházka, druhdy zdejší kaplan, nyní farář v Lidicích, k. a. vikář střídnictví
Libockého, k. a. konsist. rada.
Důst. p. Kristian Mykura, guardian v Hájku.
Fol. 108a

Důst. p. Frant. Převrátil, farář Vřetovický.
Důst. p. Jan Novák, farář v Hostouni.
Důst. p. Matěj Petráš, farář v Kolči.8
Veleb. p. Jan Černohouz, kaplan z Liboce.
Veleb. p. Josef Puchta, kaplan ř. k. z Únoště.
Veleb. p. Heřman Haase, kaplan místní.
Ctih. p. Josef Havránek, boh. IV. roku z Liboce.
Ctih. p. Jan Pollák, boh. IV. roku z Břevnova.
Ctih. p. Ignác Švancara, boh. I. roku z Jenečka.
Heřman Haase.
Učitel vydal se kostelnictví 9. pros. 1870. Dosud konal kostelnickou službu p. učitel
Jan Tůma, rodilý ze Stodůlek, jemu po ruce byl jako druhý kostelník Jan Petříček, truhlář
a domkář v Hostivici čís. 69 (téhož roku jest hrobníkem Vácsl. Žihlo, domkář v Hostivici
čís. 80, který spolu zastává v neděli kalkanta, začež by žádal o plat). Než dle vys. nařízení
zemské školní rady ohlásil zmíněný p. učitel, že nesmí dále zastávati službu kostelnickou
žádaje tím za propuštěnou. Pročež byl Jan Petříček vyzván, by sám sloužil kostelu, čemuž
se podrobil s tím vyhražením, by mu byl udělen řádný plat, protože za nynější služné
nemožno mu povinnosti vyhověti. To bylo mu slíbeno a zadána i žádost dne 26. prosince
1876. Čís. 167 far. na sl. cís. patronátní úřad, jež nenašla žádného vyřízení. Za tou
příčinou nedal se nižádným způsobem pohnouti, by zvonil k modlitbě ráno, v poledne
a večer. To trvalo až do měsíce září.
7
8

Původně psáno 5., opraveno na 6.
V závorce psané tužkou, bokem tužkou dopsáno: Alois Růžička, farář ve Svárově.
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Poměry osady hostivické. Návštěva chrámu Páně. Tato bývala jindy velmi četná,
zvláště když ještě nebyly služby Boží v blízkých Řepích, kdež nyní se nalézá káznice pro
Fol. 108b

ženské pohlaví svěřená ctih. sestrám milosrdným, a kdež duchovní zprávu vede
d. p. Ferdinand Liška k ruce maje v. p. Vácsl. Jana Krupského z diecese Litoměřické, takže
sem docházívali věřící z Řepů, ze Zlejciny, Chrášťan (patřících do farnosti Vořešské),
z Chejně (patřící do farnosti Ouhonické), z Kněžovsi (patřící do farnosti Středoklucké).
A ještě když já jsem přišel jako kaplan na osadu tuto (dne 20. září 1869, a sice
z Frauenreuthu na patronátu Chebském) byl chrám Páně přeplněn. Ale když byly služby
Boží přeloženy do prozatimní dřevěné kaple na návsi u sochy Panny Marie Polické9
a vidouce špatný příklad na cís. úřednictvu, počali mnozí v návštěvě služeb Božích
ochabovati. K tomuž také připočísti dlužno celý spěch a ruch časový, jakož i nevrlost
a rozmrzelost mnohých, že nebyl kostel farní dle přání zvětšen aneb přestaven. Mohla by
se jména udati, než nomina funt odiosa.
Stavba křídla Hostivice – Smíchov 1870. Když pak byl chrám odevzdán veřejným
službám Božím, počalo se také stavěti křídlo železné dráhy vedoucí odsud na Smíchov. Za
tou příčinou přišlo do osady mnoho cizího lidu ze všech končin naší vlasti, z nichž mnozí
velice zpustlí jsouce dobrý mrav a pořádek ještě tu ucházející svým jednání – pracujíce
v neděli, ve svátek, ano i na den sv. Vácslava, na hod Boží – tančíce v pátek a v čas
zapovězený – a svými řečmi na mnoze pokazili, což se bohužel nedá tak rychle a dle
žádosti napraviti. Časem zde bylo na 800 cizích dělníků.
Celkem se může říci, že ranní služby jsou četněji
Fol. 109a

navštíveny, než služby Boží velké; tyto opět četněji než odpolední. Cvičení křesťanská jak
ve vesnicích, tak v kostele těší se ještě dosti hojné návštěvě. Zpěv jest ucházející
a varhany byly opraveny roku 1870 od Ferdinanda Gutha, varhanáře z Nové Strašecí.
Co se týče smýšlení náboženského, nalézá se mezi starými osadníky mnoho zbožných – ač
i tu sem tam některý se chýlí ke špatné stránce. Denním navštěvovatelem mše sv. jest
zdejší býv. šafář Jan Stádník z čís. 6, slepá Marie Doušová z Litovic čís. 2, která v zimě
v létě každého dne sama do kostela jde, roráty nezanedbává, a v neděli a ve svátek po
celý den v kostele setrvá, – Barbora Jelínková, výminkářka z Hostivice čís. 24. Mezi
mladšími osadníky kloní se mnohý na stranu liberalní, co se tkne vesnice Litovic, kdež se
vyznamenal zvláště popisem kláštera Hájku jistý Vácsl. Vlček,10 mladý rolník z čís. 10.
Bohužel u dorůstající mládeže jeví se způrné smýšlení, tak že není mnoho dobrého od nich
nadíti v ohledu náboženském. Patříme-li na jednotlivé vesnice, ukazuje se nejlepší mrav
ještě v Jenečku (vyjma tak zvané kolonie a chaloupek, kdež nejřádnější rodiny jsou:
Tomáše Stádníka čís. 1, Matěje Tomka č. 611), v Sobíně (rodina Havlůj, Kalous, Kapalín),
v Hostivici (rodina Čermák čís. 1, Kůbr, Havlůj), na Břvech a Velký Jenč, nejposlednější
Litovice.

9
10
11

Reliéf na vrcholu mariánského sloupu na Husově náměstí.
Jméno Václav tužkou přeškrtnuto a opraveno na Josefa.
Správně má být č. 8.
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Sv. zpověď vykonávají mnozí dvakráte i třikráte do roka, než nelze tvrditi, že by všickni
své povinnosti zadost učinili. Mnozí z výrostků nejdou k sv. zpovědi a zlý způsob panuje
zde u rodičů, že mnohé dítko vedou bez řádné přípravy i k
Fol. 109b

k zpovědi i k stolu Páně do Hájku, čemuž zameziti nelze. Mezi výrostky se nalézají i tací,
kteří ani modliti se neumějí, jak to potom se ukázalo u mnohého učenníka, jenž se musil
podrobiti zkoušce z náboženství prvé, než dostal za vyučenou. Vzhledem na konkubinaty
již roku 1830 naříká sobě † farář Pavel Haas p. tit. a nyní i sem tam se vyskytují,
nemanželských dítek jest poměrně málo a zhusta se stává, že zvláště vojínové mohou-li,
s osobou, již svedli, do stavu manželského vstupují.
Policie mravní bohužel se neprovádí ze strany představenstev.
Školní mládež. Co se týče dítek, ještě lnou k duchovnímu a zvláště mnohé se mravností,
pilností vyznamenáli: Jindřich Vyhnal, Jan Specingr, František Veselý,12 Karel Hofbauer,
který od listopadu studuje na staroměstském gymnasium, Klára Specingerová, Marie
Horešovská, dcera lesního z Litovic, Anna Stádníková z Jenečka, Marie Smrčková († 1871),
Vácslav Kraumann a jiné. Rodiče zvláště usedlí v místě posílají rádi a pilně dítky do školy,
méně to platí o dítkách rodičů dělníků a v službě panské stojících. K povzbuzení k pilnosti
a k zamezení navštěvování hospod a tanečních zábav mívají dítky pro sebe dvakráte do
roka zábavy; jedna bývá v čase zimním záležející z přednášení přiměřených deklamovanek
a ze zpěvu, druhá záležející z výletu v létě.
Výlet školní mládeže 1870. První takový výlet byl konán dne 25. července 1870 po
slavných službách Božích do blízkého Hájku, kde pan guardian Kristian Mykura p. titul. pro
mládež Jenečskou sloužil mši svatou, načež byly dítky častovány v reFol. 110a

fektáři a se bavily v klášterní zahradě.
Požár v Jenči dne 25. července 1870. Avšak nastojte radost ta byla náhle zničena
nemilou zprávou, že v Jenči vypukl oheň! A vskutku šlehal již plamen vzhůru a 14 čísel,
nejvíce chaloupek ležících v tak řečeném Nouzově lehlo popelem. Sbírkami ohlášenými
o pouti Sv.-Jakubské a světoznámou milostí J. V. Císaře p. Ferdinanda Dobrotivého bylo
hoře poněkud umírněno a uleveno.
Dary ke kostelu. Téhož roku také milostí J. Veličenství byl obnovený chrám Páně
obdařen novým prádlem, novými rouchy mešními, novým krásným ciborem, křížovou
cestou.
1871.
Data statistická. Roku 1870 bylo křtin
pohřbů
oddavek

12

112 +
64 - proti roku 1869
39 +

Jeho pozdější vzpomínky jsou zpracovány jako svazek č. 2 řady C Pramenů k hostivické historii.
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První zpověď a přijímání. Prvně šli ke zpovědi ze škol Hostivické i Velko-Jenečské = 53
a prvně k sv. přijímání = 42, a sice dne 30. dubna 1870 za účastenství rodičů, při kteréž
slavnosti jsem měl krátkou řeč na slova Spasitelova: Nechtějž maličkých přijíti ke mne.
Procesí na sv. Horu. Jako obyčejně tak také r. 1870 odebralo se odsud procesí na
Sv. horu,13 při němž se súčastnilo 86 osob. I při odchodu, jakož i při návratu měl jsem
k poutníkům řeč, jak v Ordine divinorum zaznamenáno jest. Uvedeného roku namáhal se
přes míru filialní učitel Chejnský J. Simon, aby zamezil, by podílu brály na pouti té družičky
dovolávaje se i moci cís. k. hejtmanství na Smíchově. A když přece rodiče dítky své poslali,
musil aspoň jejich jména vědět, pročež vyprovázel z chrámu Páně procesí až k rybníku
zvanému „Kala“.14
Fol. 110b

Svěcení křížové cesty. Jak svrchu řečeno, byl zdejší kostel obdařen křížovou cestou,
kteráž dne 26. února 1871 svěcena byla od Kristiana Mikury, guardiana v Hájku p. tit. za
hojného účastenství zbožného lidu, kdežto já právě nemocí sklíčen na lože uvažen byl.
V postním čase konala se křížová cesta vedením zdejšího zpěváka Josefa Škvora (truhláře)
každou neděli odpoledne po požehnání. O velký pátek ve 3 hodiny jsem pak ji sám konal.
Zajisté slouží to k nemalé radosti duchovního, vidí-li, že zbožný lid se četně schází
k takovým pobožnostem. Dejž Bůh, aby nikdy věřící neochabovali.
První přijímání roku 1871. Letos se konala slavnost prvního přijímání 3. neděli po
velikonoci dne 31. dubna.15 Zprvu se nesly korouhve, kříž, lucerny, následovaly dítky,
kteréž měly přistoupiti poprvé k stolu Páně, ku kterýmž se připojila ostatní školní mládež
a lid věřící. Při té příležitosti měl jsem řeč na slova: „Pojďte ke mně všickni a já vás
občerstvím.“ Na to byly rozdány památní obrázky jako vloni a odpoledne opět slavné
služby Boží, při nichž k velkému potěšení mému se súčastnily všecky skorem dítky.
Prvně k sv. zpovědi šlo: 51, k sv. přijímání: 31 z Hostivice i z Jenče.
Dne 18. května 1871 ubírali se poutníci na sv. Horu a navrátili se 21. května, bralo na
pouti té podílu osob 69.
Hodiny stojí!! Poněvadž zedníci při bílení kostelní věže nedali dobrý pozor na ciferníky při
hodinách věžových, musili se dáti nově pozlatiti. Ale když byly zřízeny, stalo se, že
kostelník je nechtěl více natahovati. Protože nezvonil, umínili si občané, že jemu nebudou
vypláceti za natahování hodin ročně 12 f. r. č., z nichž 8 f. platí cís. dvůr a 4 fl. obec.
A nyní stojí hodiny již 4. měsíc, z čehož si tropí zvláště cizí lidí posměch řkouce,
Fol. 111a

že musili hodiny ty mnoho stát, že stojí. Kde se vzdory chce něčeho docíliti, tam zajisté
nevzejde nic dobrého. Vzdory se dělaly jak se strany toho, kdo má platiti, tak i toho, kdo
má natahovati. Kdyby se bylo hned při počátku, když se hodiny daly na věž, něco ustavilo
stálého za natahování hodin, předešlo by se všem rozepřím. Na to pamatoval sice tehdejší
p. starosta Hostivický, Antonín Stádník z Hostivice č. 9, než jeho hlas nebyl slyšán. Pozdě
pak bycha honit.

13
14
15

Svatá Hora u Příbrami.
Z jiných pramenů je známo, že chýňský učitel Simon byl zbaven funkce pro své názory.
Datum je chybně v originálu.
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Dne 5. prosince 1871 promluvil p. vrchní Filip Linke při příležitosti voleb voličů do zemského sněmu jak
v Litovicích, tak v Hostivici stran natahování hodin, řka, že cís. patronatní kasa povolila kostelníku ročního
platu 24 f. r. č., pročež i obce by mohly něčím přispěti na hodiny. Na obou místech svolili.

Výlet 15. července 1871. I letošního roku měla školní mládež výlet, a sice do blízkého
Sobína do zahrady p. Thekly Kalousové č. 2. Po mši sv. na poděkování za všecka v školním
roce dosažená dobrodiní kráčela mládež provázena jsouc hudbou a velikým zástupem
radujících se rodičů a přátel do zmíněné zahrady, kdež již všecko k poctě a k častování
malých výletníků připraveno bylo od dobročinných sousedů Sobínských. Když se dítky
zotavily po namáhavé cestě ve stínu stromů ovocných, střídavě někteří žáci a žákyně
přednesli pěkné deklamovánky; na to vespolek si hrály dítky a provozovaly rozličné hry,
mezi nimiž také někdy běhaly o závod aneb si poskočily. K večeru se vracely opět domů
s blahou upomínkou na radostný den 15. červenec 1871.
Krupobití a požáry. Toho roku se všech stran přicházejí smutné zprávy z naší milé vlasti:
tu byla průtrž mračen, onde náhlá povodeň, tu krupobití, onde opět zapálil blesk. Nejvíce
škody utrpěl okres Železnobrodský a německé město Tachov. I požáry byly velmi časté
a strašné.
Fol. 111b

Zhoubným požárem utrpělo převeliké škody město Rožmitál (škoda se páčí na
500 000 zl.). K ulevení nouze a bídy učinili v první řadě Jeho Eminenci seč mohl a ostatní
dobrodinci, jakož i celá země česká hojnými sbírkami.
Bohu díky zdejší krajina byla zachráněna ode vší pohromy, ačkoliv dvě tři hodiny cesty
odsud na poledne k. p. v Moříně, u Řevnic utrpěli hospodářové značně krupobitím. Zdaž si
toho váží zdejší osadníci? (Viz str. 13. zaznamenaná data od † d. p. faráře Pavla Haas-a.
Roku 1848 utrpěla zdejší krajina velké škody krupobitím, pročež od toho roku se vede
procesí 18. června do sousedního poutního místa Hájku. Než bohužel již se průvod ten
s takovou okázalostí a s takovou přípravou jako za dotčeného p. faráře. O 7. hodině tiše se
vydá duchovní a několik zbožných lidí na cestu. Zajisté kdyby se opět ty přípravy staly
k pouti té votivní, oživila by v mnohých osadnících zbožnost, tak že by se četně súčastnili.
Ha á pap nem csinal, micsoda azemberek?)
Nesvěcení neděl a svátků. Mnohé zbožné osadníky pohoršilo počínání si zdejších cís.
dvorů ohledně svěcení neděl a svátků. Již při ranních službách Božích v neděli i ve svátek
pracovali v letošních žních ženci jako o přítrž, ačkoliv byl čas velmi pohodlný; odpoledne
pak dělo se totéž. Ačkoliv si vdp. Šabat, vikář Berounský a farář Hořelický vedl stížnost
u samého p. kardinala, přec nevzpomohla ničeho. I zimního času musejí ve dvořích
zbožného císaře pána, Ferdinanda Dobrotivého služebníci řípu na Zvoleňoves voziti a jiné
těžké práce provozovati bez patřičného povolení místního duchovního. Snad nikde není
v cís. dvořích duchovní méně vážen jako zde v Hostivici! Tím způsobem se stává, že
Fol. 112a

mnohý služebný po 10–15 neděl ani do kostela nepřichází a nikde taková zpoušť nepanuje
jako v zdejších dvořích, kdež nemocný nenalezne žádného ošetřování (na Břvech
zaopatřoval jsem nemocnou ve stájích ležící v kádi na řezanku), kde když jsem v roce
1869 sem přišel, vinou šafářovou mnohý umírající nebyl zaopatřen (musil jsem za
odstranění toho nešvaru písemně zakročiti), kde dítky služebných ani do školy nepřicházejí
majíce při rozličných mašinách stálé práce. Tomu ještě pomáhají sami úředníci svým
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chováním se k sv. náboženství: zajisté málokdy některý z nich se podívá na chvilku do
chrámu Páně, ano, jak z mnohých stran si stěžováno, zvláště mladí p. úředníci velmi
nešetrně si v kostele počínají házejíce z oratoře sirky, vápno a jiné věci na dole
shromážděná děvčata.
Pracováním času nedělního na dráze a při panském dvoře uškodí se zde v osadě ve věcech
náboženských mnohem více, než deset nevěreckých novin plných hany a potupy na církev
katolickou, poněvadž na mnoze noviny kazí, kdož si je mohou zaopatřiti, nesvěcení svátků
však má přes míru zhoubný účinek na lidech chudých, nemajetných. Nikoliv tak slovem
jako spíše skutkem podkopává se všeliká autorita. Že to nevede k žádné radostné
budoucnosti, toť okáží příští bohužel časové.
1821/871
Dráha Pražsko-Duchcovská. V polovici měsíce října 1871 počali dělníci pracovati na
nové trati, kteráž povede z Prahy do Duchcova a dovážeti bude z tamních uhelen uhlí ku
Praze; snad bude potom uhlí v hojnosti a lacinější. Tato dráha směrem od Prahy u Chejně
vstoupí na zdejší pole; u Litovic bude stanice, odtud jde k zelenému kříži přes silnici, za
Jenečkem přes dráhu Buštěhradskou, kdež
Fol. 112b

bude navážka 7½ sáhu vysoká a dva mosty; odtud se obrátí přes pole ku Kněžovsi a dále
pak ku Slanému. Rolníci nevidí příliš rádi tuto trať, neboť rozkouskuje jejich pole přespříliš;
za 1 sáh čtverečný dávalo se jim 1 f 50 kr., než věc tato ještě není uspořádána. I tu
pracuje množství lidí, a sice i v den sváteční. Stavbou tou nedostává se zdejším rolníkům
dosti pracovných sil.
Data pro Catalogo Cleri Anni 1872. V měsíci říjnu zaslaná data pro catalogo cleri anni
1871 vykazují následující počet duší, z čehož najevo jde, že zdejší obyvatelstvo každým
rokem vstoupá.
Katolíků
Akatolíků
1870
1871
1870
1871
Hostivice
801
858
Jenč velký (kolonie)
811
823
1
1
Dolík, Koníček
16
Jenč malý (kolonie)
307
323
1
2
Břve
233
250
Litovice (dvůr panský)
345
362
1
1
Sobín
116
117
Úhrnem
2 614
2 749
3
4
+ 140 duší
Dělníků při dráze bylo zde na 800.
Jména obcí

Židů
1870
17
18

1871
27
12

5

5

40

44

Zlatá kniha a její údové v Hostivici. Pod ochranou Jeho biskupské Milosti Jana
Valeriana Jirsíka v Budějovicích a snahou mnohých spanilomyslných pánů a paní založen
v Písku spolek za tím účelem, by vydával zábavné i poučné knihy pro mládež zvláště
ženského pohlaví. Údem toho spolku „Zlaté knihy“ stává se, kdož zaplatí 3 f. r. č.
a dostává pak každého roku až do 20 let knihu jednu asi v měsíci říjnu. Do 12 let dává se
údům kniha pod názvem „zlaté lístky“, od 12 až do 20 let pak pod jménem „zlaté klasy“.
Snahou vel. p. Jana Černohouze kaplana v Liboci přistoupily některé dítky k spolku tomuto
i jest záhodno, by jich jména zde byla uvedena:
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Fol. 113a

Údové „Zlaté knihy“.
Číslo
řadové
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jména údů

Stav rodičů

Místo

Rok

Jindřich Vyhnal
Zimmerman Anna
Stádník Antonie
Stádník Anna
Horešovská Anna
Tomková Anna
Šlegrová Filumena
Šafařík Pavel
Špecingr Klara
Špecingr František
Kubrova Anna
Vorlova Marie
Kukla Mar. Božena
Krauman Frant.

kovář
cís. zprávce
rolník
rolník
rolník
rolník
domkář
stavitel
učitel
učitel
rolník
hospodský
učitel
bednář

Hostivice č. 25
Hostivice č. 13
Jeneček č. 1
Jeneček č. 1
Jeneček č. 11
Jeneček č. 8
Jeneček č. 14
Hostivice č. 51
Hostivice č. 25
Hostivice č. 25
Hostivice č. 10
Jenč
Jenč
Jenč

1869
1869
1866
1869
1869
1870
1870
1870
1868
1870
1870
1871
1871
1871

Poznámka

Fol. 113b

Přenešení těla sv. Simplicie 19. listop. 1871. Roku 1870 byl zdejší farní chrám Páně
péčí a nákladem nejmilostivějšího patrona císaře Ferdinanda Dobrotivého opraven a při
této příležitosti ukázala se nutná potřeba, aby bylo tělo sv. Simplicie, Panny a Mučennice
Boží, jež chováno bylo za oltářem ve zvláště upravené prostoře, v nový a skvostný šat
oblečeno. Úprava toho nového roucha svěřena ctih. milosrdným sestrám v Řepích. Dne
19. listopadu 1871 slavila pak osada zdejší zvláštní a řídkou slavnost, totiž přenešení
dotčeného těla sv. Simplicie z kláštera Řepského do zdejšího kostela. Již po polednách
shromážďovala se mládež ve škole a věřící v chrámu Páně se scházeli, by se o 1. hodině
odebrali společně do Řepů. Tu spočívalo tělo sv. Simplicie uprostřed kostela krásným
šatem ozdobené a obklopené svícemi na lepě okrášlených nosítkách. Než bylo sv. tělo
vynešeno, vysvětlil klášterní duchovní správce Ferdinand Liška, proč katolíci ostatky sv. ctí
a si váží, podal krátký životopis sv. Simplicie a uvedl celý příběh, jakým se stalo, že ono
tělo sv. mučennice se nalézá v chrámu Hostivickém. Když totiž r. 1733 velkovévodkyně
Toskánská Anna Maria Františka, která opět farní dům dala vystavěti a dostatečnými
pozemky obdařila, z Vlach se navrátila do země české, vzala sebou mnohé ostatky
svatých, jimiž pak podělila mnohé farní kostely na svém patronátě. Tím způsobem dostalo
se tělo sv. Simplicie s nádobou krví a probovým kamenem do Hostivice, jakž zvláštní listina
dosvědčuje roku 1737. Tato listina vystavena od arcibiskuFol. 114a

pa v Ravenně r. 1733 dosvědčuje pravost sv. ostatků, jest podepsána gener. vikářem
Pražským a obsahuje dedikaci chrámu Hostivickému z r. 1737. Po řeči zapěli pěvci
Hostivičtí chválozpěv, načež vynesly ct. sestry tělo sv. Simplicie z kostela ven, kdež je
odevzdaly družičkám Hostivickým. Nyní se sestavil průvod následující:
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Nejdříve za křížem kráčela školní mládež modlíc se střídavě příslušné modlitby, pak
následovali za korouhvemi dospělí a muži se zpěváky majíce v čele p. učitele Jana Tůmu
a Františka Šimka a zpívajíce litanie ku všem Svatým; na to přišly menší družičky v počtu
10, za nimiž nesly sv. tělo dospělejší družičky (bylo jich 16), načež zase se připojilo
menších družiček 12. Potom přišlo v. duchovenstvo, a sice v tomto pořádku: 2 ct. bratři
františkané z Hájku: Josef Mykura a Claudius Prokeš, 2 p. alumnové 3. roku: Ignác
Švancara a Vácslav Fortner, v. p. Vácslav Krupský z Řepů, Heřman Haase, kaplan
Hostivický, d. p. Ferdinand Liška a Kristian Mykura, guardian v Hájku.16 Průvod ten
ukončily věřící ženského pohlaví, které pod vedením Jos. Škvora, zdejšího truhláře
a zpěváka prozpěvovaly zvučným hlasem písně ke cti Marie Panny. Účastenství bylo
přehojné (asi 1000 a ještě víc lidí) a na řídkou slavnost tu přišli i ze Stodůlek, z Chrášťan,
z Chejně, Liboce, Bílé hory a kdyby se byl konal průvod v teplejším čase, bylo by procesí
nekonečné.
Fol. 114b

V chrámu Hostivickém bylo tělo sv. Simplicie postaveno uprostřed kostela, načež po
skončených litaniích s příslušnými modlitbami pěli zpěváci „Tebe Boha chválíme“, a když se
udělilo sv. požehnání, bylo sv. Simplicie tělo uloženo do zvláštní hrobky za oltář.
Nová tumba při hlavním oltáři. Než na tomto místě nezůstane, ale z povolení Jeho
Velič. c. Ferdinanda Dobrotivého bude zbudován nový oltář v ten způsob, že tělo
sv. Simplicie bude vepředu oltáře spočívati, by ode všech bylo viděno. Zajisté tím nabude
kostel zdejší nevšední okrasy. Ještě by bylo žádoucno, aby se slavil slavně den
sv. Simplicie.17
Fol. 115b

1878.
Úmrtí sv. Otce Pia IX. – Sv. otec Pius IX. zesnul v Pánu dne 7. února odpůldne 5 h.
40 m. – Žalostná tato zpráva rozlétla se rychlostí blesku po širém světě a naplnila
spravedlivým žalem všecken katolický svět, který truchlí nad ztrátou svého Otce, nade vše
milého. Církev v něm ztrácí jednoho z největších papežů, ztrácí muže svaté pověsti,
člověčenstvo muže nejšlechetnějšího, chudina dobrodince nejobětovnějšího, a jeho,
vlastně jeho vznešených zásad nepřátelé náměstka a následovníka Krista P. k odpuštění
vždy hotového. Svět starý i nový požívá ovoce blahonosné činnosti jeho. Jím Církev
rozšířena a v bojích upevněna. Z jeho rtů plynula opuštěným slova útěchy, mocným pak
slova důrazného napomínání. Jako rek nepřemožitedlný hájil Církev proti její nepřátelům,
i co vězeň nikdy neumdléval. Miloval spravedlnost a nenáviděl i porážel nespravedlnost
a nepravost. Proto také Hospodin rozmnožil počet roků pontificatu jeho nad onen všech
posavádních papežů daleko, neboť trvalo panování jeho od 21. července (zvolen 16/6)
1846 až do 7. února r. b. – Může se v pravdě říci o Piu IX.: Naplnil dny života svého
nehynoucí slávou a proto pravověrný svět nad Jeho hrobem zvolá: Zasloužil korunu věčné
blaženosti. Jenž žehnal všem na zemi, bude žehnán i na nebi!

16

17

Za pozornost stojí, že vůbec není zmíněn hostivický farář Jiří Rohlena a zápisy do pamětní knihy
rovněž psal s největší pravděpodobností kaplan Heřman Haase.
Úprava se nikdy neuskutečnila a tělo sv. Simplicie je dosud uloženo v oltáři zezadu.
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Nejdůstojn. Vrchní pastýř náš, arcibiskup a kardinal Bedřich kníže Schwarzenberg vydal se
druhý den po došlé zprávě o úmrtí s. Otce na cestu do Říma, zanechav předpis, jak by
v arcidiecesi úmrtní slavnost za † sv. Otce konána býti měla, a sice: 1. aby hned nejbližší
neděli po obdrženém nařízení věřícím oznámilo úmrtí s. Otce, na nejbližší možný den slav.
zádušní služby Boží, jakož i na neděli po nich slav. Boží na úmysl, by Hospodin nastávající
volbě nové hlavy Církve milostivě žehnati ráčil. Na touž neděli, kdy se oznámení to vykonat
má, se od 12 – 1 h. všemi zvony na způsob hran a taktéž celou hodinu před zádušními
a před oněmi služ. B. za požehnanou volbu nového sv. Otce.
Dne 22. února 1878. – Mysle všech přátel i nepřátel církve dychtivě obracely se v těch
dnech k Římu, kdež nejvýtečnější mužové Církve z celého světa sešli se, aby co nejslavněji
vykonali pohřební obřady nad ostatky nesmrtelného Pia IX. a hned na to v konkláve
nového náměstka si zvolili. A dříve, nežli se kdo nadál, ozývá se po širém světě jméno
Jáchyma Pecci-ho co papeže Lva XIII. – Jestiť v dějinách Církve velmi málo příkladů, že by
se vykonala volba papeže tak rychle, jako tato. Tak byl r. 1572. Řehoř XIII. volen za
58 minut, Řehoř XV. za sedm hodin, Pius IX. za 32 hodin a nyní Lev XIII. za 26 hodin.
V úterý o 11. hodině před polednem dělo se hlasování první, na večer druhé a při třetím
ve středu o jedné hodině hlaholilo tisíc zvonů města Říma do širého světa, že zvolen
kardinal komoří Jáchym Pecci za viditelnou hlavu Církve, a sice jednohlasně. Zpravdilo se
tehdáž přísloví: Vox populi, vox Dei. Již před volbou ozývalo se jméno Jáchyma Pecciho
v lidu co budoucího papeže.
Již tedy i dlužno i slušno pověděti něco o novém sv. Otci Lvu XIII. – Louis Teste ve svém
„Preface an Conclave“ podává o s. Otci tyto životopisné poznámky: Kardinal-komoří Pecci
jest nejčastěji jmenovaným kandidátem papežství, nar. 2. března 1810. v Carpinetto,
nepatrném městysu v Sardinsku, bude mu tedy brzi 68 roků. Náleží k nejdůležitějším
osobnostem sboru kardinálského; vyníká povahou, rázností, moudrostí a službami
v zájmech Církve vykonanými, spojuje apoštolskou mírnost s přísností ve spráFol. 116a

1878.
vě. On dovedl toho, že jej lidé milují a také se ho bojí. Postavy jest vysoké a asketicky
hubené, ale zdravé. Má krásnou hlavu, rysy obličeje jsou ostře vytknuty, trochu
nepravidelny, hlas zvučný a jasný, v životě soukromém jest prostý, laskavý, duchaplný.
V obleku úřadním, v rouše nachovém aneb v ornatu biskupském jest vážný, vznešený,
velebný a proniknut velebností úřadu svého. Řeklo by se, že má držení těla šlechtické, ale
nikoliv, toto jest mu přirozené, jestiť výrazem jeho šlechetné povahy. Jakožto delegat
v Benoventu vyčistil kraj od loupežníků. Jako delegat v Spoletě a v Perugii osvědčil svou
ráznost v té míře, že všecka vězení byla prázdna. Jako nuncius v Bruselu dosáhl toho, že
Leopold I. požádal pro něj od Řehoře XVI. klobouk kardinálský. Řehoř XVI. jej povolil,
ustanovil jej in peto a svěřil mu diecesi perugijskou, kterouž Pecci dosud spravoval. –
Kardinal Antonelli vzdaloval jej pořád z Říma boje se nebezpečného soupeře. Kardinal
Pecci přežil těžké doby, zůstal ale vždy roven, jako muž vynikající, jako katolický
bohoslovec, a jako politik velmi obezřelý. Pro své kněží založil akademii s. Tomáše
a předsedal jejich bohosloveckým rozpravám. On sám má vzdělání rozsáhlé a jest též
básníkem. K syndikům, prefektům a ku všem úřadům choval se vždy nestranně. Pius IX.
jmenoval jej komořím.
Bývalý ministr Ruggero Bonghi v knize své o Piovi IX. a budoucím papeži píše o kardinálu
Pecci, jejž co kandidáta papežství na prvém místě staví: Kardinal Pecci jest teprv nedávno
komořím učiněn, i jest zajisté jedním z nejvýtečnějších druhů kollegia, povahy velmi mírné
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a v zdravotním ohledu nad jiné křepký. Studoval i vládnul mnoho. Ideal kardinála tane mu
vysoko jako komu jinému a o Pecci může se říci, že tento ideal sám v sobě nalezl. Vzdor
tomu nemaluje si nynější stav Církve a občanské společnosti v růžových barvách.
Dne 21. února 1878. zaslána off. zpráva z kn. arc. konsistoře toho znění:
Důstojnému duchovenstvu arcidiecése pražské!
Dobrotivý Bůh vyslyšel prosby naše a dal osiřelé církvi sv. opět viditelnou hlavu a již včera
dne 20. února zvolen jest za papeže nejdůstojnější kardinal Joachim Pecci, kterýž
nastupuje na stolec s. Petra jméno Lva XIII. přijal. – Oznamujíce radostnou tuto událost,
vybízíme důstojné duchovenstvo arcidiecése, aby volbu tuto příští neděli lidu ohlásilo
a hned na to po zpívané mši sv., před níž půl hodiny všemi zvony vyzváněno budiž, slavné
Te Deum konalo.
Děkujmež při Te Deum vroucně Bohu, že nám v krátké době nového nejvyššího pastýře
udělil, a prosmež z celého srdce, aby hojnost Své milosti na něho vylil a jemu dlouhého
a požehnaného panování popřál.
Adalb. de Küffer, vic. gener.
Dne 8. břez. b. r. na to vrátil z Říma po vykonané volbě sv. Otce Jeho Eminence nejdůst.
kardinal a arcibiskup náš kníže ze Švarcenberků nazpět do Prahy a byl navzdor strašné
nepohodě, dešti a hrozné vichřice slavně a spolu radostně a srdečně uvítán, při kteréž
příležitosti se vyjádřiti ráčil: „Naše úloha s pomocí Boží šťastně jest rozřešena, zvolili jsme
za náměstka Kristova muže, kterýž, jak v Boha doufám, úlohu svou věrně vyplní. Již po
šesté vracím se z Říma, a nikdy dosud s myslí tak upokojenou, jako tentokráte.“ A my
přidáváme z plna srdce? Dejž to Otec nebeský!
Dne 9. března odbýván zde rmutní pohřeb mladého, velmi hodného svobodného Vácslava
Krumholce, syna † Františka Krumpholce, rolníka z Jenečka č. 6, jehož manželka pí matka
toho mladíka se provdala do Dobrovíze za Jana Kratochvíla, rolníka, kterýž svou polovičku
statku č. 19 v majetek postoupil zmíněnému mladému V. Krumpholcovi. – V neděli, dne
3. března b. r. byl mlaFol. 116b

1878.
dík ten zde u příbuzných svých, u Kubrů č. 10, kdež býval kdež býval vždy jako syn domu
náviděn, návštěvou. Přinesl sebou střelnou zbraň, revolver, a přehlíželi si ji a skoumali on
a bratranci jeho. Nešťastnou náhodou vyšla náhle rána a vjela mladému Krumholcovi do
pravé slabiny. Nedá se ani nářek a zármutek obou rodin z toho popsati. Raněný, byv do
Prahy do zemské nemocnice dovezen, druhého dne odpůldne na zakrvácení tam zemřel
a dne 9ho bř. na to zde podle † otce pochován.
Tyto dny dodána mi nová fase pro zdejší farní obročí v tomto opisu:

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada F – svazek č. 3
Třetí pamětní kniha hostivické fary 1836–1955

25

Copia.
St. No. 56-307/1877
Diezese: Prag.
Fassion
über die ...... in Hostivic.
Pop. Einkünste
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Polit. Bezirk: Smíchov
Steuer. Bezirk: Unhoscht.

Anmerkung
f.

kr.

1.
2.
3.
4.
Text německého opisu psaný kurentem až na konec stránky
Fol. 117a

1878. 1879.
H. Consist. 8597.
krátký text (potvrzení shody fasse s originálem) německy
Fürsterzbischof. Consistorial-Kanzlei
Prag ... 2. Jänuar 1878.
L. S.
V. Frida
Konsist. ...
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Při komisí v Jenči stran náhrady za cesty do Jenečské školy k vyučování s. náboženství
vyjednáno katechétovi 40 zl. ročně.
Dne 15. března 1878. zemřel v P. tachlovický p. farář, Vácslav Burger, účinkovav tam co
otec duchovní as 18 roků.
Dne 17. března konána komise v Sobíně stran zakládání nových pozemkových knih. –
Procesí prosební do Háječku na památku hrozného krupobití dne 19. června 1848. koná se
posud každého roku v neděli po 19. červnu.
Dne 1. srpna 1878. přibyl do Prahy k delšímu pobytu Jeho cís. výsost korunní princ Rudolf,
který již dne 9. srpna navštívil Hostivice, kde se pak v Remisku18 honem vyrážel.
Dne 16. září 1878. konají se sbírky pro bojující vojsko naše rakouské v Bosně
a Hercegovině k upravení tamějších poměrů – pro nedostatečnost vlády turecké.
Dne 16. září 1878. dělo se na novo pronajmutí farních polí zdejších na šest roků cestou
veřejné dražby, při kteréž rozmnožen obnos nájemní o 273 zl. ročně, takže obnáší příjem
ten nyní 1 172 zl. 25 kr. – ač 5 korců zanecháno k regii vlastní, a nájemníci zavázáni platiti
daně pozemkové i přirážky.
V těch dnech opraveno věžných hodin za 10 zl. a stravu pro tři lidi.
Jeho cís. výsost korunní princ navštěvuje Hostivici kvůli honu častěji, žel že se toho stává
někdy i v den sváteční; dne 23. října měl sebou též vzácné hosti tt. Jeho král. výsost
p. vojvodu bavorského Luitpolda a choť jeho, svou sestru Giselu.
O dušičkách sešlo se letos na světlo 3 fl. 16 kr. a na modlení 9 fl. 56 kr. Na světlo osadníci
zdejší vůbec velmi skoupě přispívají, do roka se sotva vše počítáno 8–9 zl. sejde.
Dne 26. list. staví se v rohovém pokoji proti škole nová tak zvaná regulační kamna železná
v ceně 27 zl. 60 kr.
Dne 29. list. koná se po vlasti naší slavnost pětistyleté památky úmrtí slavné a požehnané
paměti císaře a krále Karla IV., otce vlasti.
Úroda polní r. 1878 byla jen prostřední.
1879.
Dne 27. ledna konána komise o zavedení nových pozemkových kněh – zde v Hostivici
dotýčno zdejších též farních pozemků.
Dne 12. února přestalo v Teplicích téci hlavní léčivé zřídlo prorvavši se do dolů
duchcovských, který však k všeobecné radosti dne 3. března opět dostižen, avšak
v hloubce 13 metrů.
Za příčinou milostivého léta na oslavu 150-leté památky svatořečení sv. Jana Nepom.,
zemského s. Patrona našeho, konáno jedno procesí do kostelíčka v Řepích a druhé, na
slavnost na-nebe-vstoupení Páně, do Háječku.
Dne 24. dubna slaví se po celé říši rakouské velikolepě, zvláště ale v sídelním městě Vídni
stříbrná svatba Jejich Veličenstev Císaře P. Františka Josefa a cís. choti Alžběty, v chrámích
P. ovšem slav. službami B. na díkučinění P. Bohu.
Měsíc prosinec byl toho roku zvláštním zjevem velmi neobyčejným, a sice pro velikou
prudkost a stálost mrazů, zvláště ale neustále čisté, modré nebe.
18

V Bažantnici, u rybníka Kala.
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Rok 1879. byl co do úrody zemské u nás v Čechách zvláště požehnaný na vzdor
převládajících dešťů a obtížné sklizni jak píce, tak obilí z počátku žně, mezi tím, co
v mnohých jiných zemích panovala neúroda a náramné povodně,
Fol. 117b

1880.
jako k. p. v Uhrách, kde město Szegedin takřka celé zničeno a přes 1000 lidí o život přišlo.
1880.
Po novém roce umírněny ty tuhé mrazy a nastala vlhká více povětrnost. V únoru trvá
značné chladno s mnohými výchřicemi; největší bouře se však rozsápala dne 4. března,
ježto mnohé, značné natropila škody. Měsíc březen byl sice mnoho chladný, za to vynikal
velmi jasným počasím při značném suchu. Chladno a deštivo trvá až do června, jako by
nebylo žádného jara, ale nikoliv na škodu zemských plodin, ježto se sice ve vývinu svém
opozdily, nyní ale za to výborně se daří. Po svátcích svatodušních dne 19. května silně
sněží, jako o Vánocích a leží sníh několik hodin.
Dne 20. května započato s rozličnými opravami uvnitř fary, jako k. p. s přeložením cihlové
chodby dolejší domovní síně, kladením nové dřevěné podlahy v kuchyni, nárožní to jizby
proti škole v přízemí, povšechné bílení. Též zvenčí se fara, snad po 50 aneb ještě více
letech, opět bílí, a též na hospodářských staveních a ohradních zdích spravuje, jak potřeba
káže. To vše se děje za příčinou ohlášenou na den 17. července generální kanonickou
visitaci. – Za tou též příčinou zjednán nový bílý pluviál v ceně 60 zl., nové vélum za 32 zl.,
modré soukané komže, 2 tt. za 22 zl., kalich měděný obdržel novou kupu byv též nově
pozlacen za 9 zl. 60 kr., soška P. Marie bílá nově štafírována, za 2,20 zl., hlavní kříž na
hřbitově zcela obnoven, tělo Páně řádně pozlaceno, kříž a podstavěk spořádán a natřen,
hřbitovní dvéře a dvéře ku komůrce spraveny – úhrnem za 20 zl., v chrámu Páně malba
stěn opravena za 15 zl. a krom toho všecken nábytek upraven a natírán.
Dne 17. července b. r. očekává osada zdejší Jeho Eminenci, svého Vrchního Pastýře
duchovního k nadzmíněné gener. kanonické visitaci.
Vidi in visitatione canonica generali die 17. Julii 1880.
Carolus Schwarz J. M. E. Canonicus.
V den ustavený 17. července přibyl Jeho Eminencí v h. 8. ranní do Hostivice v průvodu
vysoce důst. P. kanovníka, Karla Schwarze a p. tajemníka svého, p. Ferdinanda Kalous-a,
byv od osadníků i od c. k. patronátu slavnostně uvítán. Banderisté i úřadníci ve 4 kočárech
jeli Jeho Eminenci až k Horce19 vstříc. Slavnostní brána dle nákresu c. k. pana stavitele
velmi pěkná postavena v stromořadí proti školní budově. Když se byl J. Em. ve faře
převlékl, ubíral se v průvodu kněžstva hojně zastoupeného do chrámu P., z jehož věže
veliký prapor, jakož jich vůbec valné množství i pletení ratolestní budovy zdejší obce
krášlilo. Na stupních u vchodu uvítala J. E. proslovem výborně předneseným školačka
4. třídy, Frant. Dlabač-ová, dcera cís. p. stavitele. Po vstoupení E. P. odbýval se úkon za
úkonem, jak to předepsáno tt. antiphony – modlitby, ohlášení pln. odpustků, kázání ve
dvou dílech o povinnostech biřmovanců, jež měl J. Em., jakož vůbec na své visit. cestě
všude sám kázal; postavil se při té příležitosti do stínu od hradební zdi (podle Kozákovic

19

Hranice mezi Hostivicí a Ruzyní, v Praze-Ruzyni se dnes ulice jmenuje Na Hůrce.
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statku)20 proti sakristii mluvě posud silným, zvučným hlasem k četnému posluchačstvu, na
to sloužil J. E. mši sv., po kteréž následovalo udílení svátosti sv. biřmování, a sice v tom
pořádku, že na učiněné ohlášení ustoupili z kostela biřmovanci žensk. pohlaví, by pro
obmezenost vnitřní prostory mohlo s. biřmování volně se díti, načež po vykonaném pos.
biřmování pohlaví mužsk. opět do chrámu P. se navrátili. Po s. biřmování konána zádušní
pobožnost, po níž se J. E. i kněžstvo, bylo nedaleko 11. hodiny, odebrali do fary. J. E.
snídal trochu kávy, p. kanovník odbýval soukromé slyšení pp. představených. Pak, as
v h. ½ 12. předsevzata zkouška z náboženství ve škole s každou ze 4 tříd zvlášť, kteráž
vůbec k spokoFol. 118a

1880.
jenosti J. E. vypadla až na tu drobotu prvé třídy, jejížto žactvo pro panující neobyčejné
vedro a pozdní již hodinu roztrousilo. Zkouška trvala do čtvrt na čtvrtou, po níž pak
následoval oběd, v němž úhrnem as 21 osob se súčastnilo. – Po hostině jednáno
o matrikách, z nichž tři tt. prví original J. E. podepsal, po té měli místní farář a po němž
kaplan soukromé slyšení, a nakonec, než J. Em. o kočáru vstoupil, vešel ještě s svým
p. tajemníkem a místním farářem do chrámu P., by v něm vše do podrobna prozkoumal.
As ve ¼ na 8 h. opustil Jeho Eminencí Hostivici při tetéž oslavě, hudbou, zvoněním,
střelbou a průvodem banderie a c. k. úřednictva – jako se mu při příchodu jeho dostalo.
V září na to koupena nádoba na hostie postříbřená za 3 zl. 50 kr. – a taktéž nádobka
pozlacená na sv. oleje pro nemocné za 4 zl. 50 od Jana Hirsch-e, pasíře a zlatníka v Praze,
posvěcena či konsekrována od J. M. pp. Karla Františka Pruchy, kapitul. děkana a světic.
bisk. Ioppenského dne 25. září.
Roku toho byly neblahé žně pro neustálé deště. Mnoho obilí na polích vzrostlo, a lijáky po
mnohém parnu byly příčinou zkázy zemákův. Před dvěma roky zakoupen od jakéhosi
p. Husáka21 obecní špýchar, as za 2000 zl., z něhož upravil parní mlýn,22 na němž však
dlouho nehospodařil; pro dluhy nucen, prodal jej dne 4. září b. r. zdejšímu sousedu Janu
Náprstkovi dle doslechu za 17 000 zl., kterýžto kupec, rolník z čís. 18 zde, za účelem koupi
té prodal svůj statek čís. 18, původně u Hříbků řečený, 50 korců výborných polí, v levo
u cesty do Hostouně, hned od dráhy železné, a louku u Litovic držící 3 korce. Statek ten
byl na kusy rozprodán a tak opět jedno z hospodářství v Hostivici zmizelo. Dům a budovy
hospodářské čís. 18 se značnou zahradou koupil brzy na to Václ. Nykles, půlsedlák na
čís. 50 a tak přenesl majetek ten, avšak ani Janu Náprstkovi se valně na mlýnu nedaří.
1881.
Též zde oslavován manželský sňatek Jeho Výs. Cís. kor. prince Rudolfa s princeznou
Štěpánkou, ve Vídni dne 10. května toh. roku odbývaný J. Emin. naším Velepastýřem kard.
arcib. pražským Bedřichem, kníž. ze Švarzembergů, při slav. služ. Bož. zde stříleno
z hmoždířů, u hradby kostela na půlnoční straně blíže čís. 4, a událo se při tom to neštěstí,
že se jeden moždíř při vypálení roztrhl a částka z něho souseda Václ. Kozáka, majitele
dvou statkův čís. 4 a 100, jenž střelbu tu řídil, do prsou tak udeřila, že na místě mrtev
sklesl. – Hned po těchto služ. B. šlo se průvodem do Jenče, kde byl od faráře posvěcen
nový, pěkný, železný kříž při zvonici naproti zámku, jejž tamnější obec postavila na místě
20
21

22

Pelzova čp. 4.
Špýchar od obce koupil a na mlýn přestavěl Jakub Tausig, zapisovatel asi chybně porozuměl ústně
podané informaci.
Za Mlýnem čp. 114.
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dřevěného, již hynoucího. Dne 8. června přijel Jeho Cís. Výs. kor. princ poprvé se svou
vznešenou chotí do Prahy. – Odtud pak častěji přijížděli do Hostivice na hony.
Letos na konec června a začátek července konala se slavná pouť Slovanských národův do
Říma následku encykliky sv. Otce Lva XIII.: Grande munus, jižto výroční památka
sv. apoštolů Slovanských sv. Cyrila a Methoděje prohlášena co offic. dup. pro veškerý
křesťan. katolický svět. Čeští poutníci, vedeni věhlasným proboštem Vyšehradským Václ.
Stulcem, nastoupili pouť tuto dne 25. června po mši svaté, v chrámu Matky Boží v Tejně
státní dráhou přes Vídeň, Terst, Ankonu, Loretto, a dospěli do cíle svého dne 30. června
Fol. 118b

o 8. hod. ranní, kde vykonavše úlohu svou as po 8 dnech opět volně se vraceli do vlastí
svých.
Dne 16. července přihnala se prudká bouřka s krupobitím od jihozápadu a poškodila
mnoho osení od Háječku k Litovicům, Sobínu atd. Tento měsíc byl neobyčejně parný,
takže vystoupil teploměr až na 28 °Reaum.23 v stínu.
Dne 12. srpna vyhořelo večer nové, krásné, nádherné národní divadlo, chlouba to národa
našeho, osudnou, trestu-hodnou neopatrností klempířských pomocníků, na střeše
pracovavších.
Byly to letos pro neustálé deště a přepršky obtížné a drahé žně.
Zvláštní milou zábavou byly pro J. Cís. Výsost kor. prince štvanice na jeleny. Také dne
10. prosince, ale nezdařena; jeden jelen hned zde v Hostivici skokem ze stáje své rozbil si
hlavu o trám ve dveřích, druhý porouchal si kříž při skoku přes zeď zahradní u Litovic;
konečně puštěn divoký kanec, který ale neběžel daleko a poraniv jednoho koně na noze,
musil skolen býti.
Toho roku zřízen na žádosť faráře z komory v pravo v přízemí na dvůr dosti pěkný pokoj,
přidáním nových dveří, oken, podlahy a kamen.
1882.
Dne 28. března po 10. hod. dopoledne byl starý švec Jakub Vizner v budce u silnice proti
Jenečku, kde tabák, housky a kořalku prodával, od jakéhosi pobudy ranou do hlavy zabit,
v domněnce, že snad značnější uloví část peněz, ta ale neobnášela ani celé 3 zl., navzdor
bedlivému pátrání ani stopa po vrahu se nenalezla.
Dne 3. května odvezen mladý učitel Vikt. Tůma, syn bývalého říd. učitele zde, jako
choromyslný do pražského ústavu u sv. Kateřiny. Dne 17. téhož měsíce vyhořela stodola
statku, jindy nazvaného u „Stádníkův“, nyní u Chlupatých čís. 9 požárem, z příčiny
neznámé povstavším.
V červnu byl zde ve faře též přední pokoj v pravo v přízemí opraven, dvéře zvýšeny,
úpadek při nich vyplněn, novými prkny podlaha opravená a pokoj pěkně vymalován.
Ve druhé polovici června konáno velikolepá slavnosť v Nepomuku 150-letá památka
prohlášení sv. Jana za svatého, po celých osm dní, k nížto zavítali střídavě všichni páni
biskupové čeští, ano i zástupce sv. Otce z Vídně.

23

35 °C.
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V ten čas přivezen z Prahy nově přelitý nejmenší zvon, vážící 117 kilo, pokřtěný na jméno
sv. Vojtěcha; výlohy kryl nejmilost. cís. patron Jeho Vel. Cís. pán Frant. Josef.
Fol. 119a

Byly opět letos obtížné žně pro chladné a deštivé počasí v měsíci srpnu.
Dne 15. října konána slav. instalace býv. milého souseda, čest. děkana a vik. tajemníka
v Noutonicích, Františka Micky, co sídelního kanovníka na Vyšehradě, na jehožto místo do
Noutonic dostal se pan farář z Vel. Popovic Frant. Blažko, bývalý kaplan jeho.
1883.
Dne 23. února zemřel věhlasný a velemilovaný pan biskup Budějovický Jan Valerian Jirsík,
jak co církevní hodnostář, tak i co věrný vlastenec, vší slávy hodný.
Od 4. dubna ladil a opravoval varhany zde nákladem patronátním per 35 zl. varhanář
z Prahy Karel Guth.
Dne 23. dubna a dále uděloval Jeho Em. pan kardinál Bedřich Schvarzenberg v Hostouni
a v sousedství sv. biřmování.
Dne 17. května zemřel v Tachlovicích, do nedávna kaplan a již ustanovený farář pro
Staršov (Dittersbach), Ignát Zahrádka a byl v neděli 1 po sv. Duchu pohřben.
V tomto měsíci květnu tak málo pršelo, že bylo až bědno na osení pohleděti. Teprve
10. června dopřál Hospodin hojného deště a na dále tak blahého počasí, že byla letošní
žeň, ozimy vyjímaje, v pravdě požehnaná, ač se sklizeň velmi opozdila.
Po smrti Veledůst. p. vikáře a děkana Břeskovického Frant. Přískasického dne ......24 žádal
též zdejší farář o to děkanství, obdržel presentací dne 19. července, ale opět ji dne
23. téh. m. vrátil, a tak dostal se tam místo něho P. Josef Šimek, farář Zvoliněveský.
Dne 21. srpna dodány sem pro náš chrám P. tři nové ornáty, v Řepích zhotovené za
120 zl., jeden bílý a dva modré. – Dnes 20. září stěhuje se zdejší p. kaplan Václ. Vorel na
administraturu do Zvoleňovsi.
Dne 23. října dokonal výborný a věhlasný světicí p. biskup Karel Průcha v nepříčetném
stavu v chorobě mysli život svůj, oběsiv se, z čehož veliký zármutek všeobecně vzešel.
Dne 18. listopadu znovu po požáru, velikým nákladem zbudované, národní divadlo opět
otevřeno.
1884.
Dne 2. ledna utopil se při sklouzání na bruslích průlomem ledu na Břevském rybníce hodný
a velmi přičinlivý mladší učitel zdejší Karel Kasalický. – Měsíc únor byl letos tak mírný, že
se mnoho na polích oralo, ano již nemálo jaře selo, ale náramný byl nedostatek ledu. –
Dne 8. března započata zde sv. missie Redemptoristů od sv. Kajetána v Praze
a s. Rektorem Karlem Nováčkem

24

Vynechané místo, údaj není uveden.
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Fol. 119b

a bratry Englbertem Janečkem a Frant. Pivničkou, a trvala do 18. března s dosti
požehnaným úspěchem. Při svěcení mission. kříže, průvodu a postavení jeho bral též účast
Vel. D. Pan vikář Libocký, farář Tachlovický, zdejší rodák Josef Procházka, ale již poněkud
churav.
Dne 4. května povolal Hospodin Věhlasnou dobrotitelku a velezbožnou císařovnu
a královnu naši Marii Annu s tohoto slzavého údolí ve vysokém věku na věčnosť
k zármutku ne tisíců, ale millionů ctitelů její, hodnou to Ferdinanda Dobrotivého manželku,
jížto tělesné ostatky do Vídně odvezeny jsou.
Dne 2. června v druhý svátek svatodušní odbývala se instalace nového p. faráře v Liboci
pana Václ. Čápa, zdejším farářem co vikar. tajemníkem za valně již churavého p. vikáře
Josefa Procházku.
Dnes 17. června přistěhoval se sem nový pan hosp. správce Václ. Blecha na místo Frant.
Kubru, povýšeného za vrchního do Ploškovic.
Dne 14. července odbýval zde kanon. visitaci Veled. Pán farář Hostounský a tajemník
Slánského tractu pan Jan Novák za dosud nemocného p. vikáře. – Ku konci července zdá
se nemoc milého p. vikáře našeho k lepšímu schylovati, „sint deo laudes!“
Dnes 2. srpna slaví milý a výborný pan P: Kvardián, přes 30 rokův důstojnosť tu v Hájku
zastávavší, své kněžské druhotiny, v 77. roku věku svého, vetchý již a mrtvicí raněný.
Dne 11. srpna koná se pohřeb výborného a účinného kněze, faráře na Kladně a tajemníka
Slánského okresu, Josefa Motla.
Pro sklizeň, a to bohatou, chvála Pánu Bohu, trvá letos výborná povětrnosť.
Dne 19. srpna oddával zde k radosti všech přátel a příznivců svých Veledůst. pan vikář
Josef Procházka jakožto reconvalescent svou příbuznou sl. Gabrielu Sobotkovou s p. Ladisl.
Piaccou, mladším učitelem z Jesenice, a zdá se, že svou nemoc v ledvinách již šťastně
překonal. Ale bohužel již 9. září na to dochází z Tachlovic smutná zpráva, že nemoc ta se
velmi zhoršila. Ba ovšem že se zhoršila, an dnes 12. září dochází sem žalostná zvěsť
o jeho dnes v poledne úmrtí. Z toho nářek velmi mnohý, neboť nesčíslný jest počet, ztrátu
jeho těžce nesoucích, co se ukázalo při slavném pohřbu jeho dne 15. září, na nějž se sešlo
kněžstva v počtu 35 a lidstva nesčetné množství. Brzy za ním, již 19. října, odešel na
věčnosť milý bývalý P. Kvardián v Hájku, Kristian Mikura.
Jako roku minulého svojí encyklikou vyzývá nás i letos sv. Otec náš, bychom celý měsíc
říjen modlitbou růžencovou Matku Boží vzývali, by vyprosila s nebes pomoc utlačené Církvi
sv. Za kterýmžto vznešeným vyzváním ukládá kn. arc. Ordinariát duchovenstvu, aby hned
od počátku října až do 2. listopadu (exclusive) ve všech farních chrámech konala se
každodenně modlitba aspoň 5 desátků sv. růžence s litaniemi Loretanskými, ve všední dni
při mši sv., v neděli a ve svátky odpoledne před vystavenou Nejsvět. Svátostí.
Fol. 120a

1885.
Po 16.měsíčné opuštěnosti dostalo se konečně starému faráři zde výpomoci dne 20. ledna
ustanovením Vel. Pána Václ. Macáka, rodilého v blízké Kněževsi, za kaplana v Hostivici,
byvšího dříve přes rok kaplanem v Tachlovicích, z čehož se jak on, tak celá osada nemálo
těší.
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Dnem 21. března započata obnova sv. Missie loňské Superiorem V.D.p. Josefem Kosíkem,
Frant. Pivničkou a Frant. Kalinou, ctih. Otci Redemp. od sv. Kajetána v Praze. Konati ji
nemohli déle než do 26. března dopoledne. Také letos byl úspěch této pobožnosti
uspokojivý, vzdor té krátké době a započatých již polních prací.
Dnes 27. března v noci dopustil Hospodin těžký zármutek na naší arcidiecési, tím těžším,
čím méně jsme se nadáli rány, ježto nás stihla. V předešlém měsíci odebral se milovaný
náš Velepastýř, Jeho Emin. Bedřich ze Švarzenbergů, do Vídně na porady, ježto tam
biskupové kromě uherských zemí si uložili za účelem polepšení kongruy nižšího
duchovenstva. Zdráv a silen odjížděl J. Emin., a 20. března roznemohl se těžce horečkou,
tak že již 27. v noci dokonal svůj veleblahočinný život v 76. roku věku svého. Nářek
způsobila ztráto tato všeobecný, ovšem tím větší u těch, jimžto stál blíže a jichž se
dotýkala Apoštolská činnosť jeho. Hospodin mu bude štědrým odplatitelem za dlouhé
blahonosné účinkování jeho.
Rok 1885.
Dne 1. dubna, ve středu sv. týdnu konal se pohřeb Jeho Emin. z arcib. residenci do
sídelního chrámu sv. Víta, a to za neobyčejného účastenství a všeobecného zármutku.
Úkon, jak slavný, tak truchlý, konal papežský nuntius z Vídně Vanutelli za přísluhy
arcibiskupů: Olomúckého a Solnohradského, všech biskupů českých, domácích i cizích
prelátův a kněžstva aspoň do 400 a nesčetného panstva a lidu. I byl uložen v nově
uspořádanou hrobku arcibiskupů pražských v kapli sv. Anny. Blahá po něm potrvá
památka do věkův.
Letošní rok zvlášť znamenitý jest v církevním ohledu pro Moravu a Čechy za příčinou
1000-letého Jubileum J. Velehradské, památku to blahoslaveného úmrtí slovanského
Apoštola sv. Methoděje.
Dne 17. května konala se instalace nového p. faráře v Tachlovicích důst. p. Františka
Převrátila, který od r. 1859. též zde po 10 roků kaplanoval. – Dne 19. května t. r. konal
zde nový pan vikář libocký vd. p. Karel Ottmann co takový svou první kanon. Visitací.
Tento rok soužen byl lid neobyčejným suchem; neboť nebylo vydatného deště od
10. dubna do 14. července tak, že z toho byla
Fol. 120b

všeobecná úzkosť, an se zdálo, že nebude ani dostatek bramborův. Ale Hospodin ukázal
moc svou a dobrotivosť, an udělil takové množství zemčat a tak veliké a chutné, že toho
ani staří lidé nepamatovali a zjevným zázrakem to nazývali.
Dne 15. srpna t. r. na svátek Nanebevzetí p. Marie, měl nově ustavený arcipastýř pražský
T. P. hrabě a Dr. bohosloví František ze Schönbornů, velice dobrotivý a laskavý pán,
miláček † p. kardinála předchůdce knížete ze Schwarzenbergů, miláček a tušený nástupce,
svou intronisaci.
V této době, po nekonečných žádostech a mocném nátlaku veškerých pp. biskupů
cislajtanských, slíbila c. k. vláda, že chce přikročiti k vyjednávání stran zlepšení kongruí
duchovenstva na základě téhož svědomitého přiznání, ježto se též ku konci roku toho dělo
a ku kterémuž se celá halda příloh požadovala.
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Dne 28. září t. r. dálo se v Jenči za náramného, po celý den trvajícího deště p. t. p.
vikářem Karlem Ottmannem svěcení dvou školních světnic, co dvou tříd v novém prvém
patru, v nichž se též hned začalo vyučovati.
Rok 1886.
Jelikož zdejší obec pronajala hon velkostatku, dostává se též faráři částka příslušná,
obyčejně deset až jedenáct zlatých, letos ku př. 11 zl. 22 kr.
Dne 15. března t. r. dodán zdejšímu faráři, vikar. tajemníku, dekret co k. a. notáře. Dne
19. března na den sv. Josefa jezdí se za hojného sněhu ještě výborně sanicí; – avšak již za
dva dny na to rozmohly se táním vody vůbec valně.
Dne 25. srpna započata obnova krovů a krydby stodoly a dokonána dne 4. září.
Dne 31. října t. r. roznemohl se výborný a milovaný náš velebný pan, P. Václav Macák
chrlením krve, a to povážlivě, tak, že z toho málo naděje k vyléčení, an spolu plíce se mu
kazí a nelze mu v duchovní službě více působiti.
Dne 24. prosince poděkoval se ze své hodnosti řiditel všech velkostatků J. V. císaře pána
v Čechách, pan Josef Bertel, rytíř a dvorní rada, ku všeobecné útěše, jak úředníků, tak
i lidu dělnického, a ustanoven co prozatimní řiditel pan vrchní
Fol. 121a

správce Smiřický Ferdinandi ve spolupůsobení s panem knihovním Teublem.
Rok 1887.
Dne 1. února dostal velebný pan Václav Macák opět chrlení krve, jímž velice seslábl.
Letos obnáší čásť honebního pro faru více než jindy, totiž 13 zl. 38 kr.
Dnem 2. března započato zde vyučováním v 5. třídě. Když byl nynější farář r. 1858. zde
kaplanem, zastával co katecheta zde dvě, v Jenči jednu školní třídu.
Dne 26. května t. r. stěhuje se churavý vel. p. Václav Macák, obdržev dekret odpočinku na
jeden rok k sestře své do Kněževsi a 28. na to přistěhoval se nový sem ustanovený kaplan
z Hořelice, vel. p. Karel Liška, spolužák a intimní přítel předešlého.
Dne 13. dubna t. r. dodáno zdejšímu farnímu úřadu konečné vyřízení záležitosti kongruové
tt. příspěvku k faře zdejší z náboženské matice v tom směru: Že přiřknuto faráři 210 zl.
39½ kr. a na potřeby kancelářské 11 zl., kaplanu pak 350 zl., a sice začínaje 1. lednem
r. 1888. Pro letošek ale bylo kaplanu zde vykázáno do posledního prosince 367 zl. 89½ kr.
– Rozhodnutí ono zní takto:
text německy kurentem
Fol. 121b

text německy kurentem
Fol. 122a

text německy kurentem – dokončení
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Fol. 122b

Odchodem důst. pana faráře Vácslava Číšky na stálý odpočinek uprázdnila se zdejší fara.
Já Josef Sirůček zažádal jsem co farář v Lidicích o toto beneficium, ač Lidice jsou mnohem
výnosnější, protože tam pastorace byla mnohem obtížnější, a k té se mně začalo již sil
nedostávati, tak že jsem musel po 2 roky (1886 a 1887) hledati zotavení v Lázních
Marianských. An osada zdejší méně má obtíží, žádal jsem o uprázdněnou faru tu
a nejvyšším rozhodnutím Jeho c. k. apoštolského Veličenství Františka Josefa I. co patrona
ve Vídni dne 31. března 1888 ji i také propůjčenou obdržel.
Dne 11. května 1888 jsem byl kanonicky investován a dne 24. téhož měsíce sem přesídliv
byl jsem dne 14. června téhož roku veledůst. panem k. a. libockým vikářem a farářem
v Ořechu Karlem Ottmanem církevně installován.
Počasí. Celý měsíc květen byl suchý, až při večerním zastaveníčku, jež mně při příchodu
osadníci uchystali, ponejprv zase trochu sprchlo a celkem byl pak rok ten 1888 deštivý,
takže polní sklizeň s velikými obtížemi se odbyla. Úroda byla ještě dosti dobrá.
Úmrtí korunního prince Rudolfa. Událostí překvapující a ohromující byla zvěst o smrti
korunního prince našeho Rudolfa, jenž v nejkrásnějším mužném věku dle úředního
oznámení vlastní rukou skončil život svůj zastřelením se na svém loveckém zámku
Meierlingu dne 30. ledna 1889. I zde byly za spásu jeho duše konány smuteční služby Boží
v den pohřbu, ku kterýmž se dostavili všickni c. k. hospodářští úřadníci panství
Tachlovického. Jak velikým bolem nenadálá smrt jediného syna a budoucího dědice trůnu
naplnila srdce Jeho Veličenství, stůjž zde výňatek z novin:
„U rakve kraleviče. Tklivý byl výjev, když ve čtvrtek ráno (:dne 7. února 1889:) císař,
císařovna, princezna vdova a arcikněžna Eliška (:dceruška kralevičová:) dostavili se k rakvi
korunního prince, aby se nad ní pomodlili. Císařští manželé a korunní princezna byli
nevýslovně dojati. Císař nebyl s to se přemoci a propukl v usedavý pláč. Posléze vzchopil
se císař a jevil mužnou odhodlanost.
Fol. 123a

Jedině dceruška korunního prince nechápala dosah tragické té chvíle. Ačkoliv předtím
dlouho plakala, když viděla matku v slzách, přec nepočitovala zármutek své siroty.
Obrátivši se k dědovi a dotknuvši se jej něžnou ručkou otázala se jej: „Pravda, hodný
tatínek odebral se k dobrému Bohu, k němuž se jindy modlíme?“ a když po tklivých těch
slovech všichni přítomní propukli v slzy, otázalo se dítko: „Což jsem řekla něco zlého?“
Requiem aeternam donaci Domine et lux peppetua luceatei!
Úmrtí. Dne 27. června 1889 zemřel v Kněžovsi u své sestry na předčasném odpočinku
žijící mladý kněz Vácslav Macák, bývalý kaplan v Tachlovicích, pak as 4 měsíce prozatímní
kaplan u mně v Lidicích a odtud dosazený kaplan zdejší hostivický.
Nezhojitelný plicní neduh učinil předčasný konec jeho činnému životu a zdárné jeho
působnosti.
Že si lásku zde za krátký čas dovedl získati, jest důkaz to hojné účastenství zdejší osady
při jeho pohřbu na den ssvv. knížat apoštolských Petra a Pavla dne 29. června. R. i. p.
Počasí. Rok 1889 byl ponejvíce suchý, a ač závažné byly obavy, že tím bude neúrodný,
bylo Božího požehnání všady dost, jen v zahradách se zvláště hruškové ovoce nezdařilo.
Pro včely byl velmi příznivý. Bylo dosti rojů i medu.
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Slavnost. Náš nejdůstojnější vrchní pastýř kníže arcibiskup pražský František de Paula ze
Schönbornů jmenován Jeho Svatostí Lvem XIII. sv. Římské církve knězem kardinalem. Co
takový přijel dne 6. června 1889 z Vídně do svého arcibiskupského sídla, a byl nejenom
svým duchovenstvem, ale i Prahou velmi slavnostně, upřimně a srdečně uvítán a po
skončené slavnosti v arcibiskupské residenci nejdůstojnějším panem generalním vikářem
Antonínem Horou vzletnou latinskou řečí holdovací osloven. Deus conservet Eum ad
plurimos annos!!!
Stavba. Roku 1889 postavil jsem vlastním dosti značným nákladem v zelenářské farní
zahrádce dosti slušnou a prostrannou besídku, kdež jest po mnohé klopotné práci denní
milý večerní odpočinek, zvláště když též mnou vysázené růže líbezně rozkvétají.
Ať slouží i mému ještě nástupci za milý útulek!
Fol. 123b

Epidemická chřipka. Koncem roku 1889 a na počátku 1890 byla na celém světě ne sice
smrtonosná, ale dosti zlá nemoc – epidemická chřipka, kteráž se přerozmanitě jevila.
I pisatel ji dne 7. ledna 1890 podlehl a po celé 3 týdny jej trápila rýmou, potem, nechutí
k jídlu a bezsennosti.
Následkem jejím jest nyní úmrtnost větší než jiná léta a do konce měsíce dubna 1890
čítám na osadě 48 zemřelých proti jen 44 narozeným.
Všeobecná stávka dělnická. Den 1. května 1890 slaven všeobecnou stávkou co
samozvaný svátek všech řemeslnických a průmyslových pomocníků a dělníků. Jen
nepatrná jich částka zvláště na venkově tento novopečený a zlořádem rozličných nihilistů,
socialistů a nespokojenců diktovaný svátek nesvětila úplnou zahálkou a popíjením. I zde
někteří dělníci stávkovali, ale přítomnosti v chrámu Páně při mši sv. viděl jsem jenom
jediného takového dělníka, ostatní ten den ze svého života marně utratili.
Pouť na sv. Horu. Jako roku loňského tak i letos na svátek sv. patrona zemského
sv. Jana Nep. vyšla sobě valná část osadníků (:loni 225 – letos 250:) vedená místním
p. kaplanem Karlem Liškou na pouť na sv. Horu, kdež vykonali všickni sv. velikonoční
zpověď a přijali nejsvětější svátost oltářní, mnozí již byli tyto sv. svátosti v tomto
velikonočním čase před tím i doma dříve přijali. V neděli dne 18. května večer se zdraví
a potěšeni domů navrátili.
Revidi in visitatione canonica die 21 Maji 1890.
Car. Otmann, arch. vicarius
Povětrnost roku 1890. Rok 1890 byl abnormalní. Plný bouřek a dešťů a místem
i mnohých krupobití. Vzdor tomu byla ale polní úroda zde dosti uspokojivá, a také šťastně
do stodol se dostala. Ovoce bylo zde málo; něco málo švestek a jen tu a tam nějaká jablka
neb hrušky. Zato ale bylo rojení včel nadobyčejné. Na sv. Alojse rojily se mně sedmery
včely najednou a sesadily se také dohromady. Celkem bylo během léta – od 7. května –
prvního roje – až do polovice července 47 silných rojů. Medu ale nebylo. Na podzim musel
jsem se o to starati, jak pro zimu zásobiti. Stalo se to cukrem.
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Jak hrozná živelní pohroma stihla Čechy a zvláště Prahu rozvodněním Vltavy a sřícením
Karlova mostu, o tom svědčí přiložené číslo 43 Světozoru ode dne 12. září 1890.
Škody povodní spůsobené byly ohromné a tím citelnější, an záhy dostavila se zima, a to
zima stálá a krutá bez oblevy se spoustami sněhových závějí.

Populace. Na zdejší farní osadě bylo roku 1890
v Iním půlletí narozených
64
v IIém
68, celkem 132 dítek
ním
Zemřelých v I půlletí
61
IIém
42, celkem 103 osob
ním
Oddaných v I půlletí
8
ém
II
18, celkem 26 párů.
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Koncem roku 1890 bylo všeobecné sčítání obyvatelstva v říši Rakouské.
Na naší osadě napočítáno:
v Hostivici
1 122 obyvatelů
v 276 rodinách
v Litovicích
505
na Břvech
295
v Jenečku
161 + 180
37
v Jenči
1 055
v Sobíně
139
v 13 domovních číslech
celkem
3 277 + 180 = 3 457.
Hasičský sbor. Po potvrzených stanovách vstoupil počátkem roku 1891 v život zdejší
dobrovolný hasičský sbor, jehož členy i my jsme: farář členem zakládajícím a kaplan
členem přispívajícím. I tento hasičský i druhý zdejší čtenářsko-podporující spolek „Hostivít“
zúčastňují se corporativně církevních slavností o vzkříšení Páně a o Božím Těle a konají
službu pořádatelů, a protož farář i k tomuto spolku co zakládající člen přistoupil, složením
tu i tam po 20 fl. r. č.
Nemilá návštěva. An farní polnosti jsou pronajaté, aby nebylo na rozsáhlém farním
dvoře tak mrtvo a pusto, probíhalo se tu když ne bujní ořové a těkavý skot alespoň několik
slípek s pyšným kohoutem, jenž se na noc v zděném kurníku patentním zámkem uzavíraly.
Ale což jest i ten nejlepší zámek dlouhoprsťákům! V měsíci březnu a dubnu 1890 pokoušeli
se po třikráte do kurníku se dostati. Dvakráte jsme je zaplašili, po třetí, a to na
sv. Vojtěcha, se jim lov podařil a kořist byla 22 slepic a kohout. V noci ze dne 5. na
6tý únor 1891 přišli zase a celý kurník, 12 kusů slípek, padlo jim za oběť.
Fol. 124b

Úmrtí. Po půl noci na den 21. dubna 1891 opustila tento svět šlechetná duše, Bohu
i lidem milý světící biskup pražský Karel Schwarz po trapné nemoci. Budiž čest památce
jeho et anima ejus requiescat in pace!
Zemská jubilejní výstava. V poměrně krátkém čase a při přemnohých obtížích
i politických a dělnických stávkách zbudováno v Bubenečském parku v Praze velmi krásné
zemské výstaviště a výstava dnem 15. května 1891 arciknížetem Karlem Ludvíkem,
bratrem to Jeho c. k. Veličenství Františka Josefa I. slavnostně zahájena a otevřena. Nechť
slouží naší milé vlasti ku cti, chvále a slávě!
Revidi in visitatione canonica die 26 Maji 1891.
Car. Otman, arch. vicarius
Primice. O pouti svato:jakubské, připadající toho roku 1891 na neděli X po sv. Duchu,
tj. dne 26. července upravil farář na své útraty slavnou primici v neděli před tím, tj. dne
19. července na kněžství vysvěcenému p. Antonínu Provazníkovi, jehož otec po mnohá léta
při Buštěhradské dráze drážním hlídačem mezi Hostivicí a Jenečkem jest, a tak
novosvěcenec od svého mládí zde pobyl, ač ve Veleslavíně dne 3. dubna 1864 se narodil.
Duchovních bylo při této slavnosti: P. Jan Votka z Prahy kazatel – Jan Novák, k. a. notář
a farář ze Svárova, P. Erasmus Marčan, praemonstrat a farář z Ouhonic – Alojs Piskáček,
farář ze Středokluk – Mat. Panský, bývalý můj kaplan v Lidicích, teď farář v Nezdicích
v Budějovické diecesi – Karel Procházka, kaplan z Noutonic – Josef Sobotka, kaplan z Liboce – Ignac Zahradník, kaplan z Lidic a Alojs Janoušek, bohoslovec III. roku z pražského
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semináře ze Svárova. Drůžiček bylo přes 50 – banderistů, jež vedl hostivický starosta
a rolník Josef Chlupatý, bylo as 13 a as na 100 členů čtenářsko-podporovacího spolku
zdejšího Hostivít – deputace 6 veteránů z Hostouně a veliké množství věřících z celého
vůkolí.
Při průvodu z kostela do příbytku novosvěcence nesli na polštářích 3 školáci: kalich, kříž
a palmový věnec, drůžičky pak: na polštáři myrtový věneček, druhá v ruce kvetoucí stonek
bílé lilie, třetí vinnou ratolest a čtvrtá malý snopek pšeničných klasů co symboly kněžství.
Při hostině na faře mimo jmenované duchovní rodiče – 2 bratři a sestra primicianta –
p. Janoušek, měšťan z Prahy, dobrodinec novosvěcence v studiích, a posléze přednosta
zdejší železniční stanice p. Antonín Taubenkorb. Nu ovšem i my, domácí: farář a pan
kaplan Karel Liška a bývalý zdejší farář p. Václav Číška.
Fol. 125a

Povětrnost. Rok 1891 byl opět vlhký a deštivý, však předce dosti úrodný jak na polní
plodiny, tak i na ovoce, zvláště hojnost švestkových se mohlo pojídati knedlíků. Však pro
včely byl rok ten nad míru nepříznivý. Při hojnosti rojů nebyl žádný nadbytek medu, ba
mnohý úl neměl ani vlastní spotřebu a musel na zimu zásoben býti.
Chřipka. Epidemická chřipka se zase dostavila a zhoubně působila a i několik údů naší
nejjasnější panovnické rodiny císařské smrtí zachvátila.
Sv. biřmování. Od 22. května až do 1. června 1892 udílel Jeho Eminenci kardinal kníže
arcibiskup pražský František de Paula hrabě Schönborn v libockém vikariatu svátost
sv. biřmování, doprovázen kanovníkem a latere veledůst. p. Františkem Brusákem, svými
ceremoniáři Josefem Dědkem a Josefem Wünschem a ovšem i okresním p. vikářem
veledůst. p. Karlem Otmanem, k. a. notářem a farářem v Ořechu, u něhož dne 22. května
– v neděli rogationum a V post Pascha sv. biřmování započalo a dne 1. června v Košířích
se ukončilo.
Feria II Rogationum, dne 23. května udílel Jeho Eminenci sv. biřmování u nás v Hostivici
721 biřmovancům naším i několika ze sousední Chejně, ku farnosti Ouhonické patřící, při
četné assistenci vůkolního duchovenstva, jako: Jana Nováka, k. a. sekretáře vikariátu
slánského a faráře na Svárově – Mat. Krejčího, duchovního správce ve všeobecné pražské
nemocnici – Tomáše Škrdle, redaktora Vlasti ze Vinohradů, Františka Talmáčka, kaplana
z Tachlovic, Ignace Zahradníka, kaplana z Lidic a Karla Vimra, kaplana z Hořelic. Při svém
příjezdu z Prahy byl Jeho Eminenc. uvítán pod Bílou Horou; zde pak v místě u slavobrány
obecním zastupitelstvem, dobrovolným hasičským sborem, spolkem Hostivít a přehojným
obecenstvem, a u fary veškerou školní mládeží s učitelstvem a četnými drůžičkami, z nichž
školačka Nyklesová a pak obecní radní Pavel Šafařík, stavitel a rolník hostivický pana
kardinala oslovili, což Jeho Eminenci velice laskavě vyslechl a přijal.
Kázání o thema: „církev sv. jest naše laskavá a starostlivá matka“ měl Jeho Eminenci
srdečně a velice plinnou mluvou – či vlastně četbou.
Fol. 125b

Při obědě o 1 hod. odpolední ve faře byli mimo již jmenované též patronatní komisař Jos.
Bělohradský, místní hospodářský správec Mat. Benda, obecní starostové a řidící učitelové
zdejší a jenečský.
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Při scrutinium posléz projevil Jeho Eminenci jak faráři, takž i kaplanu p. Karlu Liškovi
úplnou svoji spokojenost, což bylo za namáhavou práci vzhledem i k předcházejícímu
týdnu, kdež nás od časného rána 6 a někdy i více ve zpovědnicích sedělo, a ovšem i ve
faře přenocovávalo, milou odplatou.
Počest. Vikariatní náš clerus nechal na svůj náklad v křesťanské akademii v Praze
zhotoviti krásný pacifal, kterýž pak dne 7. června 1892 svému ctěnému p. vikáři veledůst.
panu Karlu Otmanovi slavnostně co dar lásky a vážnosti odevzdal. Slavnostním mluvčím při
odevzdáním tom byl důst. pan Antonín Malec, farář v Bubenči.
Druhotiny kněžské. O svatojakubskou naši pouť, připadající na neděli VIII po sv. Duchu
t. j. 31. července 1892 oslavil zde můj předchůdce důst. p. Vácslav Číška, k. a. notář,
vikariatní bývalý tajemník ve výslužbě v klášteře Milosrdných sester na Smíchově co ve
výroční den své ordinace kněžské svoje druhotiny.
O vzácné a řídké slavnosti této stůjž zde doslovný popis, jakýž časopis Čech v čísle 179 ze
dne 8. srpna 1893 od F. M. podepsaného dopisovatele přinesl:
Velikou touhou očekával pan jubilant 31. červenec – jakožto 50-roční den svého kněžství.
Bůh mu té milosti dopřál, že dožil se toho dne při duševní i tělesné síle. Ano, při tak
vysokém stáří a stálé činnosti 50leté kněžství při zdravých smyslech a síle dočekati, jest
zvláštní milostí Boží. A této milosti jest náš pan jubilant v skutku hoden. Po úplných 50 let
pracoval na rozličných osadách, horlivě a obětavě ke cti a chvále Boží. ... a poněvádž
poslední svá farářská léta prožil v Hostivici a jelikož tamtéž na 31. července připadla letos
chrámová poutní slavnost, uposlechl pan jubilant žádosti tamního d.p. faráře Sirůčka za
odbývání památné své slavnosti v bývalé osadě, kde se těšil nevšední lásce a náklonnosti.
Neděle – 31. červenec nastal, přípravy k slavnosti již všecky byly připraveny, než od rána
hrozila veliká bouře. Dostavila se, než jako ze zvláštní milosti Boží, po bouři obloha se
vyjasnila a slunce jasně svítilo na ten velebný průvod jubilantův z fary do chrámu Páně.
Průvod okrášlilo aspoň 60 družiček, nesčetný dav lidu doprovázel pana jubilanta, jenž
obklíčen jsa svými bývalými dobrými duchovními
Fol. 126a

bratřími: vdp. k. a. sekretářem J. Novákem, farářem hostounským, který oslavil pana
jubilanta srdečnou řečí, vykonav obvyklý obřad jubilační, pak vdpp. domácími duchovními
a p. t. pp. notářem a farářem svárovským, ouhonickým, noutonickým, lánským, k. a. kons.
sekretářem a šáreckým katechetou, s p. patron. komisařem – vstoupil radostí a pohnutím
do bývalého svého chrámu Páně – jakožto jubilant – 50letý kněžský kmet. Kázání dojemně
a velmi pohnutlivě činil domácí v. p. Liška, po němž pan jubilant slavnostní služby Boží
obětoval.
Při následující hostině – výborně zdařené – všichni radosti oplývaly, vzpomínáno všech
drahých příznivců a známých; nálada trvala neporušeně až do večera ...
Počasí. V srpnu 1892 nastalo veliké vedro a trvalo ve dne i v noci skoro po celý ten měsíc
bez přetržky.
Cholera. V Hamburku a v jeho vůkolí řádila zhoubně asiatská cholera i činěny všemožné
odstraňovací prostředky, aby strašlivý ten host k nám se nedostal, což se Bohu dík také
nestalo, vyjma jednotlivé tu a tam v celém mocnářství případy.
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Vyznamenání. Na svátek sv. hlavního patrona českého sv. Vácslava dostalo se nám
následkem biřmovací cesty Jeho Eminenci v našem vikariatu velmi milého dárku. Pan
kaplan obdržel velmi lichotivý pochvalný list a farář byl jmenován kníž. arcib. přísežným
notářem. Deo gracias!
Počasí. Po skoro jihoafrických vedrách v srpnu nastaly v zimě 1892–3 třeskuty sibiřsky
mrazy a trvaly bez úlevy až skoro do března 1893. Veškerá stará vinná réva ve farní
zahradě zmrzla, lískové ořeší teprv v květnu začalo pučeti.
Ze dne 6ého na 7. květen 1893 napadlo po dlouhém suchu hojnost sněhu, jenž vypráhlou
již zem zase občerstvil, ač v květu nalézajícímu se stromoví snad poněkud ublížil.
Zlatá měna. Dnem 1. května 1893 do oběhu přišla nová peněžní měna zlatá z korun
a haléřů místo dosavadní rakouské měny zlatých a krejcarů. Kéž by jen bylo nyní těch
korůn vždy více, než až dosud těch stříbrných a papírových zlatek.
Pouť do Říma. Za příčinou 50tiletého biskupství Sv. Otce Lva XIII. podniknuta pouť
z království Českého do Říma, aby nejvyššímu Pastýři vzdán byl hold katolických Čechů.
Pouti té zúčastnil se i nížepsaný kaplan. Ač mnoho nesnází a obtíží bylo poutníkům snášeti,
předce hojně odměněni byli laskavým přijetím Sv. Otce, jenž každému jednotlivci
Fol. 126b

ruku k políbení podal, přemnohé i oslovil. Památnosti Římské utkví v paměti pevné po celý
život; většina poutníků navštívila při té příležitosti též Pompeje, Vesuv a Neapol.
Po třínedělní nepřítomnosti vrátil se nížepsaný domů na nádraží byv očekáván všemi
školními dětmi, které samy o své újmě jemu naproti vyšly.
Osadníkům konána 3 kázání o pouti Římské a některé památnosti, jako obrazy, hřeb
a nápis ze sv. Kříže, sloup bičování Páně, ukázány a vyloženy, aby i jejich víra a zájem pro
sv. Otce se posilnily, jako u každého účastníka.
Buď Pán Bůh za ty milosti mně prokázané pochválen!
Karel Liška, kaplan
Revidi in visitatione canonica die 12 Junii 1893.
Car. Otman
arch. vicarius
Svěcení praporu. V neděli VIII po sv. Duchu t. j. dne 16. července 1893 konal zdejší
čtenářsko-podporovací spolek Hostivít slavnost svěcení spolkového svého praporu, jejž
sobě za cenu 300 fl. r. č. pořídil a na jedné straně českým znakem a na druhé naším
sv. patronem kostelním sv. Jakubem vyzdobil. Slavnost svěcení konala se okázale v ohradě
pod lípami a dostavilo se k ní as 40 vůkolních rozličných spolků dílem in corpore, dílem
více méně člennou deputací, nazvíce i s hudbou. Hesel při zatloukání hřebů proneseno
hojnost všelijakých vhodných i nevhodných. Slavnostní promluvu měl pan kaplan Karel
Liška a svěcení vykonal farář. Ač nával lidstva byl veliký a doba byla pobouřená, nestala se
ani nejmenší v ničem výtržnost, ale ve všem byl dobrý pořádek. Že slavnost ta, jakož
všecky ostatní toho druhu, skončila pak taneční zábavou ve všech zdejších hostincích,
samo se rozumí.
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Požár v kostele. Dne 18. srpna 1893, ve výroční to den narozenin Jeho c. k. apoštol.
Veličenství Františka Josefa I., oslavili jsme povinnovaně narozeniny ty službami Božími,
ale k 7. hodině večerní byl by náš chrám Páně snadně mohl vzíti pohromu, kdyby zdejší
c. k. lesní Josef Morávek, jenž právě poblíž kostela v polích hlídku po zvěři konal, nebyl
uvnitř kostela neobyčejného něco zpozoroval.
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I přispěchal a zedníka zdejšího Příhodu, jenž právě vedle fary na stavbě pracoval, přivolal,
na ramena sobě vyzdvíhnul, a ten nahlédnuv oknem dovnitř viděl, že u hlavního oltáře jest
všecko v jednom plamenu. Ihned učiněn poplach a oheň šťastně uhašen. Shořely jen
všecky obětní svíce i se svícny a přední strana lavice ve velké kapli ohořela. Obětních
těchto svíček s transparenty a s věnci bylo tu více, a tak snad nějaká jiskra knotu upadla
nepozorovaně mezi věnce ty – doutnala od služeb Božích až do večera až se pak
nahromaděné tu hořlavé látky vzňaly. Od té doby nepřipustil farář již žádných více těchto
pro pouhou pompu a k veliké škodě malby stěnné a oltářní od osadníků za své zemřelé
věnované, z všelijaké čadicí látky zhotovené svíce do kostela, poukázav na nebezpečí,
v jakém se chrám Páně právě nalézal.
Dar. Paní Terezie Heilwerthová, manželka prozatímního řiditele soukromých rodinných
statků Jeho c. k. Veličenství v Čechách, darovala na hlavní náš oltář nové vyšívané
antipendium.
Výminečné opatření. Pro mnohé sociální a politické události a výtržnosti, jež se
v Čechách a zvláště v Praze a vůkolí stávaly, prohlášen byl dne 12. září 1894 výminečný
stav pro Prahu a c. k. okresní hejtmanství Karlínské, Smíchovské a Vinohradské na
neurčitou dobu.
Každý pořádku milovný a povinností svých dbalý občan byl zajisté s tímto opatření velice
nejen spokojen, ale za ně i vděčný, jen těm podvratným živlům se tím přítrž učinila.
Nové c. k. okresní hejtmanství. Rozlehlé c. k. okresní hejtmanství Smíchovské,
k němuž patřili 4 c. k. soudní okresy: Smíchovský, Kladenský, Únhošťský a Zbraslavský,
rozděleno bylo na 2 hejtmanství: Smíchovské a Kladenské. K poslednějšímu přináleží od
1. října 1894 okres soudní Kladenský a Únhošťský; k prvnějšímu jsou okresy Smíchovský
a Zbraslavský. První c. k. okresní hejtman Kladenský jest Dr. Paraubek.
Počasí. Rok 1893 byl celkem rok suchý. V naší krajině obdrželi jsme předce čas ob čas
nějakou vláhu a protož byla i úroda až na picní rostliny dosti požehnána. Co chybělo na
množství, to vynahradila zase sýpka a jakost, a protož jsme byli zde nad krajiny, kdež
trvalé bylo sucho, vždy jen požehnáni.
I zima z roku 1893 na 1894 byla suchá a mírná až na několik málo mrazivých dnů, jenž
však nikdy dlouho netrvaly. Ledem ale mohl se každý závod a obchod dostatečně a bez
chvátání zaopatřiti. Sněhu bylo však velice málo; hojněji napadal až teprv o svatém týdnu
1894, že byly závěje a měli jsme pravou bílou sobotu. Pomalu pak roztál, tak že zem
všecku vláhu z něho přijala, a protož byl velevítaným.
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Fol. 127b

Zvláštní úkaz.
Č.j. 658 A. R. P.
Panu P. Josefu Sirůčkovi, faráři v Hostivici
Jelikož úředně vyšetřený čistý roční příjem z Vašeho obročí farního 500 zl. r. č.
nepřevyšuje, sprošťujete se osobně poplatku aequivalentního pro páté desítiletí s tou však
výhradou, že v případě uprázdnění místa kooperatora neprodleně učiníte sem oznámení
s odvoláním se na přítomný výměr.
Od c. k. okresního finančního ředitelství v Praze dne 23. července 1893
C. k. finanční rada: (nečitelné)
Revidi in visitatione canonica die 21 Maji 1894
Fr. Blažko, vic. secr.
Krupobití. Dne 3. července 1894 ve 2 hod. odpoledne potáhla se obloha v celém obzoru
šedivým mrakem a ihned ztrhla se prudká bouře s lijákem a krupobitím směrem od západu
k jihu, a dosti značných škod na plodinách polních spůsobeno. Kroupy byly velikosti
lískových ořechů. Za škodu na farních pozemkách za hřbitovem k Litovicům ležících
sleveno bylo na pozemkové dani 8 fl. 81 kr. r. č. a škoda odhádnuta as na 1/3 zničené
úrody obilní.
Vikariatní porada. Dne 18. července 1894 konána zde porada duchovenstva vikariatu
libockého u přítomnosti 17 účastníků vikariatních a 1 hosta z vikariatu slanského. P. Leo
Mojžíš O. J. B. a kaplan v Břevnově, fotoamatér, nás podrobil svému umění a dosti
zdařilým tableau každého pak účastníka v pozdějším čase podaroval.
Zvláštnost. Dne 23. srpna 1893 při překrásném počasí vyrojily se mně v pravé poledne
včely, což jsem při všeobecném houfném jich prášení teprv seznal, až se pravidelně na
švestkovou větev počaly usazovati, a ač jsem tomu v tomto již nerojivém čase ani věřiti
nechtěl, v silném roji se skutečně usadily. Však radost – či spíše žalost – netrvala dlouho.
Brzy po usazení do úli se zase kvapně odstěhovaly a ovšem daný jim tam med až do
poslední buňky s sebou odnesly.
Změna. Dne 7. listopadu 1894 obdržel zdejší kaplan pan Karel Liška, kněz velice hodný,
upřímný a v povolání svém horlivý, praesentaci na uprázdněné patronatní farní beneficium
ve Vřetovicích, kamž od osadníků oželen a s upřímným přáním všeho dobra doprovázen
dne 12. prosince přesídlil. Na jeho místo nastoupil dne 20. prosince pan Ignac Zahradník,
kaplan v Lidicích, kollega předchůdce svého ze študií bohosloveckých v pražském semináři.
Fol. 128a

Povětrnost. Ač všelijací ti prorokové povětrnostní předpovídali, že rok 1894 bude rok
suchý, tož usvědčil je z klamu – byl velice deštivý a mokrý v zdejších krajinách. Veškerá
polní práce se tím velice protahovala, tak sklizeň obilí až do září, a ještě s větším průtahem
a nesnázemi byla sklizeň řepy cukrovky. Však veškerá úroda byla vzdor tomu více než
prostřední, ba až dobrá.
Pražská plodinová bursa uvádí dne 20. prosince následující plodiny ceny: pšenice transito:
75–76 kilogramu 7 fl. 10 kr. – žito transito: 71–75 kg 6 fl. 15 kr. až 6 fl. 40 kr., ječmen:
první jakosti 7 fl. 60 až 7 fl. 90 kr. – střední 7 fl. 25 kr. – 7 fl. 50 – merkantilní 6 fl. 50 až
7 fl. – oves transito: bílý 5 fl. 55 kr. – 5 fl. 60 kr. – merkantilní oves 5 fl. 35 kr.
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Včelaři byli na tom nejhůře. Včely daly několik rojů ku zármutku včelaře, neb nedaly žádný
med, a jara se mnohé nedočkají, ač byly z nouze cukrem krmeny a zásobeny.
Celý podzimek a počátek zimy byl mírný. Uhodilo sice několik nočních menších mrazíků,
ale led se až do konce roku tady nikde nesekal a nesvážel – nebyl – leda jen slabý. Však
ku konci prosince již začalo mrznouti, v lednu hojně sněžiti a sněhu napadlo v zimních
měsících celé spousty. Mrazem trvanlivým a sněhem pohynulo mnoho polní a lesné zvěře
dílem hladem, dílem zimou.
Změna. Po jen 4měsíční působnosti stal se p. kaplan Hynek Zahradník farářem v Čížkově,
v okresu soudním Blovickém a na patronatě města Rokycan, byv na beneficium to dne
18. dubna 1895 církevně investován, kamž ihned přesídlil. Po čas uprázdněného takto
kaplanského místa zdejšího laskavostí p. k. a. vikariatního tajemníka a faráře
Noutonického Frant. Blažko ve správě duchovní a hlavně ve škole ochotně a horlivě ob čas
vypomáhá tamní kaplan František Jiroušek, a ve škole v Jenči, ovšem nepravidelně a jakž
takž p. kaplan z Hostouně Jos. Duštira. Teprv až po ordinaci bude sem stálý kaplan zase
jurisdikován.
Povětrnost. Měsíc květen 1895 byl velmi mokrý a deštivý, ano průtrže mračen pro
mnohé krajiny (:jako blízké Košíře:) velmi zkázonosný. Na krychlovou jednu stopu
napršelo zde za měsíc ten 55 litrů vody. Dlouhou zimou a nepohodou touto protahovaly se
velice všecky polní práce.
Úmrtí. Dne 8. června 1895 zemřel v Lidicích můj nástupce na tamním farním beneficium
Josef Zíka po trapné nemoci v stáří 63 roky. R. i. p.
Revidi in visitatione canonica die 17 Junii 1895
Fr. Blažko
arch. vic. secr.
Fol. 128b

Změna v místě kaplanském. Dne 24. července přistěhoval se na kaplanské zdejší místo
jurisdikovaný a ode mne faráře od Jeho Eminenci kardinala arcibiskupa pl. tit. Františka
Schönborna vyžádaný p. kaplan Josef Kuška, prv kaplan v Středoklukách, v Hředlích dne
7. prosince 1867 narozen a dne 17. července 1892 ordinován.
–x–
Národopisná výstava 1895. Česko=slovanská národopisná výstava v Bubenči v Praze
trvala celkem 162 dny a navštívilo ji 2,065.285 osob vstupné platících. Byl tedy mezi
výstavou zemskou roku 1891 odbývanou a výstavou touto národopisnou, v lidu vzniklou,
lidem vypěstěnou, lidem samým udržovanou rozdíl 369.636 osob a 5 dní, ač zemská ona
výstava byla všemi činiteli podporována.
–x–
Nová paramenta. Na opětovnou žádost ku c. k. patronatnímu úřadu byla posléz předce
povolena a v křesťanské akademii v Praze zakoupena tato paramenta:
Černý pluvial
42 fl.
Bílá kasula
40 fl.
Červená kasula
40 fl.
Bursa k zaopatřování nemocných
5 fl. 30 kr.
–––––––––––
127 fl. 30 kr.
–x–
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Ku sklonku jara 1895 měli jsme i v celé zdejší krajině veliké množství polních myší
hrabošů, jenž na všech polních a zahradních plodinách nadělaly velikých škod. I k podzimu
nebylo pro ně lze polní setbu obstarati bez obavy, že nimi bude zničena. Přes zimu teprv
pohynuly.
–x–
Revidi in visitatione canonica die 18 Maji 1896
Fr. Blažko
arch. vic. secr.
Opět výstava. V místnostech předešlých výstav v Bubenči otevřeli roku 1896 lékárníci
výstavu svou, jenž se ovšem netěšila návštěvy širšího obecenstva, ale tím více odborníků.
–x–
Rok 1896 může se počítati mezi mokré. Ovoce bylo poskrovnu, ale ostatní polní a luční
úroda byla uspokojivá. Zima toho roku na rok 1897 byla mírná a tužších mrazů bylo jen
několik málo, a ty nebyly nad 15 °R.
–x–
Úmrtí. Dne 27. listopadu 1896 zemřel v Praze takřka zdejší rodák (:mělť zde v Hostivici
bratra, rolníka výminkáře, a 2 má zde synovce:) Msgr. Vácslav Nykles, farář u sv. Štěpána
Fol. 129a

na novém Městě pražském, Jeho Svatosti Lva XIII. tajný komoří, kněz jubilovaný, čestný
k. a. konsistorní rada a k. a. notář, vyznamenaný zlatým záslužným křížem s korunou, býv.
dlouholetý člen sboru obecních starších a rady král. hlavního města Prahy a c. k. okresní
školní rady pražské a t. d. R. i. p.
–*–
Volby. Ku sklonku měsíce února 1896 byly ponejprv volby volitelů a pak na počátku
března volby poslanců do říšské rady v nově utvořené 5té čili všeobecné třídě voličské. Na
faráře byla c. k. okresním hejtmanstvím na Kladně složena nemilá a nevděčná úloha, býti
při této první volbě volitelů vládním komisařem, při čemž zažil několik úšklebků od
sociálních demokratů, jenž se při volbě všemožně činili dostati vrch, ale vzdor tomu předce
jen podlehli.
–*–
Revidi in visitatione canonica die 1 Junii 1897
Fr. Blažko
admin. arch. vicar.
–*–
Živelní pohromy. Ku konci měsíce července a na začátku srpna 1896 byly v celé Europě
a tak zvláště i v Čechách a v Rakousích hrozné průtrže mračen a povodně, jež spůsobily na
majetku lidském přehrozných škod, tak že Jeho cís. král. Veličenstvo František Josef I.
k okamžité podpoře obývatelů království Českého povodní postižených 30.000 fl. ze
soukromých svých prostředků povolil a daroval.
V těch právě dnech meškal farář ve společnosti veledůst. pana k. a. libockého vikáře
a faráře z Noutonic Františka Blažko a důst. p. faráře Vřetovického Karla Lišky na výletu
v Gmundenu v Horních Rakousích a viděl rozvodněné Trauenské jezero a celá ta naše
společnost musela na rychlo zpáteční cestu k domovu nastoupiti, pokud bylo ještě bez
nebezpečí odtamtud se dostati, neboť jezero se tak rozvodnilo, jak se nestalo už před více
nežli 100 lety. Noviny „Katolické listy“ napsaly dne 3. srpna o povodni takto: Jezerní
pobřeží v Gmundenu s nejskvělejšími restauracemi je zcela pod vodou. Po květinovém
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náměstí Františka převážejí pionéři zatopené na loďkách, dopravují jiným do vrchních
poschodí touže cestou potraviny. Splavy řeky Travny jsou veskrz strženy. Ve mnohé
restauraci plovou židle, stoly i zrcadla ve vodě a nelze je více zachrániti. Do Išlu se nelze
dostati, ani do Solnohradu ani do Lambachu. Mosty jsou strženy. Pisatel uvádím toto
o Gmundenu proto, že jsem na vlastní oči alespoň předzvěstí těchto ohromných viděl.
A tak jako tu řádil rozpoutaný vodní živel na přemnohých krajích i po celých Čechách.
V krajích od povodně ušetřených byla právě sklizeň obilní, a dosti požehnána, ač mokrem
mnoho obil i na stojatě zrostlo.
–*–
Vzácná slavnost. Na nový rok 1898 slavili jsme vzácnou slavnost 60tiletého kněžství
Jeho Svatosti Lva XIII., jehož Bůh dlouho zachovejž.
Fol. 129b

Zima z roku 1897 na 98 byla velice mírná. Vyjma několik málo mrazíků bylo více jen
sychravo, tak že byla nouze o led a veliký po něm i v Praze i po venkově shon. Musel se
zdaleka po dráhách dodávati.
–*–
Úmrtí. Krátce za sebou odešli na věčnost: Veledůstojný emer. k. a. náš vikář Karel
Otman, jenž dne 6. ledna 1898 životní pouť svoji dokonal, aby vzal odplatu na věčnosti,
a dne 10. února již jej tam následoval důstojný farář Svárovský Matěj Petráš. R. i. p. Před
těmito milými spolubratry ještě jeden na věčnost odešel, a to dlouholetý bývalý zdejší farní
administrator in spiritualibus a napotom farář v Zeměchách, jenž dne 16. července 1896
v Pánu zesnul – Ferdinand Čejka.
Viděl o kanonické visitaci 24. máje 1898
Fr. Blažko
k. a. vikář
–*–
Opět úmrtí. Dne 30. července 1898 zase zemřel jeden dobrý přítel a soused Jan Nep.
Novák, kníž. arcib. notář, vikariatní tajemník a farář v Hostouni v 72. roce věku po delší
nemoci.
–*–
Opět výstava. V Bubenči byla roku 1898 opět výstava, a to architektury a inžinirství, jenž
ale skončila se značným schodkem, neboť byla více jen pro povolané kruhy a obecenstvo
nelákala.
–*–
Jubileum kněžství. Na svátek na nebe vzetí B. P. Marie, dne 15. srpna 1898 slavil náš
nejdůst. arcipastýř kardinal a arcibiskup pražský František de Paula Schönborn, dne
24. ledna 1844 v Praze narozen a dne 12. srpna 1873 na kněžství vysvěcen, 25tileté
jubileum svých kněžských prvotin. Ad plurimos annos!
–*–
Katolický sjezd. Ve dnech 22. až 25. srpna 1898 odbýván v Praze IIhý katolický
českoslovanský sjezd s velice dobrým a požehnaným úspěchem.
–*–
Úmrtí. Dne 17. srpna 1898 zesnul v Pánu nejdůstojnější Pan Monsig. Eduard Tersch,
metropolitního chrámu Páně sv. Víta a vždy věrné metropolitní kapituly probošt a t. d.,
můj (:faráře:) v létech 1851–1854 v semináři vice-řiditel a docent církevního práva,
a vůbec známého a vysoce zasloužilého dobrodince přemnohých chrámů Páně. R. i. p.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada F – svazek č. 3
Třetí pamětní kniha hostivické fary 1836–1955

48

–*–
Hrozná událost. V sobotu dne 10. září 1898 zavražděna byla v Ženevě Její Veličenství
císařovna Alžběta anarchistou Luigi Luccheným. Zádušní služby Boží konány zde po
třikráte. R. i. p.
Pag. 130

Povětrnost. Po téměř celé léto roku 1898 bylo vedro a sucho. Dešťů bylo velice málo
a jen nepatrných, až teprv dne 12. září přišel vydatný déšť s bouří a hromobitím. Blesk
udeřil do obydlí stavitele Pavla Šafaříka, zapálil, ale oheň byl záhy zastaven a spůsobil jen
nepatrnou škodu. Vzdor suchu byla úroda polní dobrá.
–x–
Císařské jubileum. 50tileté jubileum nastoupení na trůn Jeho c. k. Apoštolského
Veličenství Františka Josefa I. připadající na den 2. prosince 1898 oslavili jsme v Hostivici
dle naší možnosti. V podvečer dne 1. prosince bylo slavnosti osvětlení celé obce, na
mnohých domech a na faře zavlály prapory v zemských barvách a obcí procházela hudba
spolku Hostivít při lampionovém pochodu. V den slavnosti byly služby Boží při střelbě
z hmoždířů.
–x–
Úmrtí. Ten náš ročník z pražského semináře a naší ordinace 1854 stále se tenčí
odumíráním. Dne 27. ledna 1899 v Pánu zesnul kolega František Tyl, knížecí
Schwarzenbergský archivář, osobní farář a zámecký kaplan na Vorlíku, a brzy na to zase
v polovici února kolega Jan Kraus, farář v Bělicích. R. i. p.
–x–
Revidi in visitatione canonica die 30 Maji 1899
Fr. Blažko
arch. vicarius
–x–
Úmrtí Jeho Eminence. Přetruchlivou zprávu ze dne 26. června 1899 zaslala do celé
arcidiecése nejdůstojnější vždy věrná kapitula metropolitní: „Placuit inscrutibili divinae
providentiae die 25 Junii horatentia (:3¼:) matutina Eminentissimus, Reverendissimus,
Excelenisimusae Cellsissimum Dominum, Dominum Franciscum de Paula, Tituli Js. Joannis
Pauli J. R. E. Presbyt. Cardinalem de Schoenborn-Buchheim-Wolfsthal, Archiepiscopum
nostrum gratiossimum, in meliorem vitam evocare.“ František de Paula, hrabě Schönborn,
kardinal, kníže-arcibiskup, primas království Českého, narodil se v Praze dne 24. ledna
1844 a skonal při konané generalní visitaci ve Falknově dne 25. června 1899. Studia gym.
konal na gymnasiu Malostranském v Praze a odbyl roku 1863 maturitní zkoušku
s vyznamenáním, načež oddal se studiím právnickým, jež přerušil roku 1866 a vstoupil
v čas války prusko-rakouské do 6. pluku kyrysníků, stal se důstojníkem a bojoval
u Náchoda a Hradce Králové.
Po skončené válce ukončil roku 1869 studia právnická a oddal se téhož roku 1869 studiu
bohosloví.
Roku 1873 byl na kněze vysvěcen, na to dlel 2 roky v Římě a byl tam roku 1875 povýšen
ta doktora theologie.
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Vrátiv se do vlasti jmenován byl kaplanem v Plané u Tachova, kde setrval do září roku
1879. Pak se stal v Praze vicedirektorem a později řiditelem k. a. semináře. Roku 1883 stal
se biskupem v Českých Budějovicích, roku 1885 knížetem-arcibiskupem v Praze a roku
1889 kardinalem.
Jeho arcipastýřská činnost, horlivost a vlídnost zůstane vždy v nejlepší památce celé
arcidiecése.
–x–
Nový kníže arcibiskup. Jeho c. k. Apoštolské Veličenstvo František Josef I. jmenoval
nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. září 1899 sídelního kanovníka metropolitní kapituly
v Olomouci, Lva svobodného pána Skrbenskýho z Hříště, knížetem arcibiskupem pražským,
jemuž se dostalo praekonisace v papežské konsistoři dne 14. prosince 1899.
Na slavnost ssvv. 3 králů dne 6. ledna 1900 byl v Olomouci tamním knížetem arcibiskupem
na biskupa consecrován a slavil svůj vjezd do Prahy dne 13. a svoji inthronizaci na svátek
nejsv. Jména Ježíš dne 14. ledna 1900 a tak obsazen jest osiřelý stolec sv. Vojtěcha
a Arnošta z Pardubic, arcidiecési dán nový velepastýř a království Českému nový Primas.

–x–
Počasí. Zima z roku 1899 na 1900 byla mimořádná a dlouhá. Ještě dne 16. května 1900
o svátek sv. Jana Nep. se celé dopoledne hustě i chumelilo i pršelo.
–*–
Revidi in visitatione canonica die 12 Junii 1900.
Fr. Blažko
arch. vicarius
–x–
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Arcibiskup náš kardinalem jmenován. Před rokem biskupský stolec sv. Vojtěcha
zaujavší kníže arcibiskup Leo, svobodný pan Skrbenský z Hříště, byl Jeho Svatostí
Leonem XIII. dne 15. dubna 1901 kardinalem jmenován a slavil svůj vjezd do Prahy co
kardinal dne 29. dubna téhož roku jsa ode všech srdečně pozdravován a upřimně vítán.
Ad plurimos annos!
–*–
Fasse. Dle zákona ze dne 19. září 1898, z. ř. č. 176 sdělána fasse zdejší byla vys.
c. k. místodržitelstvím v Praze dne 30. března 1901 čís. 40.955 následovně adjustována:
Příjem
1 754 K 50 h
Vydání
1 191 K 18 h
Jeví se tedy čistý výnos
563 K 32 h
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Srovná-li se tento výnos s kongruou
1 800 K –– h,
nedostává se
1 236 K 68 h
Z toho vypadá na vydržování kaplana podíl per 700 K, kdežto zbytek per 536 K 68 h činí
vlastní doplněk kongruy farářovy.
Poněvadž však povinnost vydržovati pomocného kněze vázne na beneficiu, náleží celý
vedený schodek faráři, který však za to kaplana zcela z místních svých příjmů musí
vydržovati a jakoukoli změnu v obsazení místa kaplanského, zejména však každé
uprázdnění téhož, vždy ihned místodržitelství oznámiti.
–x–
Vidi in canonica visitatione 7. Maji 1901.
V zastoupení vdp. vikáře
Vlastimil Hálek
farář Libocký
Viděl 26. května 1903
Fr. Blažko
k. a. vikář
Úmrtí sv. Otce Leona XIII. a volba jeho nástupce. Pius X. Sv. Otec Leo XIII.
pronesl prý kdysi k několika kardinalům, když přišla řeč na kardinala Oreglia, s úsměvem
tento vtip: „Tento bude jednou hodně slabě klepat kladívkem, aby mne nevzbudil.“ A hle!
Když dne 20. července 1903 kardinal camerglango stříbrným kladívkem zaklepal na čelo
sv. Otce Lva s otázkou: „Svatý otče, spíš?“ – nedostal odpověď, neboť svaté duše sv. Otce
vetchou schránku těla opustila a odebrala se na věčnost ku Pánu – sv. Otec spal spánek
smrti k žalu celého křesťanstva.
„Habemus Papam!“ oznamoval kardinal Machi ze zevnějšího balkonu velechrámu
svatopetrského v Říme celému světu, že od sboru kardinalů za papeže zvolen byl Giuseppe
Sarto, patriarcha benátský, a že přijal jméno Pius X. Nově zvolený tento sv. Otec narodil se
dne 2. června 1835 v městečku Riese v diecési Treviso a vyniká, jak se praví, klidem
povahy, neobyčejnou znalostí lidí a dobrotou srdce. Zesnulý v Pánu Leo XIII. prý se
jedenkráte vyjádřil: „Takových mužů jako jest Sarto, plných energie a síly vůle, mohla by
stolice Petrova potřebovati.“ Zvolen byl dne 4. srpna 1903.
Deo propitio ad quam plurimos annos!!! ač hlava Jeho již pokryta jest šedinami.
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Živelní pohromy. V jednom týdnu stihly zdejší krajinu tři pohromy, a to: průtrže mračen
spojené s krupobitím, a sice: v noci ze dne 17. na 18ctý duben 1904 s děsným nepřetržitým
bliskáním a hromobitím a udeřením do zdejšího jednoho domku a padáním krůp. A hned
nato dne 23. a 25. dubna opětné strže mračen a 23. padáním krůp co veliký lískový ořech.
Dne 25. bylo zvláště v Jenči poblíž panského rybníka několik stavení zatopeno. Škod na
polích nadělaly tyto průtrže odplavením ornice a setby dosti značných.
--Mezi zdejšími dětmi rozmnožily se epidemické spalničky tou měrou, že musela škola
v Hostivici od 6. do 17. května a při dalším se ještě rozmnožování až do 30. května 1904
uzavřena býti, neboť churavých takových dítek byl velký počet. Uzavření pak školy v Jenči
stalo se 26. května na neurčitou dobu, takže na den 30. května ustanovená kanonická
visitace a náboženská školní zkouška musela se na příznivější dobu poodložiti.
---
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Revidi in visitatione canonica die 6 Julii 1904.
Dr. Rudkovský
adm. vic.
-xSucho. Po z hora uvedených pohromách živelních nastalo trvalé sucho a vedra a vydatná
vláha dostavila se až teprv dne 1. srpna 1904, čímž povstaly veliké škody na všech
plodinách polních, lučních i zahradních.
--Kněžské druhotiny faráře. Dne 27. července 1904 slavil farář své 76leté narozeniny
a den předtím (:26. července:) své 50tileté kněžské ordinace. Pro foro externo oslaveny
byly tyto jeho kněžské druhotiny způsobem slavným o patrocinium Exclesiae dne
31. července 1904.
Od Jeho Eminence kardinala a arcibiskupa pražského Leona Skrbenského z Hříště, plsso.
tit. byl farář jmenován čestným konsistorním radou a ode všech přifařených obcí obdržel
při této své slavnosti diplomy čestného občanství.
O této i pro celou osadu farní významné události přinesly zevrubnější zprávy mnohé
noviny, jako k. př. Katolické Listy, Národní Politika, Nové illustrované Listy a časopis Čech.
Slavnost byla takřka malá misije pro celou osadu.
Vlepený výstřižek z neurčených novin

Z Hostivice. (Jubileum 50letého kněžství.) Dne 31. července o poutní slavnosti oslaveno
zde jubileum 50letého kněžství čest. kons. rady, kníž. arc. notáře a faráře zdejšího
Jos. Sirůčka. O 10. hod. veden byl jubilant do farního chrámu za střelby z hmoždířů
v průvodu, jehož se súčastnila školní mládež, družičky, spolky podpor. „Kruh“
v Buštěhradu, vysloužilci z Dříně, z Hostivice podpor. spolek „Hostivít“, domobrana,
hasičský sbor, z Jenče vysloužilci, celkem se 4 hudbami, starostové přifařených obcí
Hostivic, Jenče, Litovic, Sobína, faráři J. Švancara z Mutějovic, M. Panský z Kácova,
V. Bartoš z N. Hamrů, K. Kuffner z Prahy, V. Hálek z Liboce, dále duchovní J. Kuška,
A. Provazník, A. Vlasák, J. Štěpán, F. Jiroušek, A. Kalina, F. Petráček, J. Kubát s vik.
tajemníkem drem R. Horským v čele, c. k. vrchní správce Rosam, purkmistr kladenský
dr. Hruška a veliké zástupy obecenstva z místa i okolí. Po obřadech pronesl slavnostní
kázání dr. R. Horský, načež stařičký jubilant k slzám dojat sloužil slavnou mši. Po té ve
farní budově blahopřáli mu: dr. R. Horský za vikariátní duchovenstvo, odevzdav mu dekret,
jímž jmenován čestným konsist. radou, c. k. vrchní správce z Jenče Rosam za patronát,
farář M. Panský za bývalé jeho kaplany, načež starostové obcí odevzdali oslavenci diplomy
čestného občanství čtyř přifařených osad. Nadšená oslava jubilea zasloužilého kmeta byla
důkazem lásky a vděčnosti osadníků všech míst, kde v duchovní správě pracoval.
Druhý vlepený výstřižek z neurčených novin

Jubileum 50letého kněžství č. kons. rady, kníž. arcib. notáře a faráře v Hostivici
Josefa Sirůčka, konáno bylo o poutní slavnosti jeho farního chrámu sv. Jakuba za velikého
účastenství všech vrstev způsobem slavnostním. Celá rozsáhlá obec hostivická oblékla se
ve slavnostní roucho. Ze spolků dostavili se podporující spolek „Kruh“ z Buštěhradu, spolek
vojenských vysloužilců z Dříně s hudbou, z Hostivice podpůrný spolek „Hostivít“ s hudbou,
Domobrana s hudbou, hasičský sbor, z Veliké Jenče voj. vysloužilci s hudbou, obrovské
zástupy obyvatelstva z farnosti i celého okolí a množství družiček. O 10. hod. vyšlo pro
jubilanta z chrámu duchovenstvo s k. a. vik. tajemníkem libockého traktu drem Rud.
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Horským do farní budovy, kdež jej tento oslovil dle slov „Quid retribuam Domino?“ Na to
se rozvinul průvod do chrámu Páně z uvedených spolků, družiček a školní mládeže za
střelby z hmoždířů. Za jubilantem kráčeli patr. komisař c. k. vrchní správce Rosam z Jenče,
c. k. správci dvorů, starosta obce Kubr se všemi starosty přifařených obcí a dr. Hruška,
purkmistr kladenský. V kostele byly vykonány obřady druhotin dojemným způsobem, při
nichž jubilant slzel. Na to vystoupil na kazatelnu dr. Rud. Horský, jenž proslovil svérázným
svým způsobem přes hodinu trvající slavnostní kázání, ve kterém vylíčil poměr kněze
k věřícím. Hluboké myšlenky a vybrané příklady této apologie kněžství učinily veliký dojem
na zástupy posluchačů. Jubilant sloužil pak za přísluhy 15 kněží slavnou mši sv. u téhož
oltáře, kdež jako kaplan před 50 roky nastoupil kněžskou dráhu. Po mši sv. přednesli
jubilantovi blahopřání ve farní budově dr. R. Horský za vikariát, odevzdav mu spolu dekret,
jímž jmenován čest. konsist. radou, c. k. vrchní správce z Jenče Rosam za patronát, farář
M. Panský za býv. kaplany jeho, farář J. Švancara za rodáky z farnosti, dále přistoupili čtyři
starostové přifařených obcí: Hostivice, Jenče, Litovic a Sobína s blahopřáním a odevzdali
oslavenci čtyři diplomy čestného občanství. Vedle toho došlo oslavence množství
telegramů a blahopřejných dopisů. Hluboce dojat, děkoval ctihodný stařeček všem za
projevy lásky. Při společném obědě pronesl dr. R. Horský toast Jeho Veličenstvu a Jeho
Eminencí, c. k. vrchní správce Rosam jubilantovi. Z duchovenstva byli přítomni faráři:
Ig. Švancara z Mutějovic, M. Panský z Kácova, V. Bartoš z Neuhamru, Kl. Kuffner z Prahy,
V. Hálek z Liboce, admin. J. Kuška z Dřetovic, katecheté A. Provazník a A. Vlasák, adjunkt
kons. J. Štěpán a duch. správce Fr. Jiroušek, kaplani A. Kalina, Fr. Petráček a J. Kubát.
Blahopřání zaslali oslavenci mezi jinými kancléř msgre. Ant. Wünsch, vicerektor K. Štella,
děkan Malec, starostové obcí farnosti rapické a j. Nadšená a upřímná oslava padesátileté
kněžské práce ctihodného tohoto kmeta byla důkazem lásky a vděčnosti osadníků všech
míst, kde v duchovní správě pracoval.
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Rozmar povětrnosti. V pátek před slavností nejsv. jména Ježíš dne 13. ledna 1905 zuřila
zde sněhová vichřice a v krátkých jejích přestávkách svítilo jasně, na několik ovšem jen
okamžikům sluníčko. K večerní 6té hodině bylo směrem ku Praze viděti bleskové kmity.
-xxÚmrtí. Dne 19. ledna 1905 zesnul v Pánu senior vicariatus Jakub Ludvík, k. a. konsistorní
rada, notář a farář v Ouhonicích, jubilovaný kněz v 78. roku věku a 55. roku kněžství
svého. R. i. p.
-xVidimus in sacra Visitatione generali, 25. Maji 1905.
+ Leo Cardinal de Skrbenský
Archiepiscopus
--Generální visitace. O generální visitaci a udílení sv. svátosti biřmování nejdůstojnějším
knížetem arcibiskupem a kardinalem Leonem ze Skrbenských neví farář nic zvláštního, co
by sdělil, an byl churav a na lože upoután a celého posvátného obřadu nikterak se
nezúčastnil. Bylať choroba jeho těžká, že i několik týdnů musel v sanatorium Dra. Šimsy
v Krči prodlévati, až teprv v květnu 1906 nabýval ponenáhlu pouzdravování.
(Dva nečitelné přeškrtnuté řádky.)
-x-
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Opravy. Ku generální visitaci staly se c. k. patronátním úřadem potřebné opravy jak na
a ve chrámu Páně, tak i ve faře a k zbudování slavobrány přispěly peněžitým obnosem
přifařené obce.
-xSocinský terror. Dne 28. listopadu 1905 ukázali sociální demokraté svoji pravou povahu.
I zde v Hostivici, kudy od Kladna do Prahy táhli, musely na jejich povel všecky obchodní
místnosti a hostince od rána až do večera býti uzavřeny.
S balkonu pražské radnice řečnil nějaký obrsocínek a celá Praha poslušně poslouchala.
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Změna kaplanského místa. Dnem 1. ledna 1906 byl sem za kaplana ustanoven Josef
Nízký, kaplan z Hořelice a dne 10. téhož měsíce odtud se odebral Josef Kubát, kaplan
bývalý a ve farářově nemoci administrátor.
-xFarář vyznamenán. Wiener Zeitung ze dne 6. března 1906 přinesla následující úřední
oznámení:
„Seine k. und k. Apostolische Majestät … mit Allerhöchsten …ung vom 26. Februar d. J.
dem Pfarrer in Hostiwitz Josef Sirůček des Goldner …kreuz in dem … aller… zu … geruft.“
Příjmutí tohoto vyznamenání, jehož se žádnému dřívějšímu faráři zdejšímu až posaváde
nedostalo, stalo se dne 28. dubna 1906, jak ústřižek z časopisu Čech ze dne 29. téhož
měsíce zevrubněji to označuje.
Obdržev zlatý kříž viděl se farář nuceným ucházeti se i o vyznamenání čestnou medailí za
40letou duchovní správu, kteréž se jemu výnosem c. k. místodržitelství v Praze ze dne
12. srpna 1906 čís. 15647 také dostalo.
-xOpět jiný kaplan. Kaplan Josef Nízký byl odtud odvolán a stal se administrátorem
v Kolči. Na jeho místo byl sem jurisdikcí od 1. září 1906 ustanoven Josef Ptáček, kaplan
z Nových Benátek.
-xNová škola. Školní zdejší budova již nepostačovala pro stále přirůstající žactvo a proto po
dlouhých průtazích a jednáních postavena byla škola druhá nová se značným nákladem
pořízena, již dne 16. září 1906 vysvětil p. Augustin Krčmář, farář stodůlecký a vikariatní
sekretář.
-xPod čarou. O náboženském, politickém, národnostním a sociálním ruchu žel jest psáti.
Všady samý boj, a to zvláště před novými volbami říšskými.
-xFarní školka ovocná. Jako předešlá léta, tak i na počátku jara 1907 rozdal jsem mnoho
mnou vypěstovaných a ušlechtěných ovocných stromků darem jak osadníkům, tak i mimo
osadu, abych povzbudil lásku ku pěstování stromoví vůbec a vzácných druhů ovocných
zvláště. Nynější mládež umí stromoví jen kazit a ničit.
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Vlepený výstřižek z časopisu Čech

Z Hostivice. Dne 28. t. m. konala se zde řídká slavnost odevzdání zlatého záslužného
kříže s korunou zdejšímu zasloužilému stařičkému duch. správci, čest. kons. radovi, notáři
a jubil. knězi Josefu Sirůčkovi, jenž jest v ctihodném věku 77 let. Slavnost podala
příležitost nejen duchovenstvu vikariátu libockého, ale i osadníkům, aby projevili oslavenci
svoji lásku a oddanost. Dostavili se k ní c. k. okr. hejtman kladenský Hatlák, c. k. vrchní
správce z Jenče V. Rosam se správci cís. dvorů v Hostivici, Litovic a Jenči,
MUDr. A. Zeman, c. k. soudní rada Maischneider z Unhoště, přednostové železn. stanic
v Hostivici a Litovicích, starosta hostivický Fr. Kubr se starosty přifařených obcí Litovic,
Sobína, Jenče, sbory učitelské z Hostivice a Jenče a četné dámy. Z duchovenstva byli
přítomni kníž. arcib. vikář libocký dr. R. Horský, kanovník A. Maděra z Kladna, P. Gilb.
Procházka, kvardian z Hájku, faráři H. Haaser, K. Liška, Vlast. Hálek, J. Kuška, kons. adj.
J. Štěpán, kaplani Fr. Petráček a M. Levý. V sále farní budovy oslovil p. okr. hejtman
oslavence a vylíčiv jeho zásluhy v duchovní správě, lidumilství, včelařství, pěstění stromoví,
připjal mu na prsa zlatý záslužný kříž s korunou, při čemž provolána „Sláva!“ Jeho
Veličenstvu. Hluboce dojat, děkoval stařičký pán za své vyznamenání. Na to se všichni
odebrali do chrámu, kdež vdp. vikář dr. Horský po promluvě zapěl „Te Deum“ a sloužil mši
sv. Po té přijímal vyznamenaný dp. farář blahapřání, jichž se mu nesčetně dostalo, jak od
osadníků všech přifařených obcí, tak i z bývalých míst jeho působení. Na mnohá léta!
Vlepena část časopisu Čech z 16. dubna 1907 popisující návštěvu císaře v Praze
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Počasí. Za pobytu císaře a krále Františka Josefa I. vyčastoval nás vrtkavý duben všemi
svými rozmary. Zamračené dny střídaly se s mdlými úsměvy slunka, sněhová vánice
s lijáky a vichřicí. Dne 27. celé dopoledne se chumelilo jen což a v noci na 28ho byl šedivý
mráz.
Za pobytu mocnáře byla téhož večera ze soboty 27. na 28ého dubna 1907 již potřetí
elektricky osvětlena. Sešlo z toho, lampy byly zamokly a protož od osvětlení upuštěno.
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-xOdjezd panovníkův. Po 14tidenním pobytu opustil císař dne 29. dubna 1907 Prahu
a vrátil se zpět do Vídně. V Praze prý se Jemu velice líbilo a katolický časopis „Čech“
poznamenává: Co katolický lid v Čechách zvláště musí blažiti, jest, jak císař uctivě se
choval k náboženským obřadům, k zástupci kléru a jak před státními úřadníky projevoval
svou úctu k náboženské výchově, jak plnil své náboženské povinnosti jako křesťan, jak
spravedliv byl ke všem konfesím, svou vybranou však pozorností jak vyznamenával
především jen pražského arcibiskupa.
-xVolby do říšské rady. Volby do říšské rady konaly se dne 14. května 1907 a při nich zde
v Hostivici obdrželi: sociální demokraté 170 hlasů – agrárník 70 hlasů – křesťanský sociál
27 hlasů25 – a národní sociál 5 hlasů a na celém zdejším okresu zvolen byl velkou většinou
sociální demokrat – jakýsi Modráček. Rudý prapor zvítězil!
-xPři užší volbě dne 23. května 1907 bylo vzdor všemožné protiagitaci ze strany socinků,
liberalů a pokrokářů zvoleno 7 katolických poslanců říšských, mezi kterýmiž i náš k. a.
vikář a farář v Šárce u sv. Matěje Dr. Rudolf Horský.
-xRevidi in visitatione canonica die 8 Junii 1907.
Aug. Krčmář vic. secretarius.
-xPoutní slavnost. O zdejší výroční pouti svatojakubské v neděli X po sv. Duchu dne
28. července 1907 kázal Vlastimil Hálek, farář libocký, majitel čestného kříže „pro Eclesia
& Pontifice“ a cantatum měl novosvěcenec, 62 roky starý c. k. školní rada ve výslužbě
a majitel papežského řádu J. Šauer z Augenburgu.
-xÚmrtí. Dne 27. července 1907 zemřel po dlouhé trapné nemoci v 63. roce věku svého
Monsign. František Borg. Krásl, biskup Eleutheropolitanský a světicí biskup pražský,
probošt metropolitního chrámu Páně sv. Víta a t. d. R. i. p.
-xLetošní žeň byla pro časté deště velmi zdlouhavá, ale úroda byla dosti dobrá. Jen
v zahradách nebyla ani jedinká švestka – hrušek a jablek bylo na obstoj.
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Úmrtí. Monsig. Ferdinand Kalous, kolegiatní kapituly staroboleslavské probošt a světící
biskup pražský, zemřel v Staré Boleslavi dne 19. září 1907 v stáří 71 rok.
Dne 4. října 1907 zemřel František Blažko, býv. k. a. vikář a farář v Noutonicích v 65. roce
věku.
R. i. p.
-x-
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Číslo je v originále přepisováno a zvolená interpretace nemusí být správná.
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Kvinkvenálky. Opis výnosu c. k. místodržitelství v Praze ze dne 21. listopadu 1907
čís. 267.669:
Důstojnému Pánu
panu P. Josefu Sirůčkovi, faráři v Hostivicích.
Dle služební tabulky, předložené podáním ze dne 26. května 1907 a kníž. arcibiskupským
ordinariatem v Praze stvrzené, působí Vaše Důstojnost v duchovní správě od 30. září 1854
jakožto dne prvého ustanovení až do konce prosince 1906 celkem 52 roků 3 měsíce 1 den.
Vzhledem k tomu patří Vaší Důstojnosti dle ustanovení prvního odstavce § 1 zákona ze
dne 24. února 1907, čís. 56 ř. z., jakožto zvýšení minimálního příjmu osm pětiletých
přídavků po 100 K, tedy celkem obnos 800 K, t. j. osm set korun.
Z toho obnosu připadá dle § 5 řečeného zákona na rok 1907 jedna třetina per 266 K 66 h,
t. j. dvě stě šedesát šest korun 66 h, na rok 1908 dvě třetiny per 533 K 33 h, t. j. pět set
třicet tři korun 33 h, a od 1. ledna 1909 počínaje ročně celý výše uvedený obnos per
800 K, t. j. osm set korun.
Jelikož pak kongrua Vašnostina na základě zákona ze dne 19. září 1898, čís. 176 ř. z., již
z matice náboženské se doplňuje a místní příjmy tudíž k uhrazení výše označeného zvýšení
nepostačují, jest jmenovaná matice dle ustanovení posledního odstavce § 1 leg. cit.
povinna také i řečené zvýšení příjmu uhražovati.
Nařizuje se proto současně c. k. bernímu úřadu v Unhošti, aby Vaší Důstojnosti jakožto
zvýšení kongruy za čas od 1. ledna do konce prosince 1907 obnos 266 K 66 h, t. j. dvě stě
šedesát šest korun 66 h, za čas od 1. ledna do konce prosince 1908 obnos 533 K 33 h,
t. j. pět set třicet tři korun 33 h, a od 1. ledna 1909 pak počínajíc obnos ročních 800 K,
t. j. osm set korun, a to za uplynulou dobu ihned najednou, příště však v měsíčních,
napřed splatných lhůtách za předepsaných podmínek na účet matice náboženské vyplatil,
pokud se týče vyplácel.
Dosavadní doplněk kongruy roč. 1 236 K 68 h, poukázaný zdejším výnosem ze dne
30. března 1901 čís. 40955, na účet téže matice zůstává nezměněn.
Jeden stejnopis dvojmo předložené tabulky služební se vrací a budiž i s tímto nálezem
řádně uložen; druhý stejnopis byl zde ponechán.
Proti tomuto nálezu lze podati rekurs na ministerstvo věcí duchovních a vyučovacích
nejdéle do dvou měsíců ode dne doručení.
Případnou stížnost bylo by podati u c. k. okresního hejtmanství na Kladně a bylo by téže
připojiti v odpor vzatý nález s vrácenou tabulkou služební.
Cís. král. místodržitelství v Čechách.
L. S.
Za c. k. místodržitele:
Podpis nečitelný
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Opis.
Čís. 278.632
C. k. místodržitelství v království Českém.
V Praze dne 21. listopadu 1907.
Důstojnému pánu Josefu Sirůčkovi, faráři v Hostivicích
na laskavé vědomí, k uložení ve farním archivu a k dalšímu opatření s podotknutím, že
dosavadní doplněk kongruy ročn. 1 236 K 68 H poukázaný Vaší Důstojnosti na účet matice
náboženské zdejším výnosem ze dne 30. března 1901 č. 40.955 nezměněn zůstává.
Za c. k. místodržitele:
Semann.
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Copia.
Důstojnému pánu p. Josefu Ptáčkovi, pomocnému knězi v Hostivicích.
Dle služební tabulky, předložené podáním ze dne 10. září 1907 č. 363 a kníž.
arcibiskupským ordinariátem v Praze stvrzené, působí Vaše Důstojnost v duchovní správě
od 7. září 1902 jakožto dne prvého ustanovení až do 30. září 1907 celkem 5 roků 24 dní.
Vzhledem k tomu patří Vaší Důstojnosti dle ustanovení prvního odstavce § 1 zákona ze
dne 24. února 1907 čís. 56 ř. z. jakožto zvýšení minimálního příjmu 1 pětiletý přídavek po
100 K, tedy celkem obnos 100 K, t. j. jedno sto korun, ovšem teprve od 1. října 1907.
Z tohoto obnosu připadá dle § 5 řečeného zákona na čas od 1. října do konce prosince
1907 jedna třetina ročních 33 K 33 h, t. j. třicet tři koruny 33 h, na rok 1908 dvě třetiny
per 66 K 66 h, t. j. šedesát šest korun 66 h, a od 1. ledna 1909 počínaje ročně celý výše
uvedený obnos per 100 K, t. j. jedno sto korun.
Dle fasse důstojného pana faráře tamního P. Josefa Sirůčka na základě zákona ze dne
19. září 1898 čís. 176 ř. z., zdejším nálezem ze dne 30. března 1901 čís. 40.955
právoplatně upravené, vázne povinnost Vaši Důstojnost zcela vydržovati na farním obročí
v Hostivicích a bylo by proto jmenované obročí dle zákona povinno i výše označené
zvýšení příjmů z vlastního uhrazovati.
Jelikož však kongrua jmenovaného faráře sama již z matice náboženské se doplňuje,
místní příjmy obroční tedy k uhrazení řečených zvýšení více nestačí, jest dle ustanovení
posledního odstavce § 1 leg. cit. náboženská matice sama povinna zvýšení uhraditi.
Nařizuje se proto současně c. k. bernímu úřadu v Unhošti, aby faráři v Hostivicích Josefu
Sirůčkovi – avšak pro Vaší Důstojnost – jakožto zvýšení kongruy za čas od 1. října 1907 do
konce prosince 1907 ročních 33 K 33 h, t. j. třicet tři koruny 33 h, za čas od 1. ledna po
konce prosince 1908 obnos 66 K 66 h, t. j. šedesát šest korun 66 h a od 1. ledna 1909 pak
počínaje obnos ročních 100 K, t. j. jedno sto korun, a to za uplynulou dobu ihned
najednou, příště však v měsíčních napřed splatných lhůtách za předepsaných podmínek na
účet matice náboženské vyplatil, pokud se týče vyplácel.
O tom dává se zároveň věděti jmenovanému faráři za účelem dalšího opatření.
Jeden stejnopis dvojmo přiložené tabulky služební se vrací a budiž i s tímto nálezem řádně
uložen; druhý stejnopis byl zde ponechán.
Proti tomuto nálezu lze podati rekurs na ministerstvo věcí duchovních a vyučovacích
nejdéle do dvou měsíců ode dne doručení.
Případnou stížnost bylo by podati u c. k. okresního hejtmanství na Kladně.
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Dne 1. listopadu 1908 odešel dosavádní veledůstojný pan farář a pilný zapisovatel do této
knihy pamětní Josef Sirůček na vyžádaný odpočinek. Odstěhoval se do blízké Liboce, do
domku proti chrámu Páně, kde měl v prvém patře dosti příjemný byt. Ale na Hostivickou
faru ustavičně vzpomínal. Nerad se loučil se svým úřadem. Vždyť tu pobyl 20 lét, od roku
1888 až do 1908.
Nastoupení faráře pana Novotnýho. Odchodem jeho uprázdněnou faru Hostivickou
obdržel jsem nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. března 1909 já, Jan Novotný, dosud farář
v Lidicích. Jako kdysi roku 1888. vld. pan můj předchůdce přistěhoval se sem z Lidic, tak
i já neváhal jsem z mnohých příčin opustiti Lidice a nastoupit faru Hostivickou. Jsem
rodákem z Jindřichova Hradce, narozen 22. ledna 1859, na kněžství vysvěcen v Českých
Budějovicích 26. září 1883 od tehdejšího c. a k. apoštolského polního vikáře biskupa
K. Grushi, později kardinala arcibiskupa Vídeňského, který toho roku na místě zemřelého
nezapomenutelného nejdůst. pana biskupa Jirsíka alumny Česko Budějovické vysvětil. Po
vysvěcení stal jsem se kaplanem ve Břeskovicích na panství KorunoPoříčském soukromých
statků Jeho Veličenstva. Po čtrnáctiletém kaplanování dosáhl jsem v roce 1898 faru
Nezdickou, kde jsem strávil šťastná čtyry léta. Zažil jsem tam hned druhý rok svého
farářování roku 1899 generalní visitaci a svaté Biřmování, které udílel J. Excelence nejdůst.
pan biskup Budějovický Dr. Martin Říha. Roku 1902 dostal jsem faru v Lidicích, kdež jsem
pobyl 7 roků a zažil na konci svého tam působení opět generalní visitaci.
Na faru Hostivickou byl jsem kanonicky investován dne 1. dubna 1909, ale právě toho
roku byla v Lidicích generalní visitace a udílení sv. biřmování dne 20. dubna, kterou konal
Jeho Eminence Nejd. p. kardinal Lev ze Skrbenských. Ač jsem byl již od 1. dubna
investovaným farářem Hostivickým, setrval jsem v Lidicích až přes generalní visitaci a až
28. dubna 1909 do Hostivice jsem se odebral a faru tu skutečně nastoupil.
Instalace faráře. Na svátek sv. Jana Nepomuckého dne 16. května 1909 byl jsem
v chrámu Páně církevně investován veledůstojným panem k. a. vikářem ThDr. Rudolfem
Horským farářem na Šárce. Na slavnosti té účast brali pp. c. a k. patronátní komisař
Václav Rosam a c. a k. správcové dvorů do Hostivické fary přináležících p. Antonín
Kratochvíl z Hostivice, p. Josef Horešovský z Litovic, z kněží p. farář Rapický Václav
Brabec, farář Libocký Vlastimil Hálek, dp. vikariatní sekretář Aug. Krčmář, farář ve
Stodůlkách, můj dobrý přítel a rodák z Nezdic vld. pan profesor náboženství na gymnasiu
z Prahy František Trnka a rovněž soudruh milý katecheta z Karlína Václav Tíkal a katecheti
ze Žižkova Antonín Vlasák a Antonín Provazník a konsistorní registrator vld. Josef Štěpán.
Dp. František Trnka a Václav Tíkal účastnili se již třetí mé installace, v Nezdicích totiž,
v Lidicích i v Hostivici.
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Žádosť o opravy. Hned po nastoupení svém podal jsem žádosť na c. a k. patronátní
úřad v Jenči za nutné opravy v chrámu Páně i ve faře a byly mně po odbyté komisi
povoleny v obnosu skoro 4 000 K, k čemuž i přifařené obce zákonitou částkou přispěly. Ale
uskutečnění těchto povolených oprav se poněkud protáhlo, farář musel fassí svou
dokazovat, že není povinnen přispívati na ty opravy.
Sv. missie. Protože již po dlouhou dobu žádná svatá missie v Hostivici se neodbývala,
rozhodnul jsem se ještě před opravami uspořádati svatou missii. Konala se v březnu 1911
od důst. Otců Redemptoristů F. Blaťáka superiora a jemu přiděleného mladšího kněze
téhož řádu, jehož jméno mi z paměti vypadlo. Svatá missie konala se se slušným
úspěchem. Chrám Páně byl hlavně při obvyklých slavnostech missijních plničký a svatých
Svátostí přijalo hojně kajícníků. Na památku zdařilé svaté missie postaven před chrám
Páně na bývalém hřbitově missijní sv. kříž dubový s plechovým tělem Kristovým, které na
plechu namaloval malíř ze Smíchova Kripner. Výlohy na postavení missijního svatého kříže
hraženy byly z příspěvků dobrovolných. Největší zásluhu o postavení toho sv. kříže měl
nyní již zemřelý osadník tesař pan František Kácla z Hostivice toho času předseda spolku
křesťanských mužů a žen pro Hostivice a okolí. Dubový trám na kříž ochotně k tomu účeli
poskytnul velectěný P. Josef Horešovský c. a k. hospodář. vrchní správce v Litovicích.
Provedení oprav. V létě pak toho roku 1911 opravoval se kostel a fara. Práci tu najal
stavitel z Unhoště p. Ptačinský. Kostel i věž byly znovu obíleny, taktéž fara. Střechy farní
i kostelní byly též opraveny, rovněž i hospodářská stavení alespoň střechy byly dány do
pořádku. U stodoly pořízena nová vrata, též nové dvéře ze dvora do fary. Všecka okna
farní byla nově bíle natřena i všecky dvéře. Farní kancelář i všecky hořejší pokoje jsou
nově vymalovány. Natření podlah barvou voskovou nákladem svým pořídil sám farář.
Slavnosť 80tých narozenin a úmrtí vld. Josefa Sirůčka. Bývalý velice zasloužilý
veledůstojný pan farář Josef Sirůček dlouho neužil svého odpočinku v Liboci. Dne
27. července 1909 ještě slavil své 80té narozeniny. Ten den byly v Libockém chrámu Páně
slavné služby Boží. Po skončené mši sv. a poděkování Pánu Bohu za dosažení toho
vzácného daru přijímal veledůst. p. farář a kníž. arcib. konsistorní rada a notář a majitel
zlatého záslužného kříže s korunou atd. přání od svých ctitelů, kteří se v hojném počtu k té
slavnosti dostavili. Slavnostní hostinou na faře pak skončena řídká ta slavnosť. Brzy na to
veledůstojný pán ulehl. Ve své nemoci byl velice poctěn i vysokou návštěvou samého
nejdůstojnějšího Arcipastýře, Jeho
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Eminencí Leona kar. Skrbenského, který jak uslyšel o jeho vážné chorobě, neváhal
zasloužilého pána návštěvou poctíti a tak potěšiti. Dne 12. listopadu 1909 se pak s životem
rozžehnal. Podle přání jeho byly tělesné pozůstatky jeho převezeny po slavném vykropení
v Liboci do Hostivice a zde na hřbitově uloženy do hrobu bývalého faráře Hostivického
† Jiřího Rohleny, který zde byl pochován 21. listopadu 1876. Celá vděčná osada Hostivická
doprovázela svého bývalého duchovního správce k poslednímu odpočinku, množství kněží
přišlo prokázati mu poslední česť v čele s vysoce důst. panem k. a. vikářem ThDr. Rudolfem Horským, který vedl kondukt a spolu promluvil nad rakví. Památka tohoto šlechetného
duchovního ještě dlouho zůstane živá v celé osadě Hostivické, tím více, že o sebe se
postaral založením fundace mše sv. za sebe, která každého roku ctěna bývá v den jeho
úmrtí 12. listopadu.
C. a k. dělostřelecké zbrojní skladiště. Třeba jest učiniti v této pamětní knize zmínku
o zřízení c. a k. dělostřeleckého zbrojního skladiště v Hostivici. Od mnohých let byly
v polích na severní straně Hostivické při cestě od Kněževse prachárny a skladiště i jiných
výbušných látek. Roku 1910 ustanovilo vojenské velitelství, že zbrojní skladiště, které bylo
dříve v Praze, má se přestěhovati do Hostivice. Koupeny pozemky od c. a k. velkostatku
a vystavěny budovy pro budoucí vojenské skladiště, úřadovny a byty pro vojenské
úředníky. Stavby prováděl architekt a podnikatel staveb Paroulek z Prahy, pod dohledem
c. a k. vojenského vrchního stavebního účetního pana Jana Hinterleitnera. Prachárny
a skladiště výbušných látek byly rozšířeny a přistavěna i kasárna pro vojenskou stráž
a laboratoře pro plnění nábojů a granatů. Na nádraží Hostivickém byly přistavěny nové
dvoje koleje s rampou zcela zvláštní pro skládání a vykládání prachu a nábojů, při čemž
musela i přestavěna býti okresní silnice z Hostivice do Kněževse. Stavby ty dály se roku
1911 a 1912 byly ukončeny, načež vojenský úřad zdejší zahájil svou činosť. Prvním
představeným či správcem c. a k. dělostřelecké zbrojnice ustanoven byl pan Theodor
Schweida, druhým úředníkem jmenován pan c. a k. vrchní official Josef Buchta, pak přišel
pan c. a k. vrchní official Josef Ryba, c. a k. official František Weiss a pan c. a k. akcesista
Hauptvogl, jenž brzy na to povýšen na c. a k. officiala. Z těchto pánů této doby, co tyto
paměti píšu, jest tu jen pan Theodor Schweida, který mezi tím byl povýšen na vrchního
správce a nyní nedávno na plukovníka, ostatní během doby přeloženi na jiné působiště.
Všichni pánové byli ženatí, každý má podle své hodnosti přiměřený byt v nových budovách
a pěknou zahrádku. Kromě úředníků v hodnosti důstojnické jest zde ustanoveno více
podúředníků v hodnosti poddůstojnické, zaměstnaných v kanceláři a v laboratoři a pak
přidělené mužstvo v počtu as 40 až 50 můžů, kromě stráže vojenské, kterou konají pěší
pluky, v Praze posádkou ležící, kteří sem bývají komandováni.
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Při ukončení stavby posvětil církevně všecky nové budovy, skladiště, byty a kanceláře
veledůstojný pan c. a k. vojenský kurat, nyní c. a k. polní superior Dr. Rudolf Zháněl.
Roku 1912 koncem června konán velkolepý slet sokolský v Praze, ku kterému přišli
francouzští hosté a vítáni byli v Praze s nebývalou okázalostí.
Sjezd eucharistický ve Vídni r. 1912. Tento rok 1912 konán ve Vídni i krásný sjezd
eucharistický ve dnech od 12. do 15. září. Jako zástupce sv. Otce Pia X. vyslán byl z Říma
do Vídně kardinal Van Rossum z kongregace Redemptoristů, rodilý Holanďan, kterému
uchystáno ve Vídni skvělé přijetí. Zástupcové všech nejpřednějších úřadů i samého dvora
císařského vyjeli mu zvláštním vlakem daleko naproti a Jeho Eminence po svém příjezdu
bydlela v hradu císařském. Škoda, že ve dnech sjezdových bylo deštivé počasí, které
mnohou krásnou slavnosť, účastníkům přichystanou, pokazilo. Sjezdu toho súčastnil se
i pisatel těchto řádků a rád dosud vzpomíná na dojmy při eucharistickém sjezdu zažité,
zejména jaký úspěch mělo kázání oblíbeného spisovatele a výtečného kazatele našeho
souseda ve k. a. vikariatu Libockém pana faráře Jindřicha Š. Baara z Ořecha, který
radostně od všech Čechů potleskem na kazatelně byl uvítán v kostele českém na
Rennwegu. Poslední den 15. září byl velkolepý průvod eucharistický, kterého se súčastnil
sám Jeho Veličenstvo, stařičký milovaný císař František Josef I. a skoro celý c. a královský
dvůr. Déšť, který od několika dní nepřetržitě trval, ráno kolem doby k průvodu určené
přestal a slunko se na průvod usmálo, takže mohlo býti dáno znamení k průvodu. Již se
pochybovalo, že průvod bude moci se konati – avšak přece se konal, k nesmazatelné
paměti všech účastníků, všech katolíků říši rakousko-uherskou obývajících.
Války Balkánské 1912, 1913. Téhož roku 1912 dne 10. října vypukla balkánská válka.
Nejdříve pustili se do boje stateční junáci Černohorští, za nimi nezůstali dlouho pozadu
Srbové a konečně vypovědělo Turkům válku i království Bulharské, za nimiž k válce se
připojilo i království Řecké, takže svaz čtyř králů balkánských byl v boji s odvěkým
nepřítelem křesťanstva s Turkem. Černohorci nemohli mnoho vykonati proti přesile, oči
všech obráceny byly na východní stranu Balkánského půlostrova, jak dopadne zápas
Bulharů s Tureckem. S úžasem hleděla Evropa na ten zápas, jak Bulhaři dobyli rychle prvé
pevnosti tvrdé Kirk Killissa, jak rychle postupovali a rychle zaháněli před sebe Turky. Ale
Drinopol tak rychle dobýti nemohli, až když Srbové, porazivše na Kosově Poli Turky, mohli
jim před Drinopoli pomoci, tu teprvé hrdá ta pevnosť se vzdala roku 1913. Ale tu již
pronikl první rozpor srbsko-bulharský, oba súčastnění národové přeli se, komu odevzdal
zajatý paša drinopolský svou šavli. Již stáli Bulhaři na čáře Čataldžské před samým
Cařihradem, již bylo vítězství jisté, když vše pokazila pověstná nesvornosť slovanská.
Z bývalých spojenců a přátel stali se nyní odpovědnými nepřáteli, nemohouce se
dohodnouti o kořisť. Či musíme v tom viděti působení neblahé někoho třetího, jemuž na
tom záleželo, aby dosavadní spojenci se rozdvojili, k veliké žalosti celého slovanského
světa? Rumunsko, které dříve nebralo podílu na válce, chtělo také něco získati, vtrhlo
s vojskem do Bulharska, na druhé straně Bulharsko bylo tísněno Srby a Řeky a tak muselo
brzy Bulharsko žádati za mír, který uskutečnil se v Bukurešti. Jím skončila se druhá válka
Balkánská r. 1913. Bulharsko muselo vydat díl země své Dobrudži mezi Dunajem a Černým
mořem; Srbsku dostalo se skoro celé
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Makedonie, na níž ovšem větší právo měli Bulhaři, protože kraje ty mají většinu
obyvatelstva Bulharského. Srbsko tak nepřiměřeno zvětšeno bylo na úkor Bulharska. Tak
zjednán mír na Balkáně, ale dalo se souditi, že tento mír trvalým nebude, bylo v něm
viděti zárodky nových válek.
Změny osobní v c. a k. dvoře v Hostivici. Roku 1912 sjara odstěhoval se z Hostivice
vážený pan c. a k. hospodářský správce Antonín Kratochvíl, který se stal vrchním
správcem v Berně. Tam ale pobyl jen dva neb tři roky a nyní jest c. a k. vrchním správcem
ve Smiřicích. Želel jsem velice odchodu tohoto hodného pána, který faře upřímně byl
nakloněn a mně mnoho dobrého prokázal, ač jsem mu skvělé jeho povýšení ze srdce přál.
Správcem c. a k. dvoru v Hostivici stal se pan Karel Mulatsch, doposud správce dvora
v Kolči.
Úmrtí a pohřeb † I. Švancary. Roku 1913 dne 10. února zemřel v Lánech, kde trávil
svůj odpočinek, veledůstojný Pan Ignát Švancara, bývalý farář Mutějovický, a byl podle
svého přání sem přivezen a na hřbitově Hostivickém dne 13. února 1913 pohřben. Byl
rodákem ze zdejší osady z Jenečka, kdež rodičové jeho měli domek s polmi a živnosť
hostinskou. Rád na své rodiště pamatoval, rok před svou smrtí 1912 byl mým hostem při
poutní slavnosti sv. Jakubské a chystal se v roce 1913 slaviti v našem chrámu Páně zase
o pouti slavnosť svého 40.letého kněžství, ale Pán Bůh jinak mu usoudil a povolal ho dříve
k sobě, takže se své 40. ročnice kněžství nedočkal. Pohřben byl za účastenství mnoha
kněží vikariatu zdejšího i Rakovnického od arcikněze Rakovnického vysoce důstojného
pána Františka Smrže, pohřební řeč nad rakví v chrámu Páně měl vdp. Vlastimil Hálek,
farář v Liboci. V Pánu zesnulý rodák farnosti Hostivické pamatoval na chrám Páně, v němž
byl pokřtěn, založením fundace mešní, za spásu duše jeho čtou se ročně dvě tiché mše sv.
v den jeho jmenin a jeho úmrtí. Dříve již před mým sem příchodem postaral se o fundaci
za spásu duše svých rodičů.
V červenci roku 1913 zemřel v Chuděnicích na Klatovsku proděkan vldp. Karel Engelmann,
můj dobrý přítel a slavnostní kazatel při mé primici ve Švihově. Byl již od mnohých let
churav a choroba jeho konečně přinutila jej, že se odebral na odpočinek a nyní
vysvobozen smrtí z trapné své choroby. Chvátal jsem na jeho pohřeb, abych zase navštívil
po dlouhé době milou mi krajinu, a to tím více, že jsem měl příležitosť navštíviti ve
Švihově hrob svého nezapomenutelného strýce † konsistorního rady Karla Novotný-ho.
Roku 1913 bylo tomu již deset roků, co tam v hrobě odpočívá. Hrob jeho nalézl jsem celý
zakrytý křovým bezovým, takže i těžký jest k němu přístup, ale takový hrob chtěl míti můj
v Pánu zesnulý strýc, tichý klidný, nikým nerušený a třeba i očím nynějšího světa zcela
zakrytý. Vždyť již kolik lét před smrtí svou každý den toto místo svého budoucího
odpočinku navštěvoval a tam se modlil v ústraní. A tak jak byl živ, tak nyní má ustláno na
hřbitově.
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Roku 1913 v září připadla i 30tá výroční památka mého na kněžství posvěcení. Také jsme
měli ujednáno s kollegy spolusvěcenci již od roku 1908, když jsme se v Českých
Budějovicích sešli ku slavení 25. kněžství, že se toho roku zas spolu sejdeme. Ale sjezd ten
se neuskutečnil. Toho roku o školských prázdninách slavena byla v Českých Budějovicích
diecesní synoda, Jeho milostí biskupskou Josefem Hůlkou svolaná. Spolužák náš professor
a Ph.Dr. Karel Slavík měl plno práce se synodou a tak, ač se tou dobou mnoho spolužáků
v Budějovicích k synodě sešlo, přec 30.letá památka našeho kněžství slavena nebyla. Jak
bude za 5 lét roku 1918? Zdali nám Pán Bůh popřeje, že se budem moci sejíti?
Dobrá shoda s c. a k. úřadníky děl. zbrojnice. Hned od zařízení c. a k. zbrojního
skladiště v Hostivici žila fara v dobré shodě s úřednictvem vojenským. O výročních
církevních slavnostech při processích na Vzkříšení Páně a na Boží Tělo chodili páni úředníci
jmenovaného skladiště v paradních uniformách s pány c. a k. úředníky soukromého
velkostatku a knězem nesoucím Nejsvětější Svátosť a někdy i sbor vojenský se služeb
Božích súčastnil. Rovněž tak na Nejvyšší narozeniny nebo jmeniny. Často farář byl zván na
kůželky do kůželníku krytého, který při zahradě c. a k. skladiště jest zřízen a může se
i vytápěti. Tak farář mnoho příjemných chvil při družné zábavě a při plzeňském v milé
společnosti strávil.
Atentát v Sarajevě roku 1914. V neděli dne 28. června 1914 byl farář opětně pozván
na kůželky. Sešla se toho dne četná společnosť dam a pánů a dobře jsme se bavili při
kůželkách. Tu ale na večer asi v 7 hodin došlou telegrafickou zprávou zábava najednou
byla přerušena. Smutná zpráva zvěstovala, že arcivévoda následník trůnu František
Ferdinand se svou vznešenou chotí Žofií při atentatu v Sarajevě úkladně byli zavražděni.
Každý byl rozrušen a sdělovali jsme si navzájem své dojmy, tušíce již, jak neblahé
následky bude míti tento hnusný čin. Z kůželek toho dne ovšem již nebylo nic, nálada
k zábavě najednou přestala při zprávě tak žalostné.
Pouť sv. Jakuba roku 1914. Protože bylo jisto, že královská vláda Srbská měla činé
účastenství při tom atentatu a útočníky penězi podporovala, bylo jí dáno krátkodobé
ultimatum ku zodpovědění. V sobotu 25. na den sv. Jakuba navečer srbská vláda na to
ultimatum odpověděla, ale nepříznivě, nepřijavši všecky podmínky, které jí kladla vláda
rakousko-uherská. Napjetí panovalo hrozné v Praze, každý byl v horečném očekávání, jak
Srbsko odpoví. Zažil jsem nepokojné to odpůldne v Praze, jel jsem tehdá naproti do Prahy
svým sestrám učitelkám, které přišly ten den ke mně na návštěvu na pouť sv. Jakubskou
a spolu oslavili svátek sv. Anny. Ale smutná to byla pouť – ta následující neděle
26. července 1914. Když Srbská vláda nepřijala bezpodmínečně všecky podmínky
Rakousko-Uherska, vypověděl jí Jeho Vel. císař František Josef I. válku a zároveň
mobilisována jistá čásť armády, mezi jinými pluky byl mobilisován i 28. pěší pluk Pražský.
Ruch to byl hrozný k nevypsání. Z poutních hostí nepřišel nikdo, jen důstojný pán
celebrant, který slavil zpívanou mši sv. o pouti, pan farář Buštěhradský František Kovářík

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada F – svazek č. 3
Třetí pamětní kniha hostivické fary 1836–1955

66

Pag. 146

a slavnostní kazatel velebný pán Jaroslav Bartůněk, tehdáž novosvěcenec z Lidic, který
sebou vzal přítele svého theologa z třetího ročníku z Prahy, jehož jméno mi z paměti
vypadlo, a pan správce z Hostivice Karel Mulatsch. Velebný pán novosvěcenec Jaroslav
Bartůněk udílel po velké i odpoledne po odpoledních službách Božích lidem požehnání
novosvěcenců. Pouť sv. Jakubská a svátek sv. Anny staly se tak neblahými. Již před tím
ten den stal se památný tím, že zrušen zemský výbor a ku řízení záležitostí zemských
povolána c. k. zemská správní komise. A nyní od úst k ústům ozývá se strašné slovo –
válka – jež mysle všech naplňuje děsem, a sbíhá se lid se všech stran a kupí se před
vylepenými vládními vyhláškami o válce a mobilisaci pluku.
Války roku 1914. Již ten první den mobilisace a v pouti přihlásily se dvě ženy s dětmi
v náručí na faru žádajíce provedení oddavek se svými ženichy, kteří nyní měli narukovati
k vojsku, tak se již hned s počátku ukazovalo, jaká práce nastane nyní s válkou duchovním
správám. I taneční zábavy obvyklé o pouti rázem ustály a kramáři rychle hned odpůldne
ve dvě hodiny nakládali své zboží do beden, nikdo se o jejich krámky nestaral i kolotoč se
točiti přestal a americká houpačka pozbyla svých hostů, neboť její principal sám nyní
přemýšlel, jak bude zítra rukovat k vojsku.
Dalo se očekávati, že při té jedné válce nezůstane. Každý věděl, že Srbsko tak troufale by
Rakousko-Uhersko, svého mocného souseda, nevyzývalo a jemu nevzdorovalo, kdyby
nemělo zaručenou pomoc se strany Ruska. Rakousko zas mohlo se spoléhati na svého
spojence Německo, a tak hned bylo patrno, že z nepatrného sporu vznikne válka evropská
– neli světová. A skutečně stalo se tak, jak každý předvídal. Rychle za sebou následovalo
vypovídání válek, dohoda – entente – proti trojspolku.
Mobilisace roku 1914. Císař František Josef I. vydal tklivý manifest – svým národům –
a nařídil mobilisaci celé armády. Do Hostivice a okolních obcí narukovalo podle nařízení
mužstvo nově utvořené muniční kolony houfnicové, zřízené z bývalých reservistů pluků
jízdních. Ze staré školy vedle fary stala se na rychlo kasárna, ve všech třídách bylo nyní
ubytováno vojsko, také ve dvoře a u rolníků a kde bylo místo – všude bylo vojsko. Za
nějaký týden dostalo se houfnicové muniční koloně i příslušné koňstvo, které bylo
rozděleno po dvořích. I ve faře ve stájích i v prázdné stodole byli koně a příslušné k nim
mužstvo. Každého dne bylo cvičení. Koně museli si zvykat býti zapřaháni k těžkým
válečným vozům muničním. Zřízeny byly pro vojsko polní kuchyně, které připravovaly
menage pro mužstvo jako ve válce. Jaký to panoval tehdy v Hostivici válečný ruch! Žádný
by byl tichou Hostivici tehdáž nepoznal.
Nejv. Jmeniny J. V. císaře Frant. Josefa. V tom ruchu válečném slavila Hostivice
Nejvyšší narozeniny Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. dne 18. srpna 1914.
V 10 hodin byla sloužena polní mše sv. při oltáři zřízeném u sochy P. Marie na návsi, po
obou stranách byly sesle pro úřednictvo c. a k. velkostatku a c. a k. dělostřelecké
zbrojnice. Mužstvo houfn. muniční kollony vyrukovalo v parádě a k jednotlivým oddílům
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mše sv. na počesť vystřelilo. Po skončených Službách Božích pak před hodnostáři
defilovalo. Odpoledne v 1 hodinu byl slavnostní oběd v hostinci u pana Nerada, k níž
i farář byl pozván.
Odjezd zdejších vojínů do války. Brzy po slavnosti Nejvyšších narozenin ubíral se oddíl
asi 200 mužů do pole válečného. Náčelníkem toho oddílu ustanoven byl pan c. a k. official
dělostřelecké zbrojnice v Hostivici pan František Weiss. Mužstvo shromáždilo se na nádvoří
před dělostřeleckou zbrojnicí, tam společně slavnostně předříkávalo přísahu věrnosti Jeho
Veličenstvu, načež farář jim do války táhnoucím udělil sv. požehnání. Kam se má oddíl
odebrati, bylo tehdáž tajeno. Do vlaku sedalo mužstvo až na nádraží na Smíchově.
Asi týden za tímto oddílem c. a k. dělostřelecké zbrojnice rozžehnali se s Hostivicí
i mužstvo houfnic. muniční kolony a odtáhly do války, rovněž nevědělo se kam, zdali proti
Rusům, nebo Srbům. Za těch dní na nádraží se vůbec skoro nemohlo, jezdily jenom vlaky
s vojskem a s děly a vojáci měli nádraží obsazeno. I na silnici kolem Prahy stály
rozestavené stráže, i kolem Hostivice a každý chodec se musel legitimovati, kdo jest, kam
jde. Opatření to stalo se ze strachu před špiony, ale trvalo jen několik dní. Všecky mosty
a důležitější trati dráhy byly obsazeny vojskem.
Polní mše na dvoře Litovickém. Ve dvoře Litovickém posádkou leželi také čásť houfnic.
muniční kolony. Náčelník jejich, reservní důstojník, požádal faráře, aby jednu neděli sloužil
mužstvu mši sv. polní, což jim farář vyžádav si církevního povolení milerád slíbil. Mši sv.
pro munič. kolonu v Litovickém dvoře sloužil vp. kaplan Josef Ptáček a po mši sv. byli
účastníci fotografováni vojínům do války odcházejícím v upomínku.
Úmrtí papeže Pia X. V těch zmatcích na počátku války Bůh ve své nevyzpytatelné
Prozřetelnosti dopustil hluboký zármutek na svou církev. Jeho Svatosť, papež Pius X.
zemřel ve čtvrtek dne 20. srpna 1914. Úřad papeže, náměstka Kristova, konal 11 lét. Jeho
zvolení, právě v tu osudnou dobu, otřáslo celým katolickým světem. Kníž. arcib. konsistoř
v Praze vydala provolání o tomto úmrtí, v němž o zemřelém dí: Řídě se heslem „omnia
instaurare in Christo“ roznítil Pius X., který svými nařízeními hluboko zasáhl do života
církevního a jejž zváti budou dějiny papežem eucharistickým, v srdcích věřících posvátný
plamen zvláště tím, že úsilovně šířil v církvi sv. úctu k Nejsvět. Svátosti Oltářní,
vznešenému pomníku neskonalé lásky Spasitelovy. Věřící všichni jsou přesvědčeni, že na
zemřelém svatém Otci v nejvyšší míře se splní zaslíbení Páně: „Ani manducat hunc panem
– vivet in aeternum!“
Po tři dni zvonily se hrany v poledne všemi zvony za svatého Otce, na to pak 30. srpna
sloužena zádušní smuteční mše sv., k níž byly pozvány úřady a také se dostavily.
Zvolení Benedikta XV. Na to pak hned 3. září 1914 roznesla se radostná telegrafická
zpráva, že v konklave v Římě zvolen jest novým papežem Jakub Della Chiesa, arcibiskup
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v Bologni (narozen v Janově 21/11 1864, od 16/12 arcibiskup v Bologni, od 25. května
1914 kardinalem – tedy jeden z nejmladších kardinalů), jenž nastupuje správu katolické
církve jako papež Benedikt XV.
S vděčností přijalo kněžstvo i věřící radostnou tu zprávu. Hned dne 6. září 1914 byl
sv. Otec korunován, na kterouž slavnosť upamatováni byli věřící v chrámu v Hostivici
slavnými službami Božími téhož dne konanými s chvalozpěvem: Te Deum. Nově zvolený
papež Benedikt XV. po česku Požehnaný stal se opravdu novým zástupcem Ježíšovým na
zemi, neboť hned od počátku usiloval, aby požehnání pokoje a míru mezi národy sneslo se
nad krajinami evropskými, kde zuřil veliký boj, hrozící zničit nejen Evropu, ale přenésti se
i do jiných dílů světa. Veškerá činost jeho od nastoupení má ráz úsilí o mír, tak že právem
lze ho nazvati apoštolem míru.
Boje v Rusku. Zatím ale koncem srpna 1914 nastaly již první boje naší armády na
hranicích Haličských, ba armada Aufenberkova a Danklova překročily hranice říše a sváděly
boje s Rusy a dostaly se až ku Lublinu. Rovněž na hranicích Srbských se prudce bojovalo,
nejdříve pod vedením polního zbrojmistra Gieszla, velitele 8. pražského armádního sboru,
pak pod náčelníkem pol. zbrojmistrem Potiorkem. Hlavní ale moc ruská vtrhla z východní
hranice Haličské do našeho mocnářství a naše chrabré armády musely tu čeliti celému
mocnému náporu Rusů.
Němci vtrhli do Belgie. Válka brala se jiným směrem, než jak se zpočátku za to mělo.
Trojspolek, který po třicet roků byl považován za pevný, docela se neosvědčil. Italie totiž
rozhodně odepřela podporovati ostatní dva své dřívější spojence. Německo chystalo se
hned po vypovědění války napadnouti rychle Francii, ale východní hranice Francie byla
dobře opatřena proti Německu, muselo se pomýšleti na vpád jinudy. Neutralita
a nedotknutelnosť malého království Belgického byla sice zaručena všemi velmocemi,
proto Německo žádalo po dobrém průchod svých armád přes Belgii, chtíc zaplatiti všecky
škody z toho vzniklé. Když ale Belgie na nátlak Anglie průchod nepovolila, Němci tudy
vtrhli prudce přece a v málo dnech opanovali skoro celou Belgií a tudy se hnala jejich
vojska proti Francii. S úžasem hleděl svět na ty boje. Všecky naše listy české tlustým
písmem oznamovaly zprávy válečné – některá válka evropská – jiné zas válka světová –
vycházela i zvláštní čísla novin se zprávami důležitými a noviny šly jako na dračku, po
ulicích Pražských prodávala se zvláštní vydání novin, které hojně byly kupovány a čteny.
Ponejvíce děti školou povinné výtisky novin na ulicích Pražských s velkým hlukem
prodávaly, až to konečně bylo zakázáno.
Nová děla. Žádná pevnosť neodolala nátlaku Němců. Děla jejich pevnostní 50.02 cm
v krátké době rozvalila nejpevnější cementové i ocelové zdi. I naše rakousko-uherská
armáda opatřena byla novými motorovými děly 32 cm
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pocházejících ze Škodových závodů v Plzni. O těchto nových dělech svět před válkou
neměl ani tušení a byl jimi překvapen. Obrázkové listy přinášely obrazy těchto strojních děl
spolu s vyobrazením strašné jejich účinnosti.
Na Marně. Tak hnaly se západní armady německé od hranic Belgických do Francie,
všecky míříce na Paříž, srdce Francie. I vláda francouzská přeložila na čas sídlo své
z Paříže do Bordeaux. Zatím ale Němci do Paříže se nedostali. Na řece Marně byl pochod
jejich zastaven a frontu natrhovali až k severu k flanderskému pobřeží Francie. Pokus
jejich proniknouti u Verdunu také ztroskotal. Tak fronta Německá proti Francii hned od září
1914 jest skoro stabilní od flanderského pobřeží až k Verdunu a hranicím švýcarským.
Odpoutání u Varšavy. Též na východě proti Rusům těžko bylo zpočátku Němcům
zápoliti. Rusové měli obsazeno čásť Východních Prus s městem Lykem až do jezernaté
části této země – a u Ivangorogu a před Varšavou odražen mocný nápor Němců, kteří
rychle se odpoutali a ustoupili k hranicím.
Pád Lvova. Za těchto událostí musely i vítězné sbory rakousko-uherské od Lublina
ustupovati do Haliče, aby čelily od východu se valící hlavní síle Rusů. U Ravy Ruské a na
Sanu byly tuhé voje. Padl Lvov, hlavní město Haliče a Rusové obléhali Přemyšl, pevnosť
prvého řádu. I před Karpaty prodraly se některé sbory Ruské, zaplavujíce končiny rusínské
až k charmawšské Sihoti. Ani v zimě nepřestaly boje, po celou zimu 1914–1915 bojovalo
se, a to ve vysokých zasněžených Karpatech.
Boje v Srbsku. Proti Srbsku bojujícím našim sborům bylo podniknouti kruté boje.
Generalové Gieszl a Bruderman byli odvoláni, začla nová ofensiva pod general. Potiorkem,
který pronikl k Valjevu na východní hranici Srbské, dobyl Valjeva a sborové rakouskouherští pronikli až do Bělehradu a města dobyli. Ale jen na krátko. Srbové obrátili se
a naše sbory zahnali. Bělehradu opět dobyli a hojnou kořisť získali.
Vánoce v poli. V to přišla zarmucující zpráva, že pevnosť Přemyšl padla. Obležená
posádka s generálem velitelem pevnosti Kusmánkem v čele musela se z hladu vzdáti, aby
nastoupila cestu do zajetí ruského. Rusové stáli nyní takřka před Krakovem. V okolí
pevnosti Krakovské sváděny boje. U Limanové a Gruběšovova podařilo se armádám
rakousko-uherským Rusy odraziti, takže stabilní fronta tou dobou byla na Dunajci a Nidě
blíže města Tarnova. Tak slaveny první vánoce v poli. Šťastní byli příslušníci armady
rakousko-uherské, kteří si vymohli dovolenou, aby na radostné svátky mohli domů do
svých domovů, aby ty šťastné chvíle mohli užíti mezi svými. Těm ale, kteří museli zůstati
u svých sborů v poli, posílali jejich příslušníci dárky do pole polní poštou, aby se také
z těch dárků potěšili a na svou krušnou povinosť zapomněli. V celém mocnářství sbíraly se
dárky pro vojíny v poli, školní dítky chodily milodary sbírati, zvlášť královské hlavní město
Praha vyznamena-

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada F – svazek č. 3
Třetí pamětní kniha hostivické fary 1836–1955

70

Pag. 150

nala se hojností a vzácností darů, kterými obmyslila své příslušníky v poli strádající, aby
jim připravila radosť, za čež vojínové dary obmyšlení tklivými slovy laskavé matičce Praze
vyslovovali díky.
Průlom u Gorlice. Pád pevností ruských. Za vánocemi v poli přišel Nový Rok 1915,
přešla celá zima a dostavilo se jaro. Na podzim létělo sice světem okřídlené slovo císaře
Wiléma, že než listí se stromů spadne, že vojsko vítězně se vrátí domů, ale slovo to
bohužel skutkem se nestalo. Za to bez hluku a potichu připravována hrozná offensiva
k jaru a 1. května 1915 rozlétla se zvěst o proražení ruské fronty u Gorlice. Tisíce děl
všech kalibrů hřmělo po dva dni bez přestání, tak že Rusové tomu tlaku odolati nemohli
a ustoupili. Asi za měsíc poté zpět dobyt i ztracený Přemyšl. Všeobecně bylo želeno té
okolnosti, že nemohl se udržeti déle, nemusel padnouti do Ruských rukou. Pak vtrhlo
vojsko rakousko-uherské i do hlavního města Lvova a dobyto i skoro celé Haliče zpět až na
malý východní pruh země s městem Brody, Tarnopolem. Vítězná vojska německá
a rakousko-uherská překročila řeky San a Vislu a válku přenesla do Ruského Polska, kdež
ruská vojska vyhýbajíce se porážce ustupovala a tak vyklidila všecky hrdé pevnosti –
Ivangorod, Brest Litevský, Varšava, Biely Stok, Grodno, Lomža. Maršal Hindenburk pak
z jara, když porazil Rusy u Sosnové Hory, obrátil se na sever do Kuronska. Tak zmocnilo se
německé vojsko zemí ruských až ku Dvině (západní). U Rigy a Dvinska se ruské voje
zastavily a dál Němce nepustily. Tak se utvořila ohromná fronta východní od moře
Baltského ke Karpatům. Připomenouti sluší, že zároveň s proražením u Gorlice a Tarnova
sbory naše a německé vytlačily Rusy z Uher a přes Karpaty a celou Halič museli Rusové
ustupovati. Bukovina byla střídavě v rukou ruských a zas v rakousko-uherských.
O Rumunsku se pořáde nevědělo, jak se zachová, bude-li podporovati čtyřspolek, či přidá
se k nepřátelům.
Opanování Srbska a Černé Hory. Na podzim pak roku 1915 zas bez hluku, aniž by svět
dříve o tom tušil, překročil maršálek Makensen Dunaj a napadl Srbsko. Brzy padl Bělehrad,
Srbové, ač statečně bojovali, museli ustupovati. V tu dobu přistoupilo k Německu
a Rakousko-Uhersku Bulharsko a z východní své hranice napadlo Srby, takže tito byli
tlačeni ze dvou stran a pokoření jejich tedy neodvratné. Brzy na to se strany mořské dobyli
sborové rakousko-uherští Lověcnu a celé Černé Hory, tak že král Černohorský Nikola se
vzdal, vida nezbytí. Pak ale znovu přešel k nepřátelům a přes Italii dostal se se svou
rodinou do Francie, kde mu vykázán pobyt. Okupováno i celé Srbsko i Albánie až ku řece
Vojuse; srbská armáda ustupovala přes Albanii k moři, kdež na lodích italských byla
naloděna a tak před vzdáním se uchráněna.
Tu třeba zmíniti se o Italii. Od lét osmdesátých byla Italie spojencem Německa
a Rakousko-Uherska, tyto tři říše tvořily spolu tak zvaný trojspolek,
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ale jaký to byl upřímný spolek, ukázalo se nyní v době zkoušky. Ne jenom že Italie
nerozmnožila řady svých spojenců, ale v létě roku 1915 vypověděla válku RakouskoUhersku a tak věrolomnost svou dotvrdila. Usilovala o nabytí Trentina a Terstu a Dalmacie
a chtěla Rakousko-Uhersko vypudit z moře Adriatického. „Mare nostro“ říká se v Italii moři
adriatickému, jako by tam Rakousko-Uhersko docela nemělo nic co dělat a jakoby tam
nemělo žádných zájmů.
Obrat v Italii. Tak v těžké době přibyl mocnářství nový úlisný nepřítel, kterému se
muselo čeliti. Italové vtrhli hned do jižních Tirol po silnici vedoucí k pevnosti Rovereto. Ale
až k tomuto místu se nedostali, neboť chrabré naše voje je tam nepustily. Alpy jako brána
brání zrádnému nepříteli dostati se ku kýženému cíli. V Judicariích a se strany západní
u průsmyku Tonale u Stilpského sedla drali se Italové do Tirol, ale marně. Podobně Val
Suganon na Trident a skrze Dolomity k Borenu a Toblachu, ale úspěchů značných nikde se
jim nedostalo. Nejhlavnější ale jejich fronta jest sočská, kterou Italové více nazývali
Sulskou, kudy chtěli dostati se do Terstu, ba až do Vídně. „Jděte do Vídně a zapalte to
město,“ tak jim poroučel jejich nejpřednější básník, ale ještě větší štváč Gabriel
Ditununzio, i u nás z překladů známý. Hlavním velitelem Italského vojska jmenován hrabě
Padorna, syn onoho Padorny, jenž roku 1870 vtrhl branou Piovou do Říma. Ale ta cesta do
Vídně přece jen nebyla tak lehká, jak si to Italové představovali. Třeba mohli vynaložiti
přesilu svých vojsk, nejmodernější zbraně a podporu měli celého světa, nic jim to nebylo
platno. Chrabrá vojska rakousko-uherská zdatně jim čelila, mezi nimi byli vojenskou
správou často chváleny sbory české a chorvátské. Pozoruhodného úspěchu nemohou
dosíci Italové, ač se všech sil se namáhají. Král Italský od Tržíče při moři (Montopaleone)
netrpělivě se dívá dalekohledem na Terst, aby jej alespoň viděl, když tam přijít nelze.
Ani druhý rok válečný nepřinesl tedy rozhodnutí. Mocnostem středoevropským přibyl nový
nepřítel – Italie, ale za to získaly tyto mocnosti za spojence Bulhary a Turky, s nimiž tvoří
čtyřspolek a mají proti sobě dohodu mocností západních – Entente. Chrabří naši vojínové
slavili již druhé vánoce v poli, daleko od svého domova. Že se na ně doma s láskou
vzpomínalo a dárky se jim posílaly, rozumí se samo sebou.
Tíseň za války. Ale ani v zázemí, to jest v místech, které svízelné války byly ušetřeny,
nebylo dobře. Začal se jeviti nedostatek všech věcí, potřebných k výživě a ošacení
a i jinak. Stát zřídil válečný obilní ústav, všecko obilí v zemi sklizené prohlášeno za majetek
státní a samozásobitel – rolník – měl si ponechati jen tolik, co by postačilo k novému osetí
a na výživu pro jeho dům. V každé obci zřízena žňová komise, která měla o to pečovati,
aby žádný pozemek v obci nezůstal neoset, a těm usedlostem, které měly své hospodáře
na vojně, měla účinně býti podporou. I farář zdejší jmenován členem komise této.
Vyživovací komise na hejtmanství zřízeny.
Chlebová komise. Aby všem stejnoměrně se dostalo, bylo
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vypočteno, kolik v celé říši přijde na jednotlivou hlavu mouky, kolik chleba, protože
chlebovin od počátku války se nedostávalo, muselo se co nejusilovněji šetřiti, mouka naše
dobrá nahražována byla kukuřičnou a mísena do ní mouka ječná i z bramborů připravená.
Začaly první chlebenky. Pekaři neměli péci rohlíky a jiné pečivo. Chléb byl k dostání jen
u chlebové komise na vykázání chlebového lístku, určena cena i váha chleba a musel
každý s ním vystačiti po určenou dobu. Všeobecně stýskáno si na to, že s dávkami mouky
a chleba vystačiti nelze a kdo by nemohl si koupiti kousek masa, anebo živ býti brambory,
ten by musel trpěti hlad. Přede žněmi 1915 bylo chlebovin takový nedostatek, že se pekl
chléb převážně z kukuřičné mouky a i jiné náhražkové mouky. Polepšení nastalo až po
žních, kdy získáno nových zásob.
Vystěhovalci v Hostivici. Při vtrhnutí Rusů do Haliče a Bukoviny byly krajiny od Rusů
okupované, dříve než padly Rusům do rukou, od všeho obyvatelstva evakuovány. Všecko
obyvatelstvo krajiny válkou stížené muselo se vystěhovati do zázemí, do krajin válkou
ušetřených. Byla pro ně zřízena celá baráková kolonie v rozličných místech. Ale Haličtí
Poláci i Rusíni neradi zůstávali v těchto vystěhovaleckých koloniích barákových. Ztěžovali si
zvláště na kolonii v Gmündu v Dol. Rakousích, kde mezi nimi vznikaly i nakažlivé choroby,
tyfus a jiné. Proto raději se hlásily celé rodiny vystěhovalců polských i rusínských na polní
práce a c. a k. správa císařského a soukromého velkostatku potřebujíc dělníků k obdělávání polí ráda je přijímala do svých služeb. Také válečných zajatců bylo použito jako
dělníků při práci na dvořích zdejšího velkostatku. Z počátku pracovali tu zajatí Rusové,
později vyměněni byli za zajaté Srby. Nějaký čas, když Italie začala válku, byli tu
i evakuovaní Chorváti z Přímoří a také i Italové z vlašského Tirolska a z Istrie. V Praze pak
leželo toho roku mnoho vojska maďarského, celé dva pluky maďarské přeloženy byly do
Prahy a za to pluky Pražské přemístěny byly do Uher. Tak se stalo, že jsme tu měli
shromážděno celé Rakousko. Svorně na poli pracovali Poláci, Rusíni, Rusové, Srbové,
Chorváti i Italové. Takové nové stěhování národů přináší sebou tato světová válka a ti
ubozí vystěhovalci a zajatci musí nechati svoje pole doma opuštěná a obdělávati pole cizí.
Vystěhovalci židé. Mezi vystěhovalci Haličskými ovšem nescházelo ani židů, ale tyto
neviděl nikdo pracovati, žádná komise je nenutila ku práci. Starostové museli se postarati
o obydlí pro ně, obyčejně v tanečních sálech hostinců, které nyní ve válce byly opuštěny,
protože nikomu se do tance nechtělo. Všeobecně si stěžováno, že židé haličtí skupují věci
spotřeby a dělají s tím obchody a snad dokonce vyvážejí a tak drahotu rozmnožují. Také
byli židé i v podezření, že schovávají stříbrné mince i drobné peníze, proto že je jich takový
nedostatek. Zlato již dávno v Čechách viděti nebylo.
Klesnutí měny. Peněz bylo mezi lidem dosti. Ženy narukovavších vojínů dostávaly
pravidelné podpory pro sebe i na dítky od komise vyživovací, ale byly to samé papíry,
stříbrných a drobných peněz se docela nedostávalo a korunová měna rakouská klesla
v ceně tak, že některé věci až desetkráte dráže se prodávaly. Když byla Halič a Bukovina
zpět dobyta, vraceli se radostně vystěhovalci domů. Jen židé nám tu zůstali, není známo
proč?
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Velikonoční sv. přijímání vojínů z pole válečného. V čase velikonočním roku 1916
byli ubytováni v kasárnách u práchoven celá setnina mužů z pole se vrátivších, konali
službu jako stráž vojenská u práchoven a odpočinouti si tak od služby na frontě. Celá tato
setnina vojska, která sebrána byla z rozličných pluků, přijala ten velikonoční čas vzorně
svaté Svátosti v chrámu Páně Hostivickém. Odpoledne asi ve 2 hodiny měli přípravné
kázání a pak vykonali všichni sv. zpověď. Druhého dne ráno měli všichni společné svaté
přijímání. K paměti poznamenávám zde důstojníky této družiny. Setník pan Alfred Weiss,
který brzy na to narukoval do fronty, nadporučík Josef Voříšek, bankovní úředník, poručík
Josef Hruška, c. k. profesor a český spisovatel a vedoucí šikovatel Adolf Heinzl. Všichni
zúčastnili se již mnoha bojů a mnozí z nich odnesli si z bojů více ran. Duchovenstvu
zdejšímu vypomáhali ve slyšení sv. zpovědi vojínů vld. pp. Vlastimil Hálek, farář Libocký
a František Stibor k. a. notář býv. farář na odpočinku v Liboci. Asi za měsíc na to loučila se
družina s Hostivicí a narukovala zas do boje.
Rumunsko. Tohoto roku 1916 kromě očekávání vyvstal Rakousku nový nepřítel,
Rumunsko. Dlouho se rozmýšlelo, na kterou stranu se má přidati. Bylo by pro ně těžko pro
jejich polohu uprostřed válčících států zachovati neutralitu. Ministerský předseda rumunský
Bratimu ustavičně ujišťoval, že je přátelsky nakloněn Rakousku. A přec potají zbrojili
a konečně v září 1916 válku vypověděli. Rumunské vojsko spojilo se s ruským a vtrhlo do
Sedmihrad a dobylo počátečných úspěchů, protože hranice nemohly býti hned patřičně
hájeny. Z východní i jižní hranice Sedmihradské pronikali nepřátelští Rumuni vždy dále do
vnitra země. Ale dlouho jejich úspěšné tažení netrvalo. Brzo je sbory rakousko-uherské,
k nímž se přidalo i vojsko německé, počaly tlačiti ze země. Za krátko byly Sedmihrady
nepřátel prosty a vojsko spojenců pronásledovalo nyní Rumuny ve vlastní jejich zemi.
Spojenci dobyli Krajové, hlavního města t. z. Malého Valašska a konečně i Bukurešť, hlavní
město celého království byla v moci vítězů a Rumuni byli náležitě pokořeni, že jim zůstala
menší část Multánska. Ostatní velká část jejich země byla okupována válečnými spojenci.
Úmrtí J. V. císaře Frant. Josefa I. Mezi tím, co vítězně potrestáno Rumunsko za svou
zradu, rozžehnal se s životem Jeho Veličenstvo císař František Josef I. Překvapující zvěsť
o smrti Jeho rozlétla se po mocnářství 21. listopadu 1916. Bylo sice známo, že Jeho
Veličenstvo v nepříznivém tom čase listopadovém trpí nachlazením, ale noviny ujišťovaly,
že není obavy o Jeho život. A přec už dny Jeho byly spočteny. Nedočkal se, ač to bylo jistě
vroucím Jeho přáním, zase blažených časů mírových a za třesku zbraní uloženo tělo Jeho
ve středu dne 29. listopadu odpoledne ve 3 hodiny do hrobky u Kapucínů ve Vídni, kde
všichni Jeho vznešení předkové z rodu Habsburgského počínajíc císařem Matyášem
odpočívají. Za vznešeného v Pánu zesnulého pořádána byla i v Hostivickém chrámu Páně
zádušní slavnosť, k níž všecky úřady, školy a spolky byly pozvány.
Nastoupení J. V. císaře Karla I. Po smrti císaře a krále Františka Josefa I. nastoupil
vládu v rakousko-uherském mocnářství Karel František Josef, arcivévoda rakouský, syn
někdy arcivévody Otty, syna arcivévody Karla Ludvíka, bratra císaře Františka Josefa I.
Druhý den po smrti
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Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. sešli se v chrámu Páně vojínové zdejší c. a k.
dělostřelecké zbrojnice a tak, jako noví vojínové z celého mocnářství přísahali, přísahali
novému panovníku, který přijal jméno Karel I. Kéž dá Bůh, aby panování Jeho pro všecky
národy Jeho vládě svěřené bylo šťastné, a co se nepodařilo vznešenému Jeho předchůdci,
aby dosáhl on, šťastného a blaženého míru.
Nový panovník není v Hostivici neznámý. Byl zde vícekráte na honě, jednou i se svou
vznešenou chotí, tehdáž arcivévodkyní Zitou, rodem vévodkyní z Burbon-Jarmy.
Odchod J. E. pana Leona ze Skrbenských. Než ještě jiné změny dožili jsme se toho
památného roku 1916 s celou Pražskou arcidiecesí. Jeho Eminence Leo kardinal ze
Skrbenských kníže arcibiskup Pražský zvolen byl na arcibiskupský stolec v Olomouci tamní
nejdůstojnější kapitulou. Po více než 16 roků svého blahodárného v arcidiecesi působení
odchází Jeho Eminence do své rodné arcidiecese Olomucké, zanechav stolec a berlu
sv. Vojtěcha osiřelou. Listem pastýřským ze dne 29. června 1916, jenž čten byl ze všech
kazatelen v celé arcidiecesi v neděli na to, loučí se dojemně Jeho Eminence se svými
arcidiecesány, děkuje Pánu Bohu za všecka dobrodiní, která mu Bůh za tu dobu prokázal,
a slibuje, že bude na své milé arcidiecesány i nadále pamatovati. Odcházející Jeho
Eminence byl skutečně ode všech arcidiecesanů ctěn a milován pro svou neobyčejnou
laskavosť a vlídnosť. Správcem arcidiecese a kapitulním vikářem byl jmenován Jeho Milosť
prelát Dr. Sedlák.
Nový Nejd. Arcipastýř. Na den 8. prosince 1916 Neposkvrněného Početí Panny Marie
ujal se vlády a nastoupil svůj vznešený úřad nově jmenovaný Arcibiskup kníže Pavel hrabě
Huyn. Dne 7. prosince na večer zvláštním vlakem přijel z dosavádního svého sídla Brna,
kde po 12 let byl biskupem, a byl týž den v Praze slavnostně uvítán a doprovozen do
chrámu Páně u sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, kde ho shromážděné kněžstvo
uvítalo. Druhého dne na to byla slavná inthronisace u sv. Víta, k níž se dostavili všichni
nejdůst. biskupové čeští a veliké množství kněžstva, aby svého vznešeného
nejdůstojnějšího Arcipastýře, primasa království Českého na stolci sv. Vojtěcha co
nejuctivěji přivítali.
Tak přiblížil se konec roku 1916, na události významu světového tak bohatého, znovu zas
zažili jsme radostné svátky vánoční za třesku zbraní a nepřiblížili jsme se k míru ani o krok.
Nedostatek všeho se zmáhá, drahota stoupá úžasně a všude zračí se již únava, zdá se, že
déle již těch svízelů války snášeti nelze nikomu.
Triduum. V těchto trudných dobách přišel potěšiti milou naší farní osadu Hostivickou
známý lidový kazatel a milý náš soused, veledůstojný pan farář Libocký a k. arc. vikariátní
sekretář Vlastimil Hálek a se svolením nejd. kníž. arcib. Konsistoře pořádal pro farnosť naši
triduum v postě od 23. do 25. března 1917. Kázal horlivě každý den na večer po 6. hodině
a ráno v 7 hodin. Každý den hned od počátku naplňovali lidé chrám Páně a bedlivě
naslouchali slovům výmluvného důst. pana kazatele, když je povzbuzoval, kde naleznou
nejlepší útěchu v tomto čase válečném. Mnoho jich hned na první vybídnutí přijalo svaté
Svátosti. I školní dítky sv. Missie se zúčastnily. Ani počasí špatné a vánice sněhová v tom
ročním čase nebývalá neodstrašily pilné návštěvníky chrámu Páně. Každý účastník
sv. tridua jistě v duchu děkoval výmluvnému důst. panu faráři za útěchu,
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kterou nám svými slovy přinášel.
Chléb sv. Antonína. Protože missionářský kříž z nedávné doby z roku 1911 zde
u chrámu Páně máme, vybídnul důstojný Pán farář Hálek při slavném zakončení těchto
missií naši farní osadu, aby si na památku na tuto missii, aby se pořídila ze sbírek,
dobrovolných milodarů, socha sv. Antonína Pad., ku konání pobožnosti tak zvané „Chléb
sv. Antonína.“ Výzva tato nalezla ohlasu. Sochu sv. Antonína s konsolou dodal sochař
a řezbář z Prahy František V. Buk za 250 korun, klekátko k soše za 30 K dobrotivě
darovala paní Anna Andělová, manželka železničního zřízence z Hostivice. Dne
18. listopadu 1917 v neděli 25. po sv. Duchu důstojný pan farář po kázání nám sochu
sv. Antonína posvětil.
Nová paramenta pro kostel. Na žádosť farářovu bylo pro chrám Páně v Hostivici od
slavného c. a k. patronátního úřadu v Jenči roku 1917 pořízeno a zakoupeno následující:
jedno bílé mešní roucho z těžkého celohedvábného damašku a pravým zlatým vyšíváním
v ceně
200 K
jedno zelené mešní roucho stejné jakosti
200 K
dvě alby lněné s krajkami
160 K
dvě rochety lněné s krajkami
120 K
dva humeraly
18 K
dvě cinynta
8K
Tyto věci k největší spokojenosti dodaly ctihodné Sestry sv. Karla Borom. v Řepích.
Od firmy pražské Jan Staněk, pasíř a zlatník objednal farář maje k tomu laskavé svolení
slavného c. a k. patronátního úřadu v Jenči:
postříbření dvou pacifikalů (relikviářů) každý v ceně 35 K, dohromady tedy
70 K
kotlík nový na svěcenou vodu s aspergilem
32 K
dva tácky pod mešní konvičky po 20 K
40 K
Rekvisice zvonů. Dlouho trvající válce však nucen byl chrám Páně přinésti svou oběť.
Jako všude, tak i v osadě naší působilo velký rozruch, že budou na vojnu rekvirovány naše
zvony. Trpce zvlášť pociťováno, že zvony, které mají ku službě Boží nás vybízeti, nyní
budou brány k docela jiným účelům. Aby se alespoň památka uchovala na naše zvony, dal
farář se svolením slavného patronátního úřadu udělati stavební c. a k. správou v Hostivici
sádrové odlitky všech zvonů, budou uchovány na paměť ve faře i u c. a k. patronátního
úřadu v Jenči.26 Farář snažil se zachovati osadě zvony všemožně, poukazoval, že slouží
nejen službám Božím, ale i oznamují nám čas, tlukou na ně hodiny věžní. Naše zvony
neměly sice cenu ani archeologickou ani historickou, nicméně byly velmi pěkně sladěny
a dobře se poslouchal hlas jejich. Škoda jich.

26

S největší pravděpodobností se žádný odlitek nezachoval.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada F – svazek č. 3
Třetí pamětní kniha hostivické fary 1836–1955

76

Fol. 156

Kdo ví, kdy zas nadejde čas, abychom si pomohli k novým zvonům. První rekvisice stala se
v Hostivici dne 23. května 1917. Tehdy snímán největší náš zvon jménem sv. Jakub,
600 kg těžký, který měl na sobě tento nápis: Za panování Jeho Osvícenosti pana
Maxmiliana Josefa sv. římské říše volence Bavor a Falzu slitý 1802 nákladem záduše za
administrace pana Antonína z Šindelářů, pana vrchního Hynka Stibitze, pana faráře Vaisa.
Na dolejším okraji: Johann Wenzl Kühner goss mich in der K. K. Neustat Prag. Odlitky od
něho jsou uchovány na památku. Zvon tento byl ze svého místa sejmut a vysazen na okno
věžní a odtud svržen dolů na zem, kde se korunkou svou zaryl do země, ale nepoškodil se.
Okamžik ten, když zvon letěl dolů, byl zachycen fotografem a fotografie přiložena do
pamětní knihy této,27 aby byla svědkem, jak barbarsky se zacházelo s věcmi službě Boží
zasvěcenými. Dole pak byl zvon ještě ofotografován.
S těžkým srdcem loučili jsme se se svým zvonem. Zdejší pan učitel František Pechlát dal
všeobecné náladě, která vznikla při snímání zvonu, výrazu případnou básničkou, kterou
hned při té příležitosti napsal a kterou zde na paměť uvádím:28
Zazvučely naposledy,
truchlivě jich hlahol zní
kovové to srdce jejich
o bývalých dobách sní –

Na poslední cestu zněly
Těm, kdož opouštěli svět,
Truchlivá však píseň byla,
Kterou k pohřbu mohli pět.

slavnostně jak vyzváněly
k službám Božím zvaly lid –
do chrámu – v němž duše lidská
nalezne vždy pokoj, klid.

Pokolení kolikeru
Takto zvony zvonívaly,
Naposledy sobě samým
Hranu k pohřbu zpívaly.

Ale na této rekvisici první nezůstalo. Dne 27. listopadu 1917 dostavili se rekvirující vojáci
podruhé a tentokrát byl rekvírován zvon náš druhý, prostřední sv. Vavřinec s obrazem
sv. Vavřince 546 liber těžký, má nápis: Slitý 1802 nákladem osadníků. Na druhé straně
obraz sv. Barbory. Odlitky jeho zůstaly na památku, fotografie jeho se nezachovala. Tak
nám zachován k službám Božím jen jeden zvon nejmenší, umíráček 55 cm v průměru
z roku 1857. Nese nápis: Za patrona, Císaře a krále Ferdinanda I., zástupitele patronátního
Antonína Velebila, faráře Jiřího Rohleny – zvon tento přelit od Jos. Karla Bellmana v Praze.
Bude smutno v naší milé osadě, když ani na největší slavnosti a svátky neuslyšíme zníti
naše zvony. Slabý hlas toho jediného zvonu zbylého upomíná na poslední věci člověka, na
naši válečnou bídu.
Kromě zvonů bylo z kovového chrámového náčiní pro válku rekvirováno:
dvě kovové (cínové) mešní konvičky, porouchané a již neupotřebované,
dva talířky (tácky) cínové již polámané,
nádobku k umývání rukou (cínovou) v sakristii.
Náhrada za tento kov tuším 8 kor. Odvedena do c. a k. důchodu v Jenči.

27
28

Tato bezesporu zajímavá fotografie se v pamětní knize nenachází.
Lístek s básní je založen ve druhé pamětní knize hostivické fary.
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Dary pro kostel. V poslední době dostalo se našemu milému chrámu Páně několik
vzácných darů, o nichž třeba se zmíniti v této knize pamětí:
Velum k požehnání s Nejsvětější Svátosti na ramena kněze hedvábné s vyšitým Jménem
Ježíš a s třásněmi. Darovala panní Marie Pokožková.
Krásné antipendium oltářní se zlatem vyšívaným Jménem Marie, dar paní ředitelové
Schmidtové, za poděkování P. Bohu, že pan ředitel továrny nemusil narukovati na vojnu.
Paní ředitelová darovala chrámu P. dvě pěkné vázy na květiny s uměl. květinami.
Pláštíček na ciborium hedvábný se zlatými bortami a zlatým vyšíváním, dar to panní
Buchtové a paní Rybové, manželek c. a k. vrchních officialů dělostřel. zbrojnice v Hostivici.
Všecky tyto vzácné dary cenné pořízeny byly od ctihodných sester sv. Karla Bor. v Řepích.
Rekvisice píšťal. Pro nedostatek kovů k válce byla nařízena rekvisice i kovových
(cínových) píšťal varhanových v prospektu. Varhanář z Prahy S. Š. Petr oznámil sem, že
přijde v únoru 1918 a bude vybírati cínové ony píšťaly. Únor 1918 minul a k rekvisici
dosud nedošlo. Kéž by si to rozmyslili a od této rekvisice upustili, vždyť bez toho mnoho
nevynese. K rekvisici cínových píšťal došlo o měsíc později.
Úmrtí pana řídícího J. Suchoradského. Za dlouhotrvající této války stala se i změna na
škole Hostivické. Již 6. května 1915 zemřel pan řídící učitel Hostivický Jan Suchoradský.
Trpěl již delší dobu před svou smrtí, byl v létě 1914 na léčení v Mariánských Lázních a pro
rok 1915 zas se tam chystal, cítě, že se mu tam polevilo. Pan řídící učitel trpěl totiž
přílišnou tloušťkou, následkem nedostatku pohybu. V den své smrti chtěl jíti do Prahy
a právě si kupoval u pokladny na nádraží jízdní lístek, kdy smrt nenadálá ho zasáhla. Klesl
na zem a krátce na to, při převezení domů zemřel, aniž mohl býti zaopatřen sv. Svátostmi.
Nenabyl již vědomí. Za nemoci jeho v roce 1914 pisatel těchto řádků ho častěji
navštěvoval a dosvědčuje, že měl upřímný úmysl přijmout sv. Svátosti umírajících, chtěli
totiž posilniti se Tělem Páně oba manželé společně, pan řídící se svou manželkou, která
tou dobou také churavěla a nemohla choditi do kostela. Pán Bůh ale jinak usoudil. Tělesné
pozůstatky jeho vykropeny ve škole a po mši sv. v chrámu Páně Hostivickém převezeny do
Unhoště, kdež na hřbitově pohřběny. Pan řídící Suchoradský koupil si totiž dům v Unhošti,
kam v brzku se chtěl odstěhovat na odpočinek. Unhošť k odpočinku si zvolil proto, že syn
jeho Emil jest tam učitelem na měšťanské škole.
Dvě léta nebyl vypsán konkurs na školu Hostivickou uprázdněnou. Teprve roku 1917
v květnu byl rozhodnutím c. k. okresní školní rady ustanoven řídícím učitelem pan Alois
Geltner, doposud řídící učitel v Jinočanech na osadě Ořešské, zástupce učitelstva při
c. k. okresní školní radě v Kladně, který začátkem škol. Roku 1917–1918 do Hostivice se
přistěhoval. – Pan A. Uhlík jest od počátku války na vojně, jest nyní c. a k. praporčíkem.
Pan učitel František Pechlát byl odveden
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a také narukoval k vojsku, ač byl jako zatimní správce školy zde nezbytný, teprvé koncem
roku 1917 ze svazku vojenského propuštěn.
Změna místa kaplanského. Roku 1914 posledního prosince nastala změna i v zdejším
místě kaplanském. Dosavadní zdejší kaplan velebný pán Josef Ptáček stal se kaplanem
v Tachlovicích a kaplan Tachlovický velebný Pán Josef Kubát nastoupil 1. ledna 1915 na
jeho místo. Tento velebný Pán nebyl zdejší osadě neznámým. Působilť zde horlivě již za
veledůstojného Pána Josefa Sirůčka v létech 1904 a 1905.
Generalní visitace 24. dubna 1918. Na den sv. Jiří dne 24. dubna 1918 připadá
Generální visitace ve farnosti Hostivické. Poslední Generalní visitace byla zde v roce 1905.
Od té doby minulo tedy 13 roků. Letos zavítá do farnosti Hostivické Jeho knížecí Milost
nejdůstojnější kníže arcibiskup Pražský Dr. Pavel hrabě Huyn, aby zvláště v nynějších
trudných dobách potěšil a posílil všecky a přinesl jim milosti a dary Ducha svatého.
Jakmile bylo jisto, že zde se bude konati Generalní visitace, konal farář radostně přípravy
k důstojnému uvítání J. kníž. Milosti. Na jeho žádost povolil c. a k. patronatní úřad zevnější
opravu chrámu Páně. Mnoho omítky po poslední opravě zase opadalo, zvláště na věži byly
patrné rozsáhlé plochy opadané omítky. Ač doba nynější jest zvláště tísnivá a materialie
docela skoro scházejí a práce řemeslníků drahá, přece opravy se provedou. Uvnitř malba
kostelní byla opravena, práci ku spokojenosti provedl malíř Frant. Šorf z Kralup nad
Vltavou za …29 Všecky oltáře i kazatelnu opravil pozlacovač z Prahy Kostečka za 1 290 K.
Týž mistr pražský pozlatil a opravil žerdě k baldachýnu, novou látku na baldachýn
připravily sestry Milosrdné sv. Karla Bor. V Řepích. Tytéž ctihodné sestry dodaly ještě pro
kostel nový mešní ornát černé barvy za 200 K, novou křestní štolu, lněné rochetky pro
ministranty, bursu ku zaopatřování nemocných.
Také se postaraly o nové roucho pro sochu představující sv. Simplicii, v níž jsou uloženy
svaté ostatky této světice.
Na žádost faráře povolil c. a k. patronátní úřad v Jenči 300 K na sochu Nejsvětějšího Srdce
Páně, kterou dodá chrámu Páně řezbář Kostečka.
Revisum in sacra visitatione generali die 24. Aprilis a. d. 1918.
+ Paulus
Archiepiscopus
Protože socha Nejsv. Srdce P. nebyla dodána včas, aby mohla býti 24. dubna při gen.
Visitaci od J. Milosti nejd. knížete Arcibiskupa, jak si přál farář, posvěcena, a dodání její se
o den zpozdilo, prosil farář J. Milost nejd. knížete Arcibiskupa v Ořechu při tamní gen.
Visitaci, že socha již došla, a J. Milost slíbil, že následující neděli, která již padla do května,
odpoledne přijede ze Stodůlek a sochu Srdce Páně posvětí, aby

29

Údaj není uveden.
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splnil Svůj slib. Rázem 6. hodiny odpoledne v neděli přihrčel automobil a četně
shromážděný lid přivítal svého Arcipastýře. S průvodem kněží a drůžiček kráčel Nejd.
Arcipastýř a na oltáři pod kazatelnou sv. Vojtěchu zasvěcenému postavenou sochu
N. Srdce P. posvětil, přičemž celá osada Hostivická Božskému Srdci Páně se zasvětila při
krásné pobožnosti, která spojena byla i s první Pobožností Májovou, jak každoročně od
více let tato májová pobožnosť v chrámu P. farním v Hostivici konána bývá. J. Milosť vida
chrám Páně lidem přeplněný a ku slavnosti zvlášť vyzdobený, byl mile dojat a dítkám
medajlky rozdával, pak s celou osadou mile se rozloučil.
Návštěva zbrojnice. Budiž při tom i vzpomenuto, že 24. dubna 1918 při vchodu Jeho
Milosti do fary přivítali kromě domácích kněží i pan Patronátní komisař Václav Rosam
z Jenče a pan okresní hejtman z Kladna Šlechta a starostové obcí přifařených a pan
plukovník a velitel zdejší zbrojnice Augustin Schweida, který při audienci prosil J. Milosť
Nejd. Arcipastýře, aby se přišel podívat i do zdejší zbrojnice, kde se právě plnily pro válku
ruční granáty. Jeho Milost laskavému tomu pozvání vyhověl a ač bylo počasí nepříznivé,
dílny zbojnické si prohlížel, při čemž průvod Jeho, jak se pod deštníky ubírá zbrojnicí, byl
fotografován. Obrázek pro památku jest v této Pamětní knize přiložen.30
Skončení gen. visitace. Po skončené generální visitaci ve a. vikariátu Libockém J. Milost
Nejd. pan Arcibiskup pozval všecko kněžstvo arcib. Vikariatu Libockého do Své residence
na Hradčanech, kde nejprvé vysocedůst. p. arc. vikář Dr. Rudolf Horský J. Milosti děkoval
za Jeho namáhavou apoštolskou cestu a práci, pak jsme byli přítomni pobožnosti v kapli
residenční a konečně skvělou hostinou pohoštěni. Tak zůstala nám v kruté době války
vzpomínka na generalní visitaci, mnozí z ní i nabyli útěchy ve svízelích té doby.
_._
Konec války. Však Bůh dal a i ta nekonečná válka dostala svůj konec. Centrální mocnosti,
když jedna fronta za druhou se zhroutily, seznaly, že zápas další jest marný. Přišel
28. říjen 1918 a do Prahy došla zvěst, že Rakousko přijalo 14 bodů šlechetného presidenta
Spojených Států Sev. Ameriky Wodrow–Wilsona. Národové dosud ujařmeni náhle dosáhli
tím své svobody a sebeurčení. Jaká to byla radosť v Praze, když ta zvěst tam dolétla
v poledne dne 28. října 1918, to se nedá slovy vylíčiti.
Převrat. Bylo to v pondělí, ten památný den. Pisatel těchto řádků v pondělí poledním
vlakem přijíždíval do Prahy se svými milými sousedy spolubratry, důst. pány Františkem
Heřmanem, farářem z Hostouně a dp. Vlastimilem Hálkem, farářem v Liboci, obou již,
Bohužel, předčasně zemřelých; sotva že jmenovaní sestoupili v nádraží v Brusce,31 již
shlédli neobyčejný ruch. Spočátku nejistě ještě rozšiřovala se zvěst o skončení války, ač
rychle jako bleskem pozdvihla se celá Praha. Byli jsme svědky neobyčejného nadšení na
památném sv. Václavském náměstí v Praze, kde proudy lidu se valily. Na každém
účastníku bylo znát neobyčejné pohnutí a radosť z toho, čeho jsme se dočkali. Dojmy
z toho dne jistě nikomu nevyjdou z paměti, dokud živ bude. A z Prahy rychle roznesla se
zvěst o převratu po celé vlasti.

30
31

Fotografie se v pamětní knize nenachází.
Nyní nádraží Praha-Dejvice.
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Odchod J. M. Nejd. arcibiskupa hr. Huyna. O státním převratu nechci se zde
zmiňovati, to není účelem těchto pamětí. Ale důsledkem událostí těchto bylo, že i Nejd.
Arcipastýř J. Milosť hrabě Huyn více do Prahy se nevrátil. Dlel na Své apoštolské cestě ve
vikariatu Chebském, odkud odjel do sousedních Bavor a do Švýcar. Nejdůstojnější vždy
věrná Metropolitní kapitula u sv. Víta zatím spravovala opuštěnou arcidiecesi, až sv. Otec
Benedikt XV. ustavil počátkem roku 1919 Nejd. biskupa Králové Hradeckého Dr. Josefa
Doubravu na ten čas administratorem arcidiecese. Když pak byla přijata sv. Otcem
renuntiace J. M. arcibiskupa Huyna, byl zvolen na stolec sv. Vojtěcha Nejdůstojnější Pan
Dr. František Kordač, university Pražské professor a sv. Theologie a Filosofie doktor a byl
v neděli XX. po sv. Duchu dne 26. října 1919 na arcibiskupa posvěcen Theodorem Valtre
di Bonzo, arcibiskupem Thaperuntským a nuntiem apoštolským a na stolec sv. Vojtěcha
slavnostně dosazen ku radosti celé arcidiecese a celé naší osvobozené vlasti, která
[Pag. 160]

+ Franciscus Marmaggi, Archiep. Hadrianopolitan., Nuntius Apostolicus
... ... ... apostol.
Dr. Jos. Hanuš, metrop. kanovník v Praze
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Jmenování a slavná installace J. Mil. Nejd. p. Arcibiskupa Kordače.
dobře znala horlivé působení nově zvoleného Nejdůstojnějšího Arcipastýře dříve na
theologickém ústavě v Litoměřicích a pak na universitě v Praze, jak již v Litoměřicích
usilovně a s velkým zdarem se staral o dorost kněžský, jak kolem sebe shromažďoval
akademickou mládež, jak zařídil v Mladé Boleslavi krásný domov, kde by útočiště našli, kdo
věnovati se chtějí stavu kněžskému. Jistotně doba pohnutá nalézla svého pravého muže
a Boží Prozřetelnosť se postarala, aby naše milá arcidiecese po dlouhé zas době
rakouského panství řízena byla mužem, který dokonale zná potřebu doby, ku prospěchu
církve sv. Nebo s bolestí musí doznati pisatel těchto řádků, jak kormutlivé to byly poměry
v naší zemi, že při převratu nalezlo se tolik kněží, kteří od církve sv. se odtrhli a tak
pohoršlivý příklad dali a svedený lid tak do záhuby vedli. Nejsmutnější při tom jest, že
takoví vůdcové – odpadlí kněží – nalézají ještě podpory od státních úřadů, v pokrokovém
časopisectvu a celé literátní veřejnosti, zvláště v krajích průmyslnějších a kolem Prahy. Tak
se šíří jen lhostejnosť k náboženství, a což ještě horší, zřejmý úpadek mravní.
Potěšitelným pro nás, pracujícím na vinici Páně, může býti, že z našeho milého arcib.
vikariatu Libockého žádný z kněží neodpadl, všichni zůstali věrní své cti.
V roce 1919 jest zde zaznamenati také úmrtí veledůst. Pana faráře Vlastimila Hálka, faráře
Libockého a vikariat. sekretáře, našeho vždy milého, ochotného a horlivého pracovníka
a souseda. Zemřel oplakáván všemi, kteří ho znali, dne 17. února 1919.
Odchod J. Kubáta za faráře do Zeměch. Ještě jsem se nezmínil o tom, že Hostivické
kaplanství bylo roku 1918 obsazeno vlp. Josefem Kubátem, který odešel z Tachlovic a stal
se kaplanem zdejším od toho roku. Byl již více než 20 roků kaplanem, zažádal
o uprázdněnou faru patronátní v Zeměchách, ale při převratu dostaly se statky soukromé
panujícího císaře Karla do vlastnictví československé Republiky a nebylo ještě rozhodnuto,
kdo bude uprázdněné fary obsazovati. Zatím spadlo obsazování našich far – jure libere
collationis – J. důst. panu Arcibiskupovi, který dvě léta uprázdněnou faru v Zeměchách
udělil důst. pánu Josefu Kubátovi, zdejšímu kaplanovi.
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Nový kaplan J. Roháč. Na jeho místo nastoupil po jeho odchodu hned dosavadní kaplan
a administrator fary Hořelické důst. pán Josef Roháč, rodák Lenešický u Loun, pán velmi
horlivý, který mnoho zásluh si získal o zdejší farnosť. Založil tělocvičný spolek „Orel“
a v nedostatku cvičných sil sám mládež cvičil a na farním dvoře i na sále bývalo hlučno,
když se zde přihlášivší se Orlové cvičili. Když nebývalo místa v hostinských sálech, často na
faře pořádány schůze spolku katolických mužů a žen i mládeže.
Farářova pouť do Říma. Roku 1921 pak katolická veřejnosť československá z celé
Republiky pořádala pouť do Říma, jako první návštěva svobodné vlasti a poděkování Pánu
Bohu za dosaženou samostatnosť a úctu vzdáti chtíc jménem celého národa českoslovanského sv. Otci Benediktu XV. Pouť do Říma vedl miláček kleru i lidu J. Mil. Arcibiskup
Olomoucký Antonín C. Stojan a z biskupů českých Nejdůst. Pánové Karel Kašpar, biskup
Králové Hradecký, a Šimon Bárta, biskup Č. Budějovický, a tři biskupové, nově jmenovaní
ze Slovenska. Této pouti v měsíci říjnu 1921 súčastnil se i pisatel těchto řádků a vzdává za
to dík P. Bohu, že ve svém pokročilém věku mohl tu cestu podniknouti. Bylť tento otec tu
v Římě již podruhé. Prvně navštívil Věčné Město Řím ještě jako farář Nezdický v diecesi
Budějovické v milostivém roce 1900. Nebyl tedy v Římě zcela neznám, jako většina
poutníků.
Vzpomínka na profes. dp. Kordače. Vzpomíná si při té příležitosti, že krásy
Vatikánských sbírek nám laskavě a s velkou znalostí ukazoval tehdejší účastník té pouti
roku 1900 vys. důst. pan professor universitní Dr. František Kordač, nynější Arcibiskup
Pražský. Ten jako nejlepší znatel skvostů Vatikánských nejlépe nás mohl upozorniti na ty
světové památnosti. Pisatel těchto řádků byl tak šťastný, že zrovna přidělen byl k té
skupině asi dvacíti poutníků, kterým učený a Říma znalý pan professor vymohl přístup do
komnat a sbírek Vatikánských, k čemuž ostatní skupiny se nedostaly. V roce 1921, kdy
jsem byl v Římě podruhé, byli jsme přijati všichni poutníci sv. Otcem Benediktem XV.
a přijetí poutníků jistě vyvolalo u všech účastníků dojem nejmocnější a děkovali všichni
vroucně P. Bohu, že mohli viděti hlavu Církve sv., nástupce sv. Petra.
Úmrtí sv. Otce Benedikta XV. Proto také s velikým žalem přijali zprávu truchlivou
z Říma, že sv. Otec Benedikt XV. 22. ledna 1922 zemřel. Celé křesťanstvo oplakávalo
zemřelého Svatého Otce a církev katolická zahalena ve smutek. Ale díky Bohu nezůstala
dlouho osiřelá. Kristus Pán své dílo zde na světě podle svého slibu
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nenechá bez ochrany. Kardinálové, kteří se hned po smrti papežově do Říma sjeli, brzy se
sjednotili a hned 15. února 1922 radostně oznámeno celému světu, že novým papežem
jest dosavadní nejmladší kardinál, krátce předtím jmenovaný arcibiskupem milánským
Achile Ratty. Jest v tom zase vidět zřetelně Boží Prozřetelnosť, která si muže nejvhodnější
na svá místa povolává. Nový Svatý Otec přijal jméno Pius XI. a celému světu ku podivu
žehnal z loggie sv. Petrského chrámu ve Vatikáně Urbi et Orbi, tedy na veřejném náměstí,
kdežto dřívější papežové od zabrání Říma činili tak jen vevnitř chrámu. Pak Christi i regno
Christi – stalo se jeho devisou, aby svět utýraný dlouhou válkou konečně nalezl uklidnění,
což jest ovšem možno jen tehdy, když svět zase se bude pokorně ubírati cestou, kterou
nám Christus Pán ukázal. Již při nastoupení jeho sv. Otci tanulo na mysli, aby celý svět
pokorně uznal v duchovním smyslu Christa za svého krále, a proto také později ustanovil
nový svátek Krista Krále na poslední neděli říjnovou, aby po celém světě se slavil.
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Nuntiatura v Praze. Zmíniti se jest, že Svatá Stolice ustavila v nově založeném,
osvobozeném našem státu – v Československé Republice – svého samostatného zástupce
nuntia apoštolského, jakož zase vláda naší Republiky má v Římě svého vyslance. Prvním
nuntiem byl Nejd. Arcibiskup C. Micara, který dříve býval v apoštolské nuntiatuře Vídeňské.
Protože pak Svatá Stolice nemá v Praze žádný dům, bylo a jest dosud sídlo nuntiatury
apoštolské v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Když tak několik lét řádně vedl
nuntiaturu v Praze, byl tuším v roce 1923 jmenován C. Micara nuntiem apoštolským
u králov. dvora Belgického v Bruselu a rozloučil se s Prahou zanechav tu dobrou
vzpomínku na své zdárné působení. Za něho ustanoven nuntiem Nejdůst. Pán Arcibiskup
Drinopolský František Marmaggi, který dříve býval zástupcem Svaté Stolice v Bukurešti,
u královského dvoru Rumunského.
–––
Spolkový prapor. V roce 1923 oslavil zdejší spolek křesťanských mužů a žen slavnost
20.letého svého trvání, byv založen v roce 1903 od tehdejšího kaplana vel. p. Josefa
Nízkého,32 který jest nyní duchovním správcem u sv. Anny v Žižkově. Při tomto spolkovém
jubileu byl pořízen krásný prapor spolkový. Byl zhotoven od Milosrdných Sester sv. Karla
Boromejského v Řepích. Nese na jedné straně obraz sv. Václava, dědice země České.
Ku svěcení praporu byl požádán J. M. opat strahovský Meth. Zavoral, který jako vzácný
příznivec křesť. spolků a zvláště „Orla“ k nám přišel; měl úchvatné kázání i pontif. služby
Boží a posvětil spolkový prapor, který také slouží jako prapor Orelský. Odpoledne bylo po
požehnání veřejné shromáždění a slavnosť s koncertem v Ohrádce.33
–––
Roku 1924 dne 18. května zemřel můj vzácný soused, horlivý kněz, zasl. farář Hostouňský
František Heřman. Podléhl zákeřné nemoci ledvinové, ku které se přidružila pokročilá vada
srdeční. Zase jsem ztratil milého věrného přítele. Bůh mu dejž věčné odpočinutí.
Pořízení nových zvonů. Dlouho, celých osm roků, postrádal farní kostel Hostivický svých
zvonů. Osadníci Hostivičtí trpce želeli, že jejich krásné zvony musily padnouti za oběť
molochu války, jako tolik zvonů v Českých osadách. Bylo jim nejvíce líto zvonů o svátcích
a o průvodech církevních, kdy se ozýval jen nejmenší ze zbylých – umíráček. A tak již
dlouho se toužilo a usilovalo o pořízení nových zvonů, se závistí jsme se dočítali v našich
listech, že jiné osady již nové zvony si pořídily. Pisatel těchto řádků přál si, aby místo
drahého praporu raději obnos byl věnován na pořízení zvonů. Sám nemohl tak velký obnos
věnovati, když již před rokem se zavázal věnovati 1 000 Kč na pořízení cínových píšťal
k varhanám, které byly na podzim roku 1923 stavitelem varhan Jos. Melcrem z Kutné Hory
opraveny. Budiž zde v paměti uchována veliká obětavosť a horlivosť prosté občanky
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Hostivické paní Marie Fialové, která jak již v této knize pamětní připomenuto, již vícekrát
náš milý chrám Páně cennými dary ozdobila a jejížto podobizna na věčnou paměť jest sem
přiložena. Ta vzala si za úkol sbírati příspěvky na pořízení nových zvonů. Tato jmenovaná
paní a horlivý náš důstojný pan kaplan Josef Roháč obětavě a bez únavy chodili od domu
k domu a sbírali na zvony. Sběrací archy k těmto Pamětem jsou připojeny.34 Když byl již
zaručen příznivý výsledek sbírky, začalo se vyjednávat s Chrámovým družstvem
32

33
34

Podle záznamů v předchozí části knihy přišel kaplan Nízký do Hostivice až roku 1906 a nemohl tedy
být zakladatelem spolku křesťanských mužů a žen.
Jako Ohrádka se označovala oplocená plocha v severní části Husova náměstí.
Archy se v pamětní knize nenacházejí.
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v Pelhřimově. Obětavý poradce zmíněného chrámového družstva vld. p. kanovník Vyšehradský Müller V. poslal sem svého vyučence úředníka družstva Dobrodinského, který
vyzkoušel ton zbylého zvonu, aby nové zvony byly dokonale harmonické. Na místo nových
dvou zvonů radil, abychom si pořídili tři, že by nebyl takový rozdíl mezi jednotlivými zvony,
aby byl dokonalý akkord. Dobrozdání vzácného kampanologa vldp. Václ. Müllera jest zde
přiloženo.35 Tak jsme dle jeho návodu pořídili tři nové zvony. Nové zvony zhotovila firma
Herold z Chomutova. Tři nové zvony ponesou jména:
Sv. Jakub apošt. větší, patron chrámu Páně
Sv. Vavřinec, muč., jak již rekvirované zvony jmenovány,
P. Maria, kterým se zvoní klekání.
Návštěva J. E. nuntia Fr. Marmaggi. Nové tři zvony mají takovou váhu jako dřívější
dva. Cenna jejich jest 25 980 Kč. Svěcení nových zvonů bylo ustanoveno na neděli
15. června roku 1924. Mělo býti s tím spojeno veřejné cvičení „Orla“ zdejšího za
přítomnosti i Orelské župy bratra Pospíšila z Prahy. K slavnosti pozván převzácný hosť,
nuntius apoštolský z Prahy nejdp. J. M. arcibiskup Marmaggi, kterému jednou přítomnému
orelskému cvičení na Strahově orelští cvičenci z Hostivice se tak zalíbili a na výkonu jejich
našel zalíbení, že milostivě slíbil, že se přijde na cvičení jejich do Hostivice podívati. A slibu
svému dostál. Dne 15. června 1924 přijel do Hostivice v průvodu vys. důst. pana metrop.
kanovníka Dr. Josefa Hanuše a cvičení orelskému přítomen byl, po cvičení do našeho
farního chrámu Páně se zástupy Orlů vstoupil a požehnání Nejsv. Svátosti udělil. Také
promluvil k shromážděným zástupům francouzsky, jehož řeč vdp. kanovník přetlumočil.
Pak navštívil i farní budovu a do pamětní knihy této na stránce 160. se laskavě na paměť
své milé návštěvy podepsal. Jenže svěcení zvonu se ten den konati nemohlo, ježto zvony
nebyly ještě ulity. Firma Herold nás zklamala. Orelské cvičení se přeložiti nedalo podle
disposice župy Pospíšilovy. Tak J. Milosť a Excelence P. nuncius ve faře s námi se rozloučil
a odjel. Na paměť onoho orelského cvičení, prvního v Hostivici a snad v celém šírém okolí,
které vyznamenáno nad to tak vzácnou návštěvou, dostal farář zdejší pěkný památník,
věnovaný jemu za úsluhu, že dovoluje Orlu cvičení na faře, od představenstva župy bratra
Pospíšila z Prahy, který obsahuje řadu fotografických snímků z toho cvičení. Památník ten
i do této knihy přikládám,36 aby laskavý čtenář těchto řádků spolu zažíval radosť naši
s námi nad tím zdařilým výkonem, který zajisté posílil křesťanské hnutí v naší osadě
a v celém okolí.
Svěcení nových zvonů. Slavné svěcení našich zvonů bylo ustanoveno na poutní slavnosť
sv. Jakubskou dne 27. července 1924. Několik dní před touto nedělí přivezeny zvony
z Chomutova. Přijel s nimi strojník firmy Heroldovy, aby všecko potřebné k zavěšení
připravil. Na věži muselo se poříditi místo pro čtvrtý zvon, nebo dosud tam bylo místa jen
pro tři zvony. Práci tesařskou laskavě obstaral pan stavitel velkostatku Václav Drnek.
Ředitelství dolů Nučických ochotně zapůjčilo silný jeřáb k vytažení zvonů na věž. Svěcení
zvonů konal J. M. prelát František Hrubík, metrop. kanovník od sv. Víta a kancleř arc.
konsistoře. Měl dopoledne v 10 hodin pontifikalní mši sv. poutní. Odpoledne ve 2 hodiny
bylo slavné svěcení. Průvod s hudbou seřadil se na farském dvoře. Zvony na okrášleném
valníku a družičky a spolky křesťanské a Orelské za vozem se zvony kráčeli kmotrové, kteří
hojněji přispěli ku sbírce na zvony, jsouce to pánové a paní: Václav

35
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Památník s fotografiemi již není součástí pamětní knihy.
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Kapalín, rolník ze Sobína, Bedřich Stádník, rolník z Jenečka, Karel Malý, rolník z Jenče se
svou manželkou a jako velmi zasloužilá o sbírku na zvony paní Marie Fialová z Hostivice.
Průvod vyšel z farního dvora za zpěvu marianské písně a ubíral se vzhůru po cestě kolem
chrámu Páně a odbočiv na silnici po obci bral se ku kostelu. Tam zvony složeny na
připravené lešení a začal posvátný, dojemný a významný obřad. Z kněží kromě nejd. pana
Světitele byl přítomen důst. p. farář Hořelický Josef Kušta, pan katecheta z Unhoště
J. Pazdera a z Prahy duchovní od Milosrdných Bratří, jehož jméno jsem si nezapamatoval,
a domácí kněží. Vykonav posvátný obřad měl nejd. p. Světitel krásnou promluvu. Vyložil
význam obřadu svěcení, význam zvonů ve farnostech křesťanských, vzpomněl i na světce,
jejichž jména nové zvony mají: sv. Jakuba vět. apoštola Páně, sv. Vavřince, mučedníka
jako příklad stálosti ve víře a Panny Marie a pozdravu andělského. Pak se zvony začaly
jeřábem vytahovati na věž, mezitím bylo v chrámu Páně požehnání na konec s díkučiněním
P. Bohu chvalozpěvem Tě Boha chválíme. Zatím zvony byly na věž bez nehody vytaženy
a shromážděný zástup s napnutím očekával první jejich zaznění. Lidu shromážděno bylo
takové množství, že hřbitůvek kolem chrámu Páně byl přeplněn, že nebylo hnutí. Konečně
jsme se dočkali jejich zvuků. Zvony mají krásný zvuk a zdá se, že znějí jako ty nám
rekvirované. Dejž Bůh, aby vždy hlásaly jen slávu Boží, aby jímaly mocně srdce našich
osadníků, aby farníci rádi přicházeli do chrámu Páně, jsouce tam zváni tak jímavými hlasy.
Dejž Bůh také, abychom již více nemuseli pořádati takové slavnosti svěcení nových zvonů,
aby nás Bůh od všeho zlého milostivě ochrániti ráčil. Památka na svěcení zvonů jest k této
knize přiložena.37 Připomenouti jest, že z Hořelice dostavil se k této slavnosti hudební
i pěvecký sbor, který pak při hostině na počesť J. Milosti některé pěkné kousky přehrál.
–––
Elektrisace obce. Tuto neděli 27. července 1924 prvně jsme začali v Hostivici svítiti
elektrickým světlem. Instalace elektriky do Hostivice trvala dosti dlouho, už před vánocemi
roku 1923 dal jsem si ve farní budově zaříditi vedení pro světlo, ale jenom v dolní části
budovy, dělal jsem to na svůj náklad, snad můj nástupce bude si moci dáti zařízení bez
mnohých výloh i v prvém patře fary. Mnozí touží také po tom, aby světlo elektrické
zavedeno bylo i v chrámu Páně. Snad se najde i štědrý dobrodinec, aby záměr ten umožnil
a zavedl elektrické světlo do chrámu Páně i pořídil elektrické zvonění. Prozatím to zůstává
naším přáním.
–––
Opravy. Střechy na budovách kostelních i farních byly v žalostném stavu. Krytba věže,
kdež břidlice zvláště na dolejším okraji byla větry strhána, takže i do trámoví zatýkalo
a trámy hnily, byla sice již opravena roku 1923 i dolejší trámoví poškozené novým
nahraženo, při příležitosti opravy věže k novým zvonům, ale i krytba na kostele i farní
budově potřebovala důkladné opravy. Následkem zimních dešťů spadla i řimsa nad okny
v pokojích na faře v prvém poschodí, byla obava, aby jiná čásť římsy někomu nepadla na
hlavu. Farář znovu žádal patronátní úřad o provedení oprav a tak k opravám došlo roku
1925. Střechy byly pokrývačem z Unhoště opraveny na kostele i na faře. A že teklo i do
pokojů na faře, byly znovu vymalovány dva pokoje v prvém patře a částečně i sál, kde na
jednom místě strop byl poškozen. Okna u všech pokojů zevně nově natřel lakýrník Fiala
z Litovic a nová dvě okna udělal truhlář Růžička z Jenče. Tentýž mistr truhlářský zhotovil
i nová vrata ku hřbitůvku, kudy jest vchod do chrámu Páně. Celkový rozpočet oprav činil
16 988 Kč, který jistotně o mnoho byl překročen. Ku konci roku 1925 práce dokončeny.
37

Památka na svěcení zvonů se v pamětní knize nenachází.
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Odchod kaplana J. Roháče. Roku 1925 1. červencem rozloučil se s námi a s celou milou
osadou Hostivickou horlivý pan kaplan zdejší Josef Roháč, jenž před tím tuším v březnu
toho roku byl jmenován zámeckým kaplanem a beneficiatem ve Smiřicích.
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Byl velmi zasloužilý o farnosť Hostivickou a nerad se odsud loučil, snad jen na naléhání
své sestry, která s ním žila a naléhala, aby měl své hospodářství, odsud odešel.
Nový kaplan. Na místě jeho ustanoven sem dosavadní kaplan Smečenský, velebný Pán
František Samec, který nastoupil své místo dnem 1. září 1925 začátkem nového školního
roku. Zmiňuji se na tomto místě o škole z toho důvodu, že farnosť Hostivická od té doby,
co v Hostivici zřízena nová obvodní škola (měšťanská dříve zvaná) trojtřídní koedukační,
někdy i s třídami paralelními, bez kaplana býti nemůže, jeden kněz by tolik tříd vyučovati
nemohl. Buď Pánu Bohu vzdán za to dík, že v této době, kdy kněží tak málo, místo
kaplanské pro faru Hostivickou zachováno a vždy obsazeno.
–––
Jubileum 1925. Rok 1925 byl rokem jubilejním pro Řím. Také z Čsl. Republiky, jako
z celého světa katolického, putovaly tam zástupy, aby dosáhly jubilejních odpustků. Ze
srdce celého přál si pisatel těchto řádků, aby mohl jubilejní té pouti do Říma se súčastniti,
jako mu bylo dopřáno roku 1900 a potom ještě podruhé roku 1921, ale pro své pokročilé
stáří musel se toho úmyslu zříci, nemohlť se odvážiti v svém věku na tak dalekou cestu
a dlouho býti vzdálen domova. Alespoň v duchu putoval s Římskými poutníky.
J. E. nuntius Fr. Marmaggi. V červenci roku 1925 došlo k náhlému odjezdu J. Excellence pana nuntia apoštolského Františka Marmaggiho. Nenadále odjel z Prahy pro pohoršlivé
účastenství vlády českosloven. Republiky na slavnosti Husově v Praze. Nechci se zde
zmiňovati o politických důsledcích toho odjezdu. Nám osadníkům Hostivickým svým příjezdem sem ku cvičením Orelským zůstane J. Excelence v nejlepší upomínce. Ostatně k přerušení diplomatických styků se Svatou Stolicí ani nedošlo, neboť agendu nuntiatury vedl
charge d´affaires Mons. Dr. Antonín Arata, rovněž v Hostivici s Jeho Excellencí přítomný.
Na podzim pak v roce 1925 došlo k novým říšským volbám. Strany socialistické utrpěly
porážku, a když němečtí křesťanští socialové a agrárníci připojily se ku českým občanským
stranám a vstoupili později do ministerstva Dr. A. Švehly, utvořena vláda z občanských
stran a v Čechách se začaly od té doby poměry zlepšovati. Mezi jinými příznivými
předlohami v národním shromáždění přijata předloha o congrue duchovenstva, která má
zákonitou platnosť od r. 1926 od 1. ledna. Jak ta kongrua bude vypadati pro Hostivického
faráře, dovolím si napsati zde do těchto pamětí až po vydání prováděcích nařízení. Dosud
se jich nemůžeme dočkati.
Stavební ruch. V těchto létech 1925 – 1926 – 1927 došlo v obci Hostivické k neobyčejnému stavebnímu ruchu. Postaveno mnoho nových stavení obytných, nejvíce 73 parcele
zastavěny na bývalém panském poli pod vojenskou zbrojnicí,38 mezi nimi i jedna
rozsáhlejší továrna na dráty a hřeby pana Kropáčka,39 který má již jeden větší podnik toho
druhu v Praze na Vinohradech. Také mezi Hostivicemi a Litovicemi na dřívějším pozemku
Litovickém vzrostlo mnoho nových stavení.40 Došlo také k regulaci potoka, který protéká
obcí Hostivickou, byl odveden na některých místech o mnoho metrů dále. Stalo se tak po
38
39
40

Čtvrť zvaná Nouzov.
Nyní areál A. Zadáka v Nádražní ulici.
Čtvrť zvaná Nové Litovice.
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mnohých komissionárních řízení zájemníků, hlavně zámeckého hejtmanství Hradčanského,
kam vede přítok vody ze zdejších rybníků. Projekt jeden byl navrhován, aby potok ten byl
veden přes farskou zahradu a panskou louku pode vsí. Ale k tomu nedošlo. Kvůli stavbě
silnice z Hostivice do Sobína a kvůli regulaci potoka změněna celá tvářnosť Hostivické
návsi. Mnoho stromů, které byly ozdobou návsi, bylo vykáceno, cesty byly přeměněny,
nové, betonové mostky postaveny přes potok. Hlavně jest litovati přímé cesty, která vedla
od Jenečské silnice do kostela, jakoby každému naznačovala nejpřednější budovu
v Hostivici – chrám farní. Nyní tou úpravou zdá se jako odstrčen stranou. Ale pro faru jest
to výhodou, že v létě vysýchající a někdy i zapáchající potok jest o několik metrů dále.41
V Litovicích na místo panského pole napuštěn nový rybník, na jehož hrázi zřízena pěkná
cesta ku Břvům. Ale obyvatelé v Litovicích v níže u potoka položených domcích stěžují si,
že jim voda zatopuje sklepy, a žádají náhradu, což bude státi velký náklad.42
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Socha sv. Jana N. na obci a její osudy. Když zmiňujeme se zde o poměrech
popřevratových, nesmí býti v těchto Pamětech opomenuto, jak naloženo v té době se
sochou sv. Jana Nepomuckého, mučedníka a našeho předního svatého Patrona, chlouby
země České. Socha tohoto svatého byla, jak v této knize zaznamenáno, zřízena brzy po
kanonisaci toho světce, snad již k této slavnosti jako jinde v Čechách, také v Hostivici. Byla
z hrubozrnné žuly a po různých opravách i natřena barvou, jak bývalo zvykem, ač sochy
kamené natírati barvou vhodno není. Umělecké ceny valně neměla, ale byla ve slohu doby
– baroční – sv. Jan v kanovnickém oděvu v rochetě a s křížek v ruce, k němuž tvář jeho
jest skloněna. Socha stála původně v kapličce u domu nyní čís. 17 při výjezdu ze dvora.43
Protože ale tam snad nebylo umístnění zcela vhodné, že překážela výjezdu ze dvora, byla
v pozdější době přenesena na volné náměstí, kde později vysázeny byly stromy a povstal
tak slušný sad, ku ozdobě obce. U této sochy konána každoročně v době sv. Jánské
pobožnosť, jako všude v Čechách se dálo. Také za mého působení zde každoročně
pobožnosť tam jsme konali. Když ale po převratu jako všude v Čechách, tak i v Hostivici
socialistická strana zvítězila, umínilo si obecní zastupitelstvo ve veřejné schůzi, aby socha
sv. Jana N. byla z obecního pozemku odstraněna a ke kostelu postavena. Duchovní
správce činil všechny možné kroky, aby usnesení obecního úřadu zvrátil. Zakročil o pomoc
u Nejd. konsistoře, u Památkového úřadu a u okresní správy politické. Památkový úřad
naléhavé jeho prosbě v tom vyhověl, že nařídil obecnímu úřadu, aby socha památná
zůstala na svém místě. Po obci farní konány byly sbírky na důstojnou opravu sochy a sešla
se slušná částka, za kterou byla socha slušně natřena a obnovena. Při obnově sochy
konána byla krásná slavnosť sv. Janská. Jako kazatel přišel do Hostivice P. Jež, profesor
při arcibiskupském gymnasiu z Prahy. V průvodu s hudbou se vyšlo z chrámu Páně k soše
sv. Jana, kdež bylo kázání o úctě Čechů, naších předků k sv. Janu a o veřejném vyznání
sv. víry. Po litaniích a pobožnosti vrátil se průvod zas do chrámu Páně k požehnání
Nejsv. Svátosti. Pak byl nějaký čas klid. Až pojednou v noci několik zločinců zdejších sochu
sv. Jana pomocí provazů s podstavce svrhli, tak že se rozbila. Hlava její se docela oddělila,
rovněž i ruce a kříž Kristův, který socha v roce držela. Bylo pátráno po pachatelích, ale
nikdo nebyl usvědčen ze skutku, ač se o tom veřejně mluvilo, čí je to skutek, komu na tom
záleželo, aby socha byla odstraněna. Menší částky sochy, aby se neztratily, opatřil ve škole
41
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Proměna Husova náměstí při regulaci potoka je popsána v příslušné části Hostivického uličníku.
Litovický rybník byl obnoven v letech 1924 až 1926, zkolaudován v roce 1929.
Socha stávala na Husově náměstí původně v ose panského špýcharu čp. 14, jak dokládá např. mapa
stabilního katastru z roku 1840. Více v části Hostivického uličníku věnované Husovu náměstí.
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obecní strážník Josef Procházka, celá ale mohutná socha zůstala na svém místě, aby každý
viděl vandalismus obrazoborců Hostivických. Socha tak byla i na památku fotografována
a snímek i pro tuto knihu zachován.44 Původci hanebného činu sami se za skutek styděli,
až se do toho vložila i sama okres. správa politická a tehdejší okresní hejtman kladenský –
Rozsypal – prý na rozkaz samého presidia zemské správy pol. v Praze přišel do Hostivice
a obecní zastupitelstvo donutil k tomu, že se na obecní náklad o restaurování sochy
postaralo a umístilo ku kostelu, kam duchovní správa určí. Pravil, že se to musí státi
v brzku a určitě, že tudy po silnici jezdí z Prahy do Lán a naopak sám pan president
Republiky Čsl. a že to budí pohoršení, když ten hnusný čin jest ze silnice viditelný. Tak
farář donucen svolil k postavení sochy na pozemek kostelní na hřbitůvek proti vchodu
kostela. Sochu postavili tedy na náklad obce, kam farář určil, ale bez hlavy a rukou. Tyto
uražené částky přidělal později pan Jelínek z Hostivice.
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Zelený kříž na silnici k Jenči. Když již jsme při tom obrazoborství, třeba připomenouti
jinou událosť toho druhu, jako obraz oné smutné doby. Na silnici státní od Hostivice
k Jenči, na tom místě, kde odbočuje ze státní silnice okresní silnice k Litovicům, blíže
přejezdu trati dráhy Pražsko-Duchcovské,45 stával, jak staří lidé praví, odedávna kříž –
zvaný zelený, snad ten původní byl zeleně natřen. Nyní byl v těch místech kříž železný litý,
jaké bývají nad hroby na hřbitovech. I ten překážel zlosynům a jedné noci přeražen.
Četníci vyšetřovali a pátrali po pachateli, několik podezřelých i vyslýchali, ale viníka
nenašli. V brzku po činu přihlásil se na faře v Hostivici šlechetný pán N. Karel,
velkoobchodník v Kladně a v Praze a složil 300 Kč na opravu toho kříže, udávaje, že v autu
denně musí tudy jeti do Prahy a že se nemůže na to obrazoborství dívat, aby tedy farář za
ty peníze kříž dal opraviti, a kdyby více ta oprava stála, že to zaplatí. Ale státní cestář
z Hostivice p. Karlík a jiní zadarmo kříž slušně opravili, že byl jako dříve. Po opravě kříže
uspořádala duchovní správa procesí k tomu kříži z chrámu Páně, byl znovu posvěcen
a věncem ozdoben. 300 Kč, které obětoval pan velkoobchodník na opravu kříže, užili jsme
s jeho svolením na pořízení nových zvonů.
–––
Sekta československá. Od převratu byli i ve farnosti Hostivické přívrženci sekty, řečené
církve československé, jako všude v okolí Pražském. Ale své schůzky, jímž říkají
bohoslužby, zde neměli až do roku 1926. Také v Hostivici si zapůjčili se svolením místní
školní rady jednu třídu v nové škole, kdež jednou za čtrnáct dní vždy v neděli odpoledne
konají své schůze. Bohužel mnozí lhostejní farníci dali se jejich agitací zlákati a vystoupivše
z církve katolické, přešli k nim. Nechci zde na tom místě udávati jejich počet, mám
odůvodněnou naději, že přec jednou, když ne hned, blud svůj poznají a kajícně se zpět
vrátí. Kdyby celá věc neměla politického pozadí a snad i kdyby se nestyděli přiznat se ku
svému hříchu, musili by tak učinit hned. Dejž Bůh, aby brzy blud svůj poznali a napravili
tak pohoršení, které svým odpadem dali. Nám, kteří jsme zůstali církvi sv. a svému slibu
křestnímu věrni, nezbývá, než se za ně modliti. Stoupenci této sekty jsou nejvíce z kruhu
železničních zřízenců, jichž jest v Hostivici a v celém okolí mnoho, a ti všichni jsou
organisováni ve straně národně-sociální (Klofáčově), odkud asi nejvíce agitace vychází
k přestupům, mnoho stoupenců této sekty jest i od přistěhovalých sem lidí z jiných osad.
–––
44

45

V pamětní knize není fotografie založena. Je však z jiných zdrojů k dispozici pohlednice vydaná v sérii
Z alba obrazoborců.
Křižovatka ulic Čsl. armády a Západní před litovicko-jenečským hřbitovem.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada F – svazek č. 3
Třetí pamětní kniha hostivické fary 1836–1955

89

Oprava Božího Hrobu.46 Roku 1927 po sbírkách na vybídnutí vlp. Fr. Samce byl opraven
Boží Hrob. Bylo již třeba té opravy, když nám schází bývalý pan kaplan J. Roháč, který
levnými prostředky docílil pěknou úpravu Božího Hrobu, která všem se líbila. Staré kulisy
u B. H. byly nově natřeny a tělo Kristovo opraveno pražským řezbářem na Kampě, jehož
jméno jsem zapomněl. Z peněz ještě zbylých znova upraven bílý sváteční ornát, jenž už
opravy požadoval.
–––
Generalní visitace 24/4 1928. Na začátku roku 1928 bylo již jisto, že letošního roku
bude v Hostivici generalní visitace, až skutečně v II. čísle Ordinariatního Listu bylo lze čísti,
že generální visitace a udílení sv. Biřmování určeno jest v Hostivici na den 24. dubna 1928.
Jest to, snad náhodou, týž den svátek sv. Jiří, kdy před 10 lety roku 1918 poslední
generalní visitace byla. Tenkráte bylo to v době války a chlebenek, nyní bohudíky již se
chystáme slavit 10-letou slavnosť osvobození. Vzhledem ku pozdnímu ohlášení generalní
visitace bylo dobře, že farář již v roce 1925 o důkladnější opravu kostela
Pag. 168

i fary, která byla povolena, se postaral. Přál by si ovšem, aby čeho se dosud nedostává,
bylo zřízeno. Ale jde to za nynějších poměrů velmi těžce. Farář nesmí zakoupiti pro chrám
Páně nic na účet patronátní dražšího nad 20 korun č. Hned každá neobvyklá položka se
mu vytýká k odpovědnosti a co dříve bylo mlčky povolováno, se nyní redukuje, tak že
výlohy kostelní – víno – světlo – olej pro věčné světlo – kadidlo většinou platí ze svého.
Když shodí vítr několik tašek ze střechy, mohla by se lacino oprava státi hned – ale to
nejde, to musí napřed farář žádat, pak to komise schválí, pak teprv se smí několik tašek
spravit. Farář dobře ví, že než by byla komise povolená – dávno bude již po generalní
visitaci. Proto přec s milostivým povolením Ředitelství čsl. státních statků dovoleno bylo
pro kostel nově zakoupiti a poříditi:
nový bílý pluvial za 680 Kč
ministrant. komže červené a černé (pro pohřby) za 280 Kč
dvě nové alby
560 Kč
Tyto věci pořídily Milosrdné sestry sv. Karla Bor. v Řepích.
Kalich a patenu nově v ohni zlatil za obnos 560 Kč pražský pasíř a zlatník Jan Staněk.
Vidi in visitatione canonica die 9. V. 1932
Ferd. Zuna acp. vic.
Dr. Joannes Sedlák
Epps. Tacap. ... ... Prag
Ferdinandus Zuna
acp. vicar.

Vidi in visitatione generali Canonica die 12. Octobri 1938
+ Karel kardinál Kašpar
kníže arcibiskup

46

Tužkou dopsáno: Účty má kaplan Samec, který to dal obnovit.
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R. 1939.
Dne 1. listopadu 1937 odešel na zasloužený odpočinek zdejší dosavadní farář dp. Jan
Novotný a administrátorem zde byl ustanoven zdejší kaplan dp. František Samec, který
spravoval zdejší farnost až do 31. října 1939.
Nastoupení faráře V. Hájka. Dekretem Njd. Arcipastýře z 1./XI. 1939 čj. 16.921 byl
jsem na zdejší faru ustanoven já Václav Hájek, dosud administrátor fary v Nezabudicích
a excurrendo ve Skryjích. Jsem rodákem z Milína okr. Příbram, kde jsem se narodil v roce
1909, to je v témž roce, kdy můj předchůdce dp. Jan Novotný nastupoval jako farář na
zdejší faru. Na kněze jsem byl vysvěcen 24. června 1934 ve velechrámu sv. Víta na hradě
pražském Jeho Em. Ndp. kard. Karlem Kašparem. Byl jsem kaplanem v Tachlovicích,
Počaplech a administr. v Nezabudicích. Na zdejší faru jsem byl instalován 19. listopadu
1939. Obřad vykonal J. M. njdp. kapitulní vikář Dr. Boh. Opatrný za účasti vldp. vikáře
Jana Kříže z Noutonic, Msgre Jana Matějky z Berouna, dp. Ladislava France, faráře
z Počapel, zástupců Patrona vrch. rady Koudelky a Dr. Fišera. Slavnosti se oficielně
zúčastnili zástupci obce, četnické stanice, Národního souručenství, spolků a korporací.
Stav kostela a fary při mém nastoupení byl velmi žalostný. Dlouhou dobu zde nebyly
prováděny žádné opravy a tak budovy zchátraly do té míry, že jsem před svým
nastoupením byl přemlouván od svých přátel – kněží, aby raději se fary vzdal, nebo že zde
přijdu o zdraví. Ale řekl jsem si, že někdo se o nápravu starat musí, a tak jsem vytrval.
Budou-li moje snahy korunovány úspěchem, ukáže budoucnost. Doufám, že s pomocí Boží
se mi podaří aspoň něco. Poměry jsou velmi těžké. Od září letošního roku se rozpoutává
hrozná válka, která asi bude mým snahám velkou překážkou. Veřejní činitelé nejeví zájem
o církevní objekty a soukromé prostředky jsou velmi skrovné. Od svého předchůdce jsem
převzal výnos sbírek:
spořitelní knížka unhošťské spoř. (fil. v Hostivici)
1 763,21 K
zál. Hermes v Praze
428,50
hotově
238,85
–––––––––
2 430,56 K
t.j. dva tisíce čtyři sta třicet korun 56 hal.
Opravy na faře. Poněvadž nebylo možno jinak, byl jsem nucen provésti nejnutnější
opravy na faře vlastním nákladem. Do pěti místností jsem dal zavésti elektrický proud. Ve
4 místnostech byl sice proud zaveden, ale jen vrchním vedením, které jsem dal uložiti do
zdí. Všechny místnosti a chodby jsem dal zedníkem opraviti a nově vymalovati, ve třech
místnostech natříti okna a dveře. Do čtyř místností jsem pořídil nová kamna a vše jsem dal
řádně vyčistiti, neboť některé obytné místnosti až dosud sloužily co skladiště různých věcí.
Půda zbavena různého smetí a stoletých odpadků a celá fara důkladně vyčištěna, takže
dělá dojem farní budovy. Bude třeba ještě mnoho a důkladných oprav, ale na to nestačí
mé skromné prostředky a nedovolují to válečné poměry.
V kostele. V kostele bylo nutno nejdříve vyměniti stará, špinavá a roztrhaná paramenta,
která působila hrozným dojmem, za paramenta lepší, dosud užívaná jen o svátcích.
Drobné kostelní prádlo vůbec scházelo a oltářní plátna byla v ubohém stavu. Požádal jsem
věřící o pomoc a ta přišla. Paní Zapadlová z Hostivice nám darovala lněné plátno na
3 oltářní mappy. Paní Johanovská darovala k němu potřebné krajky. Paní Haimová
darovala plátno na albu a více různých látek a potřeb. Sešly se i jiné dary a tak bylo

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada F – svazek č. 3
Třetí pamětní kniha hostivické fary 1836–1955

91

možno docíliti aspoň toho, aby kněz při Nejsvětější oběti byl slušně a čistě oblečen
u čistého a slušného oltáře.
Půlnoční mše sv. Válečné události ukládají občanstvu různá omezení. K nim patří
i zatemňování oken za večera a noci. Letošního roku se konala půlnoční mše sv.
o vánocích a při tom byla povolena pro kostely z předpisu o zatemnění, neboť by nebylo
možno všechna kostelní okna řádně zatemniti.
[Pag. 170]

R. 1940.
Posuzovati válečné události je úkolem historie. Proto farní kronika se o nich nebude
zmiňovati, jen pokud by snad měly zvláštní vztah ke zdejší farnosti, a toho ať nás raději
Pán Bůh chrání.
Nová socha sv. Václava. Letošního roku byla zdejšímu kostelu věnována nová socha
sv. Václava. Darovala ji paní Johanovská. Její posvěcení vykonal dne 28. dubna 1940
dp. Ladislav Franc, farář z Počapel, který také proslovil krásné kázání o našem národním
světci. Kéž nás sv. Václav chrání zvláště v této válce.
Pouť na Sv. Horu. Dne 9. června vypravila naše farnost spolu s kladenskou zvláštní vlak
na Svatou Horu. Zúčastnilo se ji asi 1 200 věřících, z toho z naší farnosti 347 osob a duch.
správce. Pouť se vydařila a snad i Matka Boží měla radost ze svých dětí.
Sv. Božího Těla. Slavnost Božího Těla byla letos přeložena na neděli a svátek Božího Těla
byl prohlášen pracovním dnem, je prý potřeba zvýšiti pracovní výkon k úspěšnému vedení
války. Tak je odůvodněno nařízení o tomto svátku. Slavnost se tedy konala v neděli. Oltáře
stavěl Státní velkostatek, paní Šroubková, p. Nykles a fara.
Darované a pořízené věci. Letošního roku bylo kostelu věnováno:
Panem Procházkou, krejčím v Hostivici, nové záclony na zastření oltářních obrazů v době
postní. Nový lustr dřevěný věnován nejmenovanou dárkyní, jejíž manžel je v žaláři jako
politický vězeň.
Pořízen byl nový fialový pluvial za 1 290 K ze Řepů, červené antipendium za 490 K, fialové
antipendium 400 K, opravena starší mešní roucha a pořízeno více purifikatorií a drobnějšího zařízení. Vše ze sbírek.
Zavedení Čes. kancionálu. Od 1. září byl zaveden ve zdejším kostele jednotný „Český
kancionál.“ Bylo s tím spojeno mnoho potíží a odpor věřících, kteří nechtěli se rozloučiti se
svým dosavadním způsobem zpěvu, ale obtíže časem pominuly; zpěv se cvičil na faře
a jednotlivé písně se pomalu užívaly.
Půlnoční mše sv. odpoledne. Nařízení o zatemňování jsou stále přísnější. Letos není již
povolena pro vánoč. mši sv. výjimka ze zatemnění. Sv. Otec Pius XII. dává dovolení
t. zv. „půlnoční mši sv.“ sloužiti na Štědrý den odpoledne a tak u nás tato mše sv. byla na
Štědrý den o 4. hod. odpoledne.
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R. 1941.
Zahajujeme nový rok a válka trvá stále a s ní rostou i těžké poměry, které si žádají mnoho
obětí. Zdá se však, že těžké poměry vedou lidstvo blíže k Bohu. I přes těžké poměry je
obětavost věřících značná a je možno pomalu sice, ale jistě opravovati a doplňovati, čeho
je dosud v kostele třeba. Obětavostí věřících je nám letos možno opraviti černý pluviál,
další mešní roucha, poříditi nový černý pluvial za 1 800 K a dodání podšívky, které má
výrobna v Řepích nedostatek.
Kaplanské místo. Dne 1. srpna 1941 byl na zdejší kaplanské místo ustanoven
P. Raimund Tkáč, příslušník kongregace Kalasanktinů z Kročehlav. Jako zdejší kaplan
zastával úřad administrátora v Buštěhradě. Od prvního září se pak stal jeho nástupcem
P. Pavel Křivský, dosud podpřevor kláštera praemonstrátů v Želivě.
Úmrtí njdp. kardinála. Dne 21. dubna t. r. došla nás smutná zvěst o úmrtí našeho
arcipastýře J. Em. njdp. kardinála Karla Kašpara, který téhož dne byl povolán na věčnost.
Veškerý tisk se rozepsal o jeho životě, plodné práci a zásluhách. I zdejší farnost ho
poznala při jeho návštěvě o visitaci v r. 1938. Proto hojně věřících z naší farnosti se
zúčastnilo jeho pohřbu ve čtvrtek 24. dubna. Pohřbu se zúčastnil i duchovní správce, který
sám z rukou njd. pana kardinála přijal kněžské svěcení.
[Pag. 171]

Přípravy na opravu kostela. Koncem letošního roku činil obnos sebraný na vnitřní
úpravu kostela 10 316 K. Proto bylo zahájeno jednání s odbornou firmou, aby z jara
příštího roku mohlo býti přes všechny válečné potíže započato s úpravou vnitřku kostela,
který byl nejbolestivější stránkou celé farnosti.
Také letos bylo nutno se smířiti s různými omezeními svátků a veřejných církevních
slavností diktovanými válečnými poměry.
R. 1942.
Nový kaplan. Až do března letošního roku byl farář na farnosti sám. Pro nedostatek kněží
nebylo možno zde ustanoviti kaplana. Dekretem Nejd. Kapitulní konsistoře v Praze
z 1./3. 1942 čj. 5.123 sem byl ustanoven kaplanem dp. Stanislav Majkus, rodák z Krásna
nad Bečvou – dosavadní kaplan v Jesenici.
Odevzdání zvonů. Již od počátku letošního roku se vedlo jednání o nařízeném odevzdání
bronzových zvonů. Všechny zvony bylo nutno přihlásiti a pro účely farnosti bylo možno
žádati za ponechání jednoho nejmenšího zvonu. Pro zdejší farnost povoleno ponechati
nejmenší a také nejstarší zvon Sv. Vojtěch, který také přečkal válku 1914–18. S ostatními
třemi zvony jsme se smutně rozloučili 25. března 1942 – tedy právě na svátek Zvěstování
P. Marie. Naposledy nám zahlaholily všechny před a po ranní mši sv. Pak přijeli zřízenci
firmy Drvota z Kladna se zástupcem Okresního úřadu Dr. Vítkem, kteří zvony sňali
a odvezli. Smutně hleděli shromáždění naši občané, kterak zvony, pořízené teprve
nedávno jejich obětavostí, opouštějí svůj úkol, aby se staly kořistí války.
Vnitřní oprava kostela. Dne 15. dubna t. r. bylo započato s důkladnou opravou vnitřku
kostela. Tohoto dne dopravila sem stavitelská firma R. Šťastný z Jenče potřebné dříví
a hned bylo počato se stavbou lešení v celém kostele. Když bylo lešení hotovo, dostavili se
malíři uměleckého atelieru J. Jelínek z Prahy, a sice malíř Frant. Hokr, Miroslav Jelínek
a jednoruký, avšak velmi dovedný Antonín Bašný. Oškrábali důkladně všechny nánosy
maleb až na čistou omítku v celém kostele a připravili pro nové tonování, kterým pak celý
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kostel opatřili. Kamenná gotická žebra na klenbě presbytáře mající původní polychromii
byla očištěna a ponechána bez nátěru. Na stropě chrámové lodi maloval výzdobu akad.
malíř Jiří Jelínek. Pak bylo přikročeno k opravě veškerého vnitřního zařízení. Všechny oltáře
i kazatelna byly rozebrány a vyčištěny, i obrazy křížové cesty, natřeny lavice, zpovědnice,
mřížky apod. Práce byla zhruba ukončena 12. července. Toho dne zavítal k nám ndp. Jan
Kříž, vikář z Noutonic, aby kostel slavnostně znovuotevřel. Až do té doby konaly se služby
Boží u oltáře Božího hrobu pod kůrem, který byl proto zvlášť upraven. Nejd. pan vikář
pojednal ve svém kázání o významu obnoveného kostela pro zdejší farnost a pak za
asistence dp. V. Kuthana ze Stodůlek a místních duchovních vykonal příslušný obřad.
Slavnosti se zúčastnilo veliké množství zdejších i okolních osadníků.
Náklad na celou opravu byl opatřen sbírkami a dary osadníků. Činil 29 062 K. Sbírky na
tuto opravu ochotně konaly paní Andělová a pí Horešovská z Hostivice a pí Prokopová
a Platnerová ze Sobína. Kéž Pán Bůh všem odplatí.
[Pag. 172]

1943.
Nový kaplan. Dosavadní zdejší kaplan Stanislav Majkus byl od 1. února 1943 ustanoven
kaplanem ve Zdicích a na jeho místo nastoupil dp. Jaroslav Bosáček, který byl dosud ve
Zdicích.
Vysázení zahrady. Na jaře letošního roku byla znovu vysázena ovocnými stromy farní
zahrada. Za velikých mrazů v r. 1929 totiž umrzly všechny stromy na zdejší zahradě. Byly
postupně vykáceny a tak při příchodu faráře v r. 1939 byla zahrada jen polem, na němž si
sousedé sázeli brambory. Stromky byly opatřeny ze školky státního velkostatku v Jenči.
Soška P. Marie. Dne 14. února 1943 vykonal zde posvěcení opravené gotické složky
P. Marie dp. Václav Kuthan, farář ze Stodůlek. Tato soška je dle úsudku odborníků velmi
cennou památkou z 15. – 16. stol. Byla však několikráte neodborně opravována a tak
ztratila mnoho na své původní ceně.
Dne 18. července 1943 zemřel na Zbraslavi dlouholetý zdejší kaplan a administrátor
dp. František Samec. Jeho pohřbu v Praze se zúčastnili oba zdejší duchovní a četní věřící.
Letošního roku bylo pořízeno pro kostel nové červené mešní roucho.
Na faře byla v prosinci vykopána nová studna blízko farní budovy a opatřena čerpadlem –
pumpou z dřívější studny, která byla v zahradě blíže stodoly.
1944.
Dne 25. června t. r. měla zdejší farnost vzácnou návštěvu. Přišli nám zazpívat chovanci
hradčanského ústavu pro slepé. Přednesli zde velmi krásnou mši prof. Permana,47 který
sbor osobně řídil.
Od 1. srpna 1944 byl na zdejší kaplanské místo ustanoven novosvěcenec dp. Václav
Divíšek, rodák z Roviny u Sedlčan.
1945.
[Pag. 173 je prázdná]
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Arnošt Perman byl profesorem pražské konzervatoře v ústavu slepců a v letech 1943 až 1945 docházel
do Hostivice učit hru na housle a na klavír. Za upřesnění děkuji hostivickému kronikáři A. Štětkovi.
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1954 Máj. Májové pobožnosti konaly se zde letos každého dne o 19. hodině, s výjimkou
úterý a čtvrtka, kdy jsem byl ve Stodůlkách. Kázal jsem vždy ve středu a v neděli. V jiné
dny místo kázání četl jsem s kazatelny životopis světce toho dne. – (Dříve, ač byli 2 kněží,
bývaly zde májové pobožnosti ob den, a to s častými mezerami. Kázalo se jen v neděli.)
Pořad byl tento:
a) všední dny
b) v neděli
1) 18,15 růženec
1) 18,15 růženec
2) zbylý čas do 19 hodin se zpívala píseň 2) zbylý čas do 19 hodin se zpívala píseň
Mariánská
Mariánská
3) přečteno evangelium
3) přečteno evangelium
4) přečten životopis světce ze dne. Ve 4) Kázání
středu kázání
5) Básničky dívek
5) Litanie loretánské
6) Vždy zpívané litanie loret.
6) „Pod ochranu Tvou…“ a modlitba 7) Modlitba k P. Marii
k P. M.
8) „Pod ochranu Tvou…“
7) Vždy zpívaná „Zdrávas královno“
9) Modlitba k P. M.
8) Modlitba k P. Marii
10) Zpívaná vložka
9) Modlitba ke světci dne
11) Modlitba k P. M.
10) 3 očenáše
12) zpívaná „Zdrávas královno“
11) požehnání ciboriem
13) Modlitba ke světci dne
14) 1 očenáš
15) požehnání monstrancí
Po každém požehnání jsme se modlili, jako po každé mši sv. a jiné pobožnosti:
„Pochválena a pozdravena budiž velebná svátosti oltářní; pravé živé tělo P. N. J. K. (3×)
Svatý, svatý jest Pán Bůh zástupů. Plna jsou nebesa a země slávy jeho. Sláva Otci i Synu...
Požehnej nás, ostříhej nás ode všeho zlého všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch sv. Amen!“
Účast byla velmi pěkná. Ve všední dny nikdy neklesla po 40 dospělých. V neděli bývala
250–300 osob dospělých.
O poslední neděli májovou rozdal jsem 360 obrázků a na 50 osob se nedostalo. Překrásná
byla sóla p. Polívky a druhů o nedělích. Na poslední nedělní májovou hrál na varhany
slepec p. Kaplan z Prahy. Učiněný div! – Lidé mi po ní děkovali, ač čest a sláva patřila
jiným.
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Posvícení. Na 19. neděli p. D. sv., t. j. 18. 10. 1954, oslavili jsme zdejší posvícení. Na
obou mších sv. se sešlo mnoho lidu. Kázal jsem sám, bylo 10 komunikantů. – Na druhý
den, o „mladém posvícení“, nebo na „pěknou hodinku“ byla mše sv. v 7 hod. za účasti
36 osob. Obchody byly otevřeny jen dopoledne. – Neméně slavně zde prožívali do prvé
světové války třetí den posvícení t. zv. „sousedskou“ (v úterý).
Sv. Václav. 28. září byly obětovány 2 mše sv. Ráno, v 7 hod. za účasti 30 dospělých
osob, navečer, v 18 hod., za přítomnosti 38 dospělých. Po ranní bohoslužbě následovaly
před sochou sv. Václava litanie ke sv. ochráncům Českým a modlitby.
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Nep. Početí P. M. 8. 12. 1954 sloužil jsem mši sv. v 7 hod. Přítomno bylo 35 dosp. osob,
z toho 8 komunikantů. Po mši sv. následovalo evangelium, loret. litanie a pokropení.
Svátky. Vánoční svátky se velice vydařily. Půlnoční mše sv., při níž chrámový sbor zapěl
Laštůvkovu vánoční mši, se konala za velké účasti lidu. – Bohužel, opilí výrostkové z Jenče
tropili před kostelem neplechu. – Počet účastníků při prvé mši sv. na narození Páně
(v 8 hod.) nebylo lze pro množství stanoviti. U stolu Páně bylo 20 osob. – Na sv. Štěpána
bylo přítomno na prvé mši 231 dospělých, o druhé mši 64 dosp. osob. D. G.!48
Pobožnosti u jeslí. O svátcích a každou další neděli, až do hromnic, konala se v 16 hod.
pobožnost u jeslí pod kruchtou. – Pobožnost začínala 2 básněmi, které přednesly dítky.
Následovaly modlitby, pak litanie, modlitby de die, požehnání u hlav. oltáře a Anděl Páně
(zvonilo se). Účast se kolísala mezi 29 – 43 dospělými osobami.
Roráty. Rorátní mše sv. se sloužily: a) poprvé na 1. neděli adventní v 8 hod., b) dále jen
ve všední dny, a to v 7 hod., s ohledem na stařičkého regenschoriho, jenž hrál každý den.
– Pořad byl tento: a) v 7 hod. věřící 3× zazpívali „Ejhle Hospodin…“, pak „Rosu dejte
nebese“ a „Sláva Otci…“, b) Zatím kněz přišel k oltáři a modlil se s lidem „Anděl Páně“
(zvonilo se), c) následovala mše sv. – d) Třikrát Očenáš, Zdrávas Maria, dále „Zdrávas
královno“, „Bože, naše útočiště…“, „Svatý Michaeli…“, modlitba ke světci dne, zvolání
„Sv. Jakube“, atd., jak zde po mši sv. zvykem. Přítomno bylo nejméně 11 osob, nejvíce
35 dosp. osob.
Konec roku. Na sv. Silvestra, o poslední dnu v roce, sloužil jsem mši sv. v 7 hod., a při ní
přistoupilo 7 osob ke stolu Páně. – Odpoledne, v 16 hod. jsem kázal (30 min), pak
následovaly litanie ke všem sv., modlitby, Te deum a požehnání monstrancí, po té Anděl
Páně. – Pobožnost se ukončila v 17,05. Účastnilo se jí 162 dospělých osob.
– – D. G. – –
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1955.
J. N. D!
N. rok 1955. Nový rok oslaven 2 bohoslužbami s kázáním, odpoledne pobožností,
konanou u jesliček. Věřící se účastnili ve velikém počtu. Stejně tak i druhého dne, v neděli,
na den nejsvětějšího jména Ježíš.
Sv. tří králů. Na svatvečer tohoto svátku posvětil jsem v 16 hod. vodu, sůl a křídu, když
jsme se předtím pomodlili litanie ke všem sv. Účastnilo se 28 osob. – Die cadente, ve
čtvrtek, protože podle státního zákona byl všední (pracovní) den, byly 2 mše sv.
v 7 a v 18 hod. Na prvé bylo …49 dospělých osob, na druhé …. Hoši, představující 3 krále,
letos již 3. rok po domech nechodili.

48
49

Bohu díky.
Ve všech takto označených místech je údaj v pamětní knize vynechán.
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Zemřel regenschori. Alois Sajfrt, ředitel školy n. o. a dlouholetý ředitel kůru u sv. Jakuba v Hostivici, slavil 8. I. 1955 své 79. narozeniny. Blahopřál jsem mu v jeho vile u nádraží
čp. …,50 jménem svým i farníků. Od nového roku nevycházel z domu, jen přecházel po
bytě. Na sv. Silvestra hrál ve zdejším kostele naposledy. Téhož dne (8. I.) převezli jej do
nemocnice, kdež 9. I. zemřel. Pochován byl 15. I. na hřbitov v Hostivici. Veliký dav lidu jej
provázel na poslední cestě. U hrobu rozloučil se s ním duchovní správce, za školu ředitel
Šrámek, za tělocvičnou jednotu „Sokol“ (nyní „Spartak“) p. Kaplánek, za spolužáky říd. uč.
Rous, za žáky p. Turecký ze Sobína a za pohřební zpěvačky pí Rochusová. Synové zemřelého darovali kostelu sv. Jakuba v Hostivici všechny jeho noty. – Zvěčnělý se narodil
8. ledna 1876 ve Slaném. Učitelský ústav vystudoval v Příbrami. – Pět roků působil v Praze
a 5 let vyučoval ve Vrútkách a ve Zvoleni na Slovensku, ostatek v Hostivici. Ze svého
života ztrávil 50 roků v Hostivici. R. i. p.!
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Počasí. Vichřice. R. 1955 začal velkými živelními pohromami. – Počátkem ledna snesla
se neobyčejně veliká mračna kobylek nad údolím Susa v Maroku a zničila některé kraje tak
dokonale, že potrvá několik roků, nežli se vzpamatují. – Kol 20. ledna rozvodnily se řeky
v Italii a zejména ve Francii, kde záplavy přerušily na několik dní spojení Paříže s ostatními
částmi Francie. – Počátkem února prudké tornado ve státě Michigan (USA) vyžádalo si
31 lidských životů a natropilo veliké škody. Nad ČSR se rozpoutala 17. ledna prudká
vichřice, jež jak zde, tak v širokém okolí olámala a vyvrátila stromy, těžce poškodila mnoho
střech a přerušila elektrické vedení a telefonní spoje. – Zima byla podivná: 31. 12. 1954
napadlo zde 10 cm sněhu, který vydržel do 13. 1. 1955. Pak zvolna roztával a 20. 1. byla
země již holá. Teploty v nižších polohách se pohybovaly na -2, -4 °C, ve vyšších +5,
+10 °C. Teprve počátkem února se ustálily všude nad nulou.
Hromnice. Ve středu, 2. 2., slavili jsme hromnice. Mše sv. byla v 18 hod. za účasti …
osob. – Průvod se konal, stejně jako svěcení svící, až v neděli, 6. 2. 55. Při průvodu zpívali
jsme píseň „Tisíckráte pozdravujeme Tebe.“ Prodalo se 55 svící. Účast při prvé mši nebylo
lze zjistit, při 2. bylo 32 dospělých osob.
Nový regenschori. Osiřelého kůru a chrámového sboru se ujal znamenitý tenor, oblíbený
zpěvák, a což zvláště třeba zdůraznit, zbožný a praktický katolík, p. Bernard Polívka
v Hostivici čp. 107. Již dřívě vypomáhal p. Sajfrtovi. Ustanoven byl od 1. 2. 55 a byla s ním
sepsána smlouva. – Narodil se …51
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Požár. V polovině ledna sem došla zpráva, že sestra býv. zdejšího faráře, Václava Hájka,
zcela vyhořela. Na popud sl. Marie Švábové uspořádala se sbírka. Sbíraly: sl. Švábová, pí
Welingerová, Rochusová a Davidová. Sebralo se Kčs 3 037,– + 125,– Kčs 3 162,–, nějaké
šatstvo a peřina.
Doba svatopostní. Na popeleční středu byla mše sv. o 7. hodině za účasti … dosp. osob.
Též příští neděli jsem po obou službách Božích uděloval popelec.

50
51

Údaj není uveden, má být čp. 147.
Text není dokončen.
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Křížové cesty se konaly vždy v pátek a v neděli; v pátek, v 18 hod., byla vždy křížová cesta
se zpěvem a po ní Anděl Páně. V neděli bývala křížová cesta vždy v 16 hod. a po ní hned
požehnání a líbání sv. kříže. Účast byla tato: (dosp. osoby)
25. 2. 55 – p. – 16 dosp.
20. 3. 55 – n. – 32 dosp.
27. 2. 55 – n. – 32 dosp.
25. 3. 55 – p. – nebyla
4. 3. 55 – p. – 21 dosp.
27. 3. 55 – n. – 25 dosp.
6. 3. 55 – n. – 25 dosp.
1. 4. 55 – p. – 16 dosp.
11. 3. 55 – p. – 27 dosp.
3. 4. 55 – n. – pohřeb
13. 3. 55 – n. – pohřeb
8. 4. 55 – p. – 103 dosp., 11 dětí
18. 3. 55 – p. – 15 osob
Půst zde věřící poměrně dobře dodržovali, zato v tanci si nekladli velikou újmu.
Napomáhaly tomu plesy, které v postní době pořádaly různé závody, některé v sobotu,
jiné dokonce v pátek. Rozhlas a televise oznámily veliký karneval svých zaměstnanců na
sobotu před květnou nedělí.
Počasí. 6. února napadlo 10 cm sněhu, který zůstal ležeti až do 4. března. Pak vlivem
slunečního záření tál a 10. 3. byla již země holá. 19. 3., na sv. Josefa, sněžilo hustě
215 minut.
Hrůzostrašná bouře. 15. 2. 55 oznámil pražský rozhlas, že v noci se 16. na 17. 2. 55
dostaví se v našich zemích vichřice o rychlosti nejméně 80 km. – I vyrukovali druhého dne
zaměstnanci elektráren a stříhali podle linek větve, aby nepoškodily za bouře vedení.
Správy drah nařídily všem stanicím,
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že vozy v nich stojící musí býti na noc zabržděny a podloženy zarážkami. – To všechno
bylo. Co však nebylo, byla vichřice, jež se ani nedostavila, ani naší povětrnostní službě
neomluvila.
Sv. Josefa. Svátek tohoto milého světce jsme oslavili mší sv., evangeliem a litaniemi.
Účastnilo se 21 dospělých osob. – U hl. oltáře bylo na stolek postaveno sousoší: sv. Josef,
držící v pravici širočinu, levicí se opírající o trám; proti němu Ježíšek s tesařskou pilou.
Sošky jsou 31 cm a 21 cm vysoké, barevné, dřevěné. Pořídili je kolem r. 1900 tito farníci,
všichni Josefové: Čermák, Henych, Horešovský, Procházka strážník. Ke cti sv. Josefa
modlili jsme se pak po celý oktáv po mši sv. litanie a různé modlitby. Účast dosp.
19. 3. 1955 – 21,
20. 3. 55 – ?,
21. 3. 1955 – 8,
22. 3. 1955 – ?,
23. 3. 55 – …,
24. 3. 1955 – 16,
25. 3. 1955 – 24,
26. 3. 55 – …,
–––
Téhož dne nepřetržitě sněžilo od 11 hod. do 14,15.
Zvěstování P. M. Mši sv. sloužil jsem navečer, v 18 hodin, za účasti 17 dospělých osob,
z toho bylo 8 komunikantů. Po mši sv. jsme se pomodlili loretánské litanie.
Počasí. V noci s 19. na 20. III. (neděle) silně sněžilo, takže na družebnou neděli leželo
22 cm sněhu, v Jenči dokonce 26 cm. Závěje na silnicích a drahách ochromily a někde
i zastavily dopravu. Železniční zálohy byly povolány do služby. – Bohoslužby byly v neděli
slabě navštíveny. – V noci s neděle na pondělí (21. III. 55) silně mrzlo. Na první jarní den
se naměřilo v 6 h. (ráno) -10 °C. Podle rozhlasu tak nízká teplota byla naměřena v 1. jarní
den v Praze před 90 a 180 lety. Sněhu leželo asi 20 cm, k poledni začal roztávat.
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Květná neděle. Poněvadž na květnou neděli (3. IV. 55) byla vyhlášena pracovní povinnost (úklid obcí k oslavě 10. výročí osvobození vlasti), nařídila kapitulní konsistoř v Praze,
že se bohoslužby t. d. musí skončit do 10 hod., a odpo[Pag. 181]

lední že mohou začít až v 17 hod. Sešlo se však věřících tolik, že kostel byl až po kazatelnu
plný. Staří pamětníci již mnoho let takovou účast nepamatují. Odpoledne byl pohřeb. –
Pašije v plném obsazení nacvičil horlivý nový regenschori, p. Bernard Polívka. Vyzněly
překrásně.
Sv. týden. Na zelený čtvrtek jsem zpovídal od 7–8, pak následovala mše sv. a při ní
přistoupilo 43 dospělých ke stolu Páně. Celkem přítomno 64 dosp. osob. – Večerní
pobožnost v Getsemanské zahradě za účasti 23 osob.
Na velký pátek bylo přítomno při obřadech, jež se začaly o 8. hodině, asi 30 dosp. Pašije
opět zpívány. – V 15 hod. jsme se modlili naposledy křížovou cestu za účasti 103 dosp.
a 11 dětí. – V 18 hod. pobožnost u Bož. hrobu, návštěva slabší.
Na bílou sobotu zahájeny obřady v 6,30, skončeny v 9,30. Z 29 přítomných přistoupilo ke
stolu Páně 9 osob. – Podle starého zvyku modlila se od 18 hod. sl. Marie Švábová bolestný
růženec, v 18,30 počalo vzkříšení. ONV Praha-záp. povolil průvod jen kolem kostela
(č. j. …). Účast byla vpravdě manifestační, avšak bez reklamy a nátlaku.
Boží hrob. Letošní Boží hrob upravila sl. Zdeňka Chválová z fary s neobyčejným vkusem,
takže budil velikou pozornost. Věřící darovali na jeho výzdobu 20 rostlých květin. Po celý
pátek a sobotu adoroval před Božím hrobem 1 ministrant a 1 adorátorka, po 1 hodině.
Nikdo nevynechal.
Hod Boží a pondělí. Velmi mnoho věřících obcovalo o svátcích bohoslužbám. U stolu
Páně bylo: v neděli 41 osob, v pondělí 28 osob. – O mši sv. v neděli, v 10 hodin bylo
103 dosp., 43 dětí. V pondělí 38 dosp. a 20 dětí. O hlavních mší sv. (v 8 h) daleko více.
Odpolední požehnání na hod Boží v 16 hod., v pondělí nebylo.
Velikonoční svátky se skutečně neobyčejně vydařily; byly vpravdě požehnány. D. G!
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Počasí. Na první jarní den, 21. 3., leželo u nás 20 cm sněhu a ranní teplota byla -10 °C. –
Sníh sice do 2 dnů sešel, ale vlhké, chladné a deštivé počasí se udrželo až do 20. 4. 55.
Polní práce se nezvykle zdržely; zaseté obilí je na málo jen místech a rozbahněná půda
nedovoluje zahájit práce.
Pohromy. Zemětřesení na ostrově Mindanav poč. dubna si vyžádalo 432 mrtvých,
2 000 raněných a 11 000 osob bez přístřeší. – Starobylá Sparta a okolí byla rovněž
postižena menším zemětřesením. – Sníh, jehož v Alpách napadlo 16. 4. 55 asi 30 cm,
zavál četné průsmyky.
1. květen. Na neděli připadl 1. květen. Počasí bylo citelně chladné. Zde se shromažďovali
občané u Lidového domu v Litovicích a odtud odpochodovali do Ruzýně, kdež se konal
projev. – Místní národní výbor v Hostivici v předvečer svátku dal upevniti na faru jako na
státní budovu 2 konsole železné a vyvěsil československou státní vlajku a sovětskou. Visely
až do 10. V.; pak je národní výbor sejmul a uložil ve svém skladišti. Vlajky i konsole jsou
majetkem MNV. – Mše sv. četně navštívená věřícími, se konala v 8 hod., bez kázání. Druhá
mše sv. nebyla. – Navečer, v 19 hod., se započala 1. májová pobožnost. Byla slavná,
účastnilo se 208 dospělých osob, 33 dětí.
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Nalezení sv. Kříže. Toho dne mše sv. nebyla. – Po večerní májové pobožnosti byly
předloženy ostatky sv. Kříže k uctivému políbení. 60 dosp. účast, 5 dětí.
1. pátek měsíce. Ve čtvrtek před 1. pátkem odejelo 9 věřících a duchovní správce ke
sv. Josefu u Prašné brány. V 21 hod. byl růženec, pak křížová cesta, rozjímání a zpěvy.
O půlnoci začala mše sv., o níž 350 osob přistoupilo ke stolu Páně (i 9 věřících z Hostivice).
– Kostel byl plničký! Počkali jsme až do 4 hod. na Masarykově nádraží. Dojem této pobožnosti byl mocný. – Ráno, na mši sv. v Hostivici, bylo 13 dosp., z toho 5 komunikantů.
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Sv. Jana Nepom. V pondělí, na sv. Jana, byly 2 mše sv.: ráno, v 7 hod., za přítomnosti
18 dosp. osob, navečer, v 19 hod., s kázáním, pobožností ke sv. Janu a s požehnáním, za
účasti 43 dosp., z toho 1 komunikanta.
Po celý oktáv konaly se pak ke cti sv. Jana po skončených májových pobožnostech krátké
pobožnosti ke sv. Janu v pluviálu červené barvy. Zásluhou p. ředitele Polívky naučili se
věřící písni „Vroucně vítán...“. Účastnilo se:
16. V. – 43 dosp. os.
19. V. – 43 dosp. os.
22. V. – 28 dosp. os.
17. V. – 34 dosp. os.
20. V. – 35 dosp. os.
23. V. – 39 dosp. os.
18. V. – –––
21. V. – 19 dosp. os.
24. V. – –––
Závod. 2. května 1955 po 14. hod. projeli zdejší obcí v úseku Ruzyň – Jeneč – N. Strašecí
cyklisté, účastníci závodu Praha – Berlín – Varšava. Na ulici stála školní mládež a někteří
občané. Na náboženství v Ruzýni nikdo nepřišel.
10 let od skončení války. 8. a 9. května se slavilo 10. výročí konce 2. války světové
a osvobození z německého jařma. Na faře vlály prapor čsl. a sovětský, zasazené MNV. –
Mše sv. byly 2; v 8 hod. s kázáním, v 10 hod. bez. Po obou službách Božích jsme zpívali
státní hymnu a chorál svatováclavský. Požehnání bylo s monstrancí.
Již v dubnu se uklízelo na ulicích, odvážela směť. Před MNV a farou vysázeny růže
a stromky, též na jiných místech.
9. května jsem přečetl (částečně) pastýřský list (byl velmi dlouhý a měl se čísti už
v neděli). Odpoledne vyjížďka s věřícími do Prahy (Loreta, sv. Josef, P. M. p. řetězem).
Májová t. d. nebyla.
První sv. přijímání. V neděli 15. V. přistoupilo 35 dětí poprvé ke stolu Páně. – Téhož dne
oslavila Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků v
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Litovicích 25 let svého trvání.
Nanebevstoupení Páně. Dvě bohoslužby bez kázání; prvé, v 7 hodin, se účastnilo
19 dosp. osob, druhé, v 19 hodin, 43 osob. Potom byla májová pobožnost s požehnáním.
Duch sv. Svatodušní svátky jsme prožili za příznivého počasí. V neděli byly obě mše sv.,
v 8 a v 10 hodin slušně navštíveny. Večerní pobožnosti, májové, se účastnilo mnoho lidí. –
V pondělí byla mše sv. ráno v 7 hod. a navečer, v 19 hod., před májovou pobožností
(přítomno 57 dosp. osob).
Bož. Těla. Ve čtvrtek Božího Těla sloužil jsem 1 mši sv. ráno, v 7 hod.; přítomno 17 dosp.
osob, z toho 6 komunikantů, a druhou navečer, v 19 hod., v přítomnosti 41 dosp. osob
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(z toho 1 komunik.). – Příští neděli, 12. 6., byla jen 1 mše sv., s kázáním, a po ní se konal
průvod ke 4 oltářům po kostele a pak jsme kostel obešli. Přes nepříznivé a nejisté počasí,
pro které jsme ani nestavěli oltáře kolem chrámu, ač okresní národní výbor tak povolil
svým přípisem č. j. … z …, sešlo se velmi mnoho věřících a zástup 88 drůžiček.
Komunikantů bylo 12. – Odpolední požehnání v 16 h. pro dlouho trvající déšť bylo slabě
navštíveno.
Sv. Petra a Pavla. Dvě mše sv., v 7 hod. (15 dosp., z toho 7 kom.) a v 19 hod. (32 dosp.
osob).
Sv. Cyrila a Metoda. Toho dne sloužena mše sv. v 7 hod. (14 dosp.) a v 19 hod.
(38 dosp.). Komunikantů bylo 8. – Věřící projevili přání, aby sochy těchto dvou světců též
zdobily zdejší kostel. Avšak pro naléhavé opravy velmi zanedbaného kostela a fary je třeba
posečkati.
Pouť. 9. neděli po Duchu sv., 31. VII. 1955, oslavili jsme pouť. Obě mše sv.,
v 8 a v 10 hod., byly s kázáním a požehnáním monstrancí. Ke stolu Páně přistoupilo jen
10 osob, jinak však účast věřících, zvláště na ranní, byla veliká. O 10. hod. bylo přítomno
84 věřících. – Odpolední pobožnost se začala v 16 hod. růžencem, pokračovala litaniemi,
požehnáním a skončila líbáním ostatků sv. kříže. Účastnilo se 57 dosp. osob. – V parku
před
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zámkem se umístily 2 zábavní podniky a u silnice 11 prodejních stánků. Tržba prý však
byla malá. Zato opilci hulákali dlouho přes půlnoce.
Žně. Chladna a ustavičné deště v celém státě značně zpozdily žně. Obilí vzrostlo, polehlo,
luka byla plna plevelu. – Žňové práce se zde začaly neobyčejně pozdě: JZD (jednotné
zemědělské družstvo) poprvé kosilo 8. 8. 1955, státní statek (jak zde říkají: panští)
10. 8. 1955. Deště práce přerušily, teprve 12. 8. se opět pokračovalo. – Kapitulní konsistoř
v Praze oběžníkem č. j. K5276 ze 7. VII. 1955 uložila duchovním správám, aby o nedělích
hlavních žňových prací konaly bohoslužby navečer. Tuto povinnost ještě zdůraznil telegram
vikář. úřadu v Roztokách n. Vlt. ze 13. VIII. 1955. – Ohlásil jsem tedy nedělní mše sv. na
18. hodinu. Dálo se tak 14., 21.
Chřipka. Zvláštní druh chřipky, zvaný „mozková chřipka“ postihl Modřany, Chuchli
a Hostivici. Postižení měli nechuť k jídlu, bolest žaludku a prudké bolesti hlavy, které často
přecházely v zánět mozkových blan. Lidé ji nazývali „čínskou chřipkou“. – Propukla krátce
před poutí a vrcholila na samou pouť, kdy se čítalo 200 nemocných v obci, z toho
50 v nemocnici. Úřady pomýšlely na uzavření obce (též veřejných místností a kostelů). To
by sem však nemohly brigády na žně, proto rozhodly opravdu šalamounsky: MNV zakázal
přístup na koupaliště ve Břvech, do biografů a hospod těm, kdož měli doma nemocného
člena rodiny. Tedy rozhodnutí „pro kočku“. Po 10. srpnu nákaza polevila a ztrácela se.
Nikdo nezemřel.
Počasí. Květen, červen a červenec byly deštivé a chladné. Neohřáli jsme se a neužili
koupání v přírodě. Bouře nad Kladnem a okolím, 14. VIII. 1955, a jinde, zničila úrodu
a kroupy obilí.
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Pohromy. Bengálsko a východní část USA zničily povodně, které si vyžádaly stovky obětí.
– ČSR navštívil nevítaný host, králičí nemoc „myxomatosa“. Proniká sem z Francie, kde ji
naočkoval divokým králíkům lékař, poněvadž mu pustošili zahrádku. Nemoc se rozšířila po
celé Evropě a zničila úplně divoké králíky. Projevovala se hlenem, který vytékal z očí, nosu
atd. a boulemi, jež se tvořily na hlavě, hřbetě a u pohlavního ústroje. Myxomatosa se
přenesla i do domácího chovu (zelenou pící) a v četných obcích je zcela zničila (Noutonice,
Pavlov, Stodůlky). Zde prvé případy se vyskytly v červnu. Na člověka a jinou zvěř, než
králíky, se nepřenášela.
Dožínky. V týdnu od 18. do 25. září, tedy velmi pozdě proti jiným létům, skončili žně jak
JZD, tak panští. Družstevnice se daly vozit po vsi a výskaly; státní statky uspořádaly pro
své zaměstnance hostinu v Jenči. Odpolední děkovné pobožnosti se účastnilo jen
13 osob!!!
Sv. Václav. Ve středu, na sv. Václava, byla prvá mše sv. v 7 hod. (26 dosp., z toho
5 komunik.), druhá navečer, v 18 hod. (54 dosp., z toho 2 kom.). Socha sv. Václava na
Václavském náměstí v Praze byla obležena květinami a věnci. Po celé vlasti slavil národ
důstojně tento den!
Růženec. Jako jiná léta modlili jsme se v měsíci říjnu růženec ve všední dny při mši sv.,
v neděli při požehnání.
Výstav. Výstav velebné svátosti se zde konal jen jednou, a to r. 1948, avšak s nepatrným
ohlasem u věřících, kteří chodívali na výstav ke sv. Josefu v Praze III, nebo na Bílou Horu.
Mnozí lidé nevěděli, co výstav je a jak si počínati při adoraci!!! Vysvětlil jsem tedy ve
2 kázáních, co je výstav a jaký má smysl, jak adorovati a jak se chovat v kostele. Velká
většina to vyslechla jako naprostou novinku. – 9. října po prvé mši sv. (v 8 h) jsem
velebnou svátost vystavil a bylo „Veni Creator“. Druhá mše sv. byla sloužena před
vystavenou velebnou svátostí. Komunikantů bylo 27, což je na zdejší poměry dosti pěkné.
Odpoledne jsme se mod[Pag. 187]

lili v 16 hod. růženec, pak byla promluva, křížová cesta, litanie, Te Deum a požehnání za
účasti 33 dospělých osob. Adorátorek se přihlásilo 11 a lidé se přes den stále trousili. –
I když tento výstav neznamená snad převrat v netečnosti zdejších osadníků k Eucharistii,
předce je to stupínek zlepšení, za který srdečně volám: „Pánu Bohu buďtež díky!“
Posvícení. V týdnu před zdejším (svatohavelským) posvícením ochotné paní kostel
důkladně vysmýčily a vymyly. – 16. 10. byly dvě mše sv., v 8 a v 10 hod., jimž předcházelo kázání o dějinách našeho kostela. Lidé naslouchali s takovým zájmem, že přestalo
pokašlávání a ticho až bolelo. Kázání jsem musel dát potom některým k disposici, aby si je
opsali. – Návštěva byla velmi slušná, jen komunikantů bylo málo. – Před farou v parku
byly 3 zábavní podniky a 8 prodejních stánků. Prvá mše sv. byla v zelené barvě, druhá
v bílé. – V pondělí, „o zlaté“ nebo „na pěknou hodinku“ byla mše podle starého zvyku až
v 8 hod., v černé barvě a po ní pobožnost za věrné zemřelé osadníky a jejich duchovní
pastýře (s litaniemi). Účastnilo se 52 dosp. osob. Odpoledne byly všechny obchody
uzavřeny, hospody přeplněny a „držela se pěkná hodinka.“
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Tato pamětní kniha pro Hostivickou faru v Rakovnickém kraji na Tachlovickém panství se
skládá ze 185 – jedno sto osmdesáti pěti listů.
Pražský vikariátní úřad Liboc 14. června 1836
František Lampa
vikariátní správce

