PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII
Řada H: Obecní kroniky
Svazek č. 5

KRONIKA
obce Hostivice
1950–1970

Hostivice, duben 2020

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970

Aktualizovaná verze
Přepsala Alena Kučerová
Zpracoval a úvod doplnil Jiří Kučera

Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5

2

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970

3

ÚVOD
Konec 40. a začátek 50. let byl obdobím zásadních proměn společnosti. Na celostátní
úrovni ovládla politické dění Komunistická strana Československa. Na místní úrovni nelze
opominout sloučení obcí Hostivice a Litovice do společné obce s názvem Hostivice
k 1. lednu 1950.
Hostivický kronikář Alois Saifrt dopsal pamětní knihu do konce roku 1950, takže
zachytil i sloučení obcí. Litovická pamětní kniha končí zápisem o událostech v roce 1934,
kronikář Ludvík Pergl ji vedl pečlivě, ale nezvládl ji před svou smrtí dokončit.1 Za nových
poměrů se zřejmě jevily jako zásadní jiné úkoly než psaní kroniky. Kronika proto nebyla po
roce 1950 nějakou dobu vedena a zápisy byly sestavovány dodatečně, zřejmě až na
přelomu 50. a 60. let. Starší zápisy zpracoval vedoucí úředník MNV Václav Čížek a v jeho
práci pokračovali učitelé Miroslav Kverka a Pavlína Paroulková a poté radní Jaroslav
Kadera.
Přepis kroniky zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn
aktuálními poznámkami pod čarou, které vysvětlují některé pojmy či upřesňují popisovaná
místa, případně opravují uváděné údaje, pokud byla jejich nesprávnost bezpečně zjištěna
z jiných pramenů. Přepis zpravidla zachovává původní slovosled a některé jazykové
zvláštnosti, pouze na některých místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena
interpunkce. Přepis respektuje i původní psaní velkých a malých písmen u názvů institucí,
přestože je na řadě míst nesprávné. Označením […] jsou řešena místa s údajem
chybějícím v originálu. Nejčastěji se to týká číselných údajů, k jejichž zjištění se již kronikář
nevrátil. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou některé údaje osob narozených po roce
1930 nahrazeny označením [***].
V přepisu jsou uváděna čísla stránek podle originálu, aby podle něj bylo možné
v případných dalších publikacích řádně odkazovat na použitý pramen. Stránky jsou však
očíslovány chybně, strany 4 a 5 chybí, strany 170 až 179 jsou v knize dvakrát. Stránky
jsou číslovány dole uprostřed, pro lepší odlišení od okolního textu byly v přepisu doplněny
pomlčkami z obou stran.
Kronika byla uložena u Městského úřadu Hostivice. Kolem roku 2015 byla předána do
Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích. Na Městském úřadu Hostivice se
nyní nachází kopie.

1

Předchozí pamětní knihy jsou zařazeny do řady H Pramenů k hostivické historii jako svazky č. 3 a 4.
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Obsah
Rok

Kronikář

Strana

1950

Václav Čížek

1–66

1951

Václav Čížek

67–80

1952

Václav Čížek

81–90

1953

Václav Čížek

91–101

1954–1957

Václav Čížek

102–126

1958

Václav Čížek

127–134

1959

Václav Čížek

135–140

1960

Miroslav Kverka

141–157

1961

Pavlína Paroulková

158–168

1962

Pavlína Paroulková

169–176

1963

Pavlína Paroulková

177–173 *

1964

Jaroslav Kadera

174–181

1965

Jaroslav Kadera

182–192

1966

Jaroslav Kadera

193–197

1967

Jaroslav Kadera

198–201

1968

Jaroslav Kadera

202–215

1969

Jaroslav Kadera

216–229

1970

Jaroslav Kadera

230–260

1971

* Chyba v číslování stran.
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Rok 1950
Po léta, od nepaměti žily vedle sebe, vzdáleny asi půl hodiny cesty pěšky dvě obce,
Hostivice a západněji Litovice s osadami Břve a Jeneček. Takto, jako dvě sestry žijící někdy
v souladu, někdy rozváděné, poutány však k sobě školou, kulturou, poštou, dopravou,
pracovištěm, společnými zájmy a navíc rodinnými svazky, vycházejíce sobě vstříc řadami
domků, zbudovaných po první světové válce podél okresní silnice Hostivice–Litovice,
spojily se dnem 1. ledna 1950 v jednu politickou obec, jíž byl dán úřední název Hostivice,
okres Praha-západ.
Stalo se tak na popud politických organisací Komunistické strany Československa v Hostivici a v Litovicích, které utvořily již v r. 1949 jeden společný orgán k řízení politické
a hospodářské činnosti v obci, jejž později následovaly po projednání veřejnými schůzemi
občanů místní akční výbory Národní fronty.
Souhlasná usnesení místních národních výborů v Hostivici a v Litovicích ze dne 3. 6. 1949
o sloučení těchto obcí v jednu politickou obec schválil Okresní národní výbor Praha-západ,
výměrem ze dne 21. 11. 1949 zn. 172-11. 11. 1949 zveřejněním v Úředním listě II.
čís. 21, dne 25. ledna 1950. Vyhláškou ministerstva vnitra ze dne 8. srpna 1950 č. 504
(Úřední list I. číslo 123, ze dne 16. 8. 1950) stanoven nový úřední název Hostivice, při
čemž názvy sloučených obcí a jejich osad zůstávají úředními názvy částí nové obce.
Usnesením místního národního výboru ze dne 3. března 1950 byly pojmenovány jednotlivé
části obce takto: Hostivice I., Hostivice II.-Litovice, Hostivice III.-Jeneček, Hostivice IV.Břve, Hostivice V.-Palouky. Úřední název „Palouky“ byl pak schválen výnosem ministerstva
vnitra, ze dne 27. 11. 1950 zn. 171/1-25. 11. 50-I/1 a tak tato skupina 13 domů, vzdálených asi 2 km východně od vlastní obce, vstoupila do dějin obce se samostatným názvem.
Název vznikl
–1–
z místního názvu pozemků, na kterých byly domky v r. 1932–38 postaveny.
Každá čtvrť má samostatné číslování popisných čísel, počínaje číslem 1, jen Palouky
počínají číslem 500.
Celková katastrální výměra obou území (Hostivice a Litovice) činí ku dni sloučení
1 658,19 ha.
Podle sčítání lidu, provedeného k 1. květnu 1950 bylo v obci 4 079 obyvatel a 859 popisných čísel.
Další údaje o počtu živností, zemědělských závodů, továrních podniků uvedeny jsou v jednotlivých odstavcích těchto pamětí, které dle své paměti, dle dochovaných dokladů sepsal
v roce 1956 vedoucí úředník MNV Václav Čížek, protože předešlí kronikáři pp. Alois Saifrt
a Ludvík Pergl zemřeli, aniž by provedli úplný zápis z počátků nově utvořené obce. Přepis
provedl do kroniky Josef Mansfeld, ředitel stř. školy ve výslužbě, obrázky kreslil Bohumír
Roubal, učitel devítileté základní školy v Hostivici.2
2

Údaj dokládá pozdější zápis do kroniky – název základní devítiletá škola byl zaveden až v roce 1960.
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Politické poměry a politický život v obci
Politický život soustřeďoval se kolem místního akčního výboru Národní fronty, jehož předsedou byl občan Štěpán Arnold, dílovedoucí v továrně, bytem Hostivice I.-208. Členové
akčního výboru byli zástupci spolků a korporací, zástupci složek Revolučního odborového
hnutí, zástupci místní organisace Komunistické strany Československa, která byla jedinou
politickou stranou ve zdejší obci. KSČ měla v naší obci 13 dílčích organisací a byla hybnou
silou všeho dění v obci. Z popudu organisací KSČ prováděl pak místní akční výbor Národní
fronty ve spolupráci se složkami Národní fronty a Místním národním výborem všechny
veřejné oslavy, organisaci brigád, svépomocné akce na zvelebení obce, opatření ku zvýšení zemědělské výroby atd.
–2–

Veřejný život v obci
Ve dnech 15. a 16. dubna konala se v Dělnickém domě okresní konference KSČ okresu
Praha-západ. Sál i galerie byly zaplněny delegáty z našeho okresu a hosty, mezi nimiž byli
vzorní pracovníci závodů z celého okresu a státních statků, zástupci veřejného i politického
života. Konferenci jménem občanů naší obce přivítal a pozdravil předseda MNV s. František
Novák.
Výzdobu sálu patronátním závazkem provedli soudruzi zdejší továrny Armaturky. Byly tam
vystaveny stroje, na kterých pracují, a výrobky, které vyrábějí. Kromě zdejších armatur
byly tam i výrobky ostatních závodů okresu, apod. šrouby, nýty, zámky, korkové výrobky,
cihlářské výrobky, mlékárenské výrobky, přehledy výrobky zemědělské apod. Obec byla
slavnostně vyzdobena a nejen v řadách členů KSČ, ale i v řadách ostatních občanů se
o konferenci jevil značný zájem.
Nejvyspělejší sbory sokolských žáků a žákyň a vítěz celostátní soutěže tvořivosti mládeže
z r. 1949 pěvecký žákovský sbor Nebušice představili se našemu občanstvu na Okresní
žákovské akademii, jež byla pořádána pod záštitou MAVNF a MNV v Dělnickém domě dne
5. března 1950 o 14. hod. Na besídce byly předvedeny tělocvičné ukázky a na podporu
úspěšného provedení věnovala rada MNV obnos Kč 500,–. Okresní besídka byla uspořádána v naší obci proto, že naše jednota Sokol je jako nejvzornější na celém okrese v plnění
svých povinností. Jistě věc velice potěšující.
Oslavy 1. máje byly pro celý okres v Praze a z Hostivic byl vypraven zvláštní vlak pro
1 000 osob.
Na oslavu 5. výročí našeho osvobození uspořádal MAVNF, MNV a Sokol již tradiční závod
tříčlenných hlídek „Litovický okruh 5. května“,
–3–
a to v sobotu dne 6. 5. 1950 se startem a cílem u Lindbetonky. Po skončení závodu byly
položeny věnce a kytice u pomníku padlých a byl odstartován další závod, a to dorostenců,
zvaný „Běh 5. května“. Start u MNV v Hostivici, [cíl] u pomníku padlých v Litovicích. Pro
oba závody věnoval MNV věcné ceny.
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Trať pro závod tříčlenných hlídek vede od Lindbetonky3 kolem litovického rybníka na Břve,
k litovickému nádraží a kolem státního dvora zpět k Lindbetonce. Měří asi […].
Trať „Běhu 5. května“ vede od budovy MNV4 kolem školy,5 přes les ke mlýnu na hrázi
litovického rybníka a k pomníku.6
V neděli zúčastnili se naši občané slavnostního průvodu Prahou a o 9. hod. byl konán
bleskový šachový turnaj jednotlivců v hostinci Sport u nádraží.7 Zvítězil […].
Večer pak bylo divadelní slavnostní představení hry Josefa Tomana „Slovanské nebe“
v sále Sokolovny. Sehrál je divadelní odbor Sokola.
Na počest svého sjezdu vypravili členové ČSM8 dne 3. června v 15:30 hodin početnou
štafetu se zdravicí. Se štafetou se před budovou MNV rozloučil jménem všeho občanstva
předseda MNV soudruh František Novák. Zdůraznil význam dnešní jednotné organisace
mládeže, mladých to budovatelů socialismu a lepšího života všeho pracujícího lidu.
– 6 –9
Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků v Hostivici oslavila dne 4. června 1950
dvacet let svého trvání malebným průvodem obcí a slavnostním valným seděním a sousedskou taneční zábavou v Sokolovně. Je to slušná řádka dobrých počinů, které tento spolek
za dobu svého trvání pro své členy a pro dobro naší vlasti vykonal. Čest jejich práci!
Další dvacetileté jubileum oslavil oddíl kopané Sokola Hostivice dne 30. července 1950
závodem tříčlenných hlídek, fotbalovými zápasy žáků a jubilejních jedenáctek z r. 1930
a r. 1945 proti Sokolu Kladno a Sokolu Veleslavín. Dále pak representačním zápasem
s jedenáctkou Kraj. výboru Sokol Ústí nad Labem. Při této slavnosti byly předána první
odznaky zdatnosti TOZ občanům naší obce, kteří splnili předepsané discipliny ([…] osob,
většinou členů Sokola).
Letošní rok je bohatý na jubilea a jako další se přihlásila vlastenecko-dobročinná sdružená
obec baráčníků v Litovicích, která také uspořádala oslavy svého 20. letého výročí dne
3. září 1950 průvodem a slavnostní schůzí a tancovačkou v Dělnickém domě. Z výtěžku
oslav věnoval spolek obnos Kčs 5 000,– na rozšíření místního rozhlasu do Litovic. Tento
obnos byl uložen na vkladní knížku, avšak při provádění nového zákona o hospodaření
MNV přešel s celým fondem do státní pokladny.
Letos poprvé bude náš lid slavit Den čsl. armády, a to v den, kdy čsl. armádní sbor před
6 lety překročil po boku Rudé armády hranice Čsl. republiky. Tento den bude svátkem naší
armády a všeho pracujícího lidu, neboť dnes se naše armáda stává armádou nového typu,
armádou lidu, která je připravena kdykoliv hájit samostatnost našeho státu a vymoženosti
dělnické třídy. Vojenská správa v
–7–
3

4
5
6
7
8
9

Lindbetonka se říkalo továrně Ing. Václava Havla na výrobu stavebních tvárnic z tzv. lindbetonu v ulici
Sportovců. Na místě továrny se nyní nachází areál STS a prodejna Tesco.
Husovo nám. čp. 59.
Komenského čp. 141.
Park T. G. Masaryka.
K Nádraží čp. 115.
Československý svaz mládeže.
Strany 4 a 5 nejsou v kronice obsaženy.
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Hostivici spolu s národní i střední školou a za účasti MAVNF uspořádala ve čtvrtek dne
5. října 1950 odpoledne v Sokolovně oslavu Dne čsl. armády, na níž účinkovali členové
kulturního kroužku zdejší posádky a žáci střední a národní školy. Účast dětí i dospělých
byla značná. Pro dospělé byla uspořádána oslava v sobotu dne 7. října 1950 v Dělnickém
domě o 20. hod., na níž účinkovali žáci střední školy, skupina ČSM, dechová hudba,
příslušníci posádky a pěvecký spolek Bendl. O svých dojmech z návštěvy v SSSR mluvila
zemědělská dělnice stát. dvora v Litovicích s. Anna Hájková. Slavnost uspořádala odbočka
Svazu čsl. sovět. přátelství. Účast byla potěšující. Naši občané prokázali, že mají svoji
lidovou armádu skutečně rádi.
„Se Sovětským svazem za mír a socialismus“ bylo heslo letošních oslav vzniku naší republiky. Na oslavu toho a na oslavu 5. výročí vydání dekretů o znárodnění klíčového průmyslu
konána byla v pátek večer 27. října 1950 v Dělnickém domě okresní slavnost s bohatým
kulturním pořadem. Během slavnosti dobíhaly štafety s pozdravem Sovětskému svazu
z celého okresu. Výzdobu sálu zajistil Sokol a rovněž 3 motocyklisté, kteří shromážděné
pozdravy z celého okresu odvezli v sobotu 28. října 1950 do Prahy. Naše obec obstarala
stužku s nápisem: „S Vámi mír uhájíme.“ Stužku vyšila občanka Anna Hartmanová
z Hostivice II.-158. Celá slavnost, zakončena Písní práce, vyzněla úsilím všech přítomných
pro zachování světového míru, pro který ze všech sil budeme všichni pracovati na svých
pracovištích, ať v továrně či na poli, ve škole či v kanceláři. Na základě tohoto jednoznačného rozhodnutí vysázela pak odbočka Svazu čsl. sovět. přátelství podél státní silnice
u mlékárny lipovou „Alej míru“. Některé lipky později uhynuly a byly nahrazeny během
doby jasany.
–8–
Oslavy vzniku ČSR pokračovaly pak pietní slavností, při níž byla odhalena pamětní deska
obětem zahynulým v II. světové válce. Slavnost byla konána v neděli dne 29. října 1950
dopoledne za ponurého počasí v Husových sadech a promluvil na ní poslanec NS
a starosta Čsl. obce sokolské Josef Truhlář. Na zadní stranu pomníku padlých byla
přidělána podélná bílá mramorová deska s nápisem: Oběti okupace 1939–1945 se jmény:
pplk. Josef Broul (zemřel v koncentračním táboře), škpt. Václav Študent (padl jako letec na
západní frontě), František Novotný (zemřel v koncentračním táboře), František Škrabálek
(zemřel v koncentračním táboře), Josef Vlček (zemřel v německé věznici), František Hájek
(přišel o život v květnu 1945). Tak jsme oslavili výročí vzniku naší samostatnosti a výročí
znárodnění. 28. říjen nabyl pro nás nového významu a smyslu zejména po r. 1948, kdy
jsme se dali na cestu budování socialismu. Větší část našeho hospodářství byla tak
postavena na jinou základnu, což i naše občanstvo správně pochopilo a vyjádřilo to svou
početnou návštěvou na všech slavnostech tohoto měsíce.
Další mírovou slavností byl Mírový pochod o Tyršův odznak zdatnosti (TOZ) jako dar
mládeže pražského kraje II. světovému kongresu obránců míru v Anglii. Akci organisovala
místní skupina ČSM spolu se Sokolem a školou. Akce se zúčastnila naše mládež a žáci
obou škol dne 19. listopadu 1950 o 9. hod. dopol.
Akce Vánočního stromu republiky se konala ve čtvrtek dne 20. prosince 1950 o 16. hod.
Smrček před budovou MNV byl ověšen barevnými žárovkami. Školní mládež zazpívala
staročeskou koledu a několik mládežnických a budovatelských písní. Hlavní projev měl
–9–
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sociální referent MNV s. Štěpán Arnold. Zástupci místních závodů pak přednesli svoje
závazky zaměřené na práci s dětmi. Družstva cementářů a pražského komunálního podniku převzala patronát nad skupinou Pionýra, zaměstnanci fy Agrosol (mlýn) patronát nad
mateřskými školami, zaměstnanci Státní mlékárny obnovili patronát nad národní školou
a zaměstnanci Armaturky nad střední školou. Rodičovské sdružení věnovalo obnos
Kč 10 000,– na letní zájezd školní mládeže do hor. Slavnost byla vysílána místním rozhlasem a setkala se s pochopením a zájmem občanstva.
Souběžně probíhala akce Vojenské vánoce 1950. Občané a školní děti odevzdali našim
vojákům prostřednictvím MNV obnos Kčs 1 225,–, za které byly nakoupeny knihy, dále
55 různých balíčků a na 700 cigaret. Knih bylo darováno 14 (celkem i se zakoupenými
37 kusů). Tak naši občané a děti projevili vděk našim obráncům, zejména pohraničníkům.

Správa obce
Podle ustanovení vyhlášky min. vnitra ze dne 27. 2. 1948 o přechodné úpravě doplňování
národních výborů povolal ONV10 Praha-západ výměrem ze dne 27. 12. 1949 čj. 172–
12. 12. 1949 k návrhu MAVNF v Hostivici za členy MNV v Hostivici tyto občany:
František Novák, Hostivice čp. 234, úředník mlékárny,
Karel Blätterbauer, Litovice čp. 126, zřízenec elektrických podniků,
František Nejedlý, Hostivice čp. 474, soustružník kovů,
Štěpán Arnold, Hostivice čp. 208, zámečník,
Václav Pšenička, Litovice čp. 240, úředník na dráze,
– 10 –
Josef Nohejl, Hostivice čp. 208, dělník,
Josef Horák, Hostivice čp. 205, malozemědělec,
Miloš Šrámek, Litovice čp. 108, odborný učitel,
Ferdinand Himl, Hostivice čp. 491, soustružník kovů,
Tomáš Málek, Litovice čp. 81, újezdní tajemník,
Karel Tůma, Jeneček čp. 64, technický úředník,
František Kletečka, Hostivice čp. 170, strojní topič,
Jaroslav Chalupa, Hostivice čp. 321, zedník,
Karel Tampír, Litovice čp. 10, kolář státních statků,
Štěpán Sláma, Hostivice čp. 322, zámečník,
Růžena Kožušníková, Hostivice čp. 371, odborná učitelka,
Jindřich Tvrdý, Břve čp. 25, zámečník,
Václav Hošek, Břve čp. 31, úředník ONV,
Josef Sejkora, Jeneček čp. 114, zámečník,
Čeněk Vaněk, Hostivice čp. 240, zámečník,
Žofie Šimáčková, Hostivice čp. 213, dělnice,
Alžběta Rochusová, Hostivice čp. 297, v domácnosti,
Václav Krejčík, Litovice čp. 169, malíř pokojů,
Antonín Pohůnek, Hostivice čp. 311, obchodník,
10

Okresní národní výbor.
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Václav Míšek, Litovice čp. 202, poštovní úředník,
Josef Šmíd, Hostivice čp. 265, garážmistr,
František Svoboda, Hostivice čp. 81, dělník,
Josef Vaněk, Jeneček čp. 106, soustružník kovů,
Jiří Vodolán, Litovice čp. 180, strojní zámečník,
Miroslav Pelichovský, Jeneček čp. 56, dopravní úředník.
Celkem 30 občanů, z toho 3 ženy, 27 mužů. Organisovaných v KSČ bylo 23 členů,
3 zástupci Svazu mládeže, 4 bez politické příslušnosti.
– 11 –
Ustavující schůze nového MNV se konala v neděli dne 1. ledna 1950 o 14. hod. v zaplněném sále Dělnického domu, kde kromě asi 400 občanů byli přítomni:
Za ONV Praha-západ předsedkyně s. Marie Kellová, místopředseda s. Zdeněk Zelenka,
okresní tajemník s. Jaroslav Pachman11 a člen rady ONV s. Jan Štika.
Za okresní výbor KSČ byl zde tajemník s. Josef Rác. Dále byli přítomni zástupci všech
zdejších závodů, spolků a korporací. Schůzi řídil předseda MAVNF s. Štěpán Arnold, který
objasnil, za jakým účelem je schůze svolána. Následoval pak kulturní pořad, ve kterém byl
zpěv, hudba, recitace a tanečky. Na podaný návrh pak byl zvolen předsedou MNV
s. František Novák, který složil předepsaný slib do rukou předsedkyně ONV. Na to přítomní
členové složili ústavou předepsaný slib do rukou předsedy MNV. Soudruh Karel Blätterbauer pak za býv. MNV v Litovicích poděkoval za práci odstupujícímu předsedovi MNV
v Litovicích s. Karlu Tampírovi a předal mu upomínkový dar. Pak přednesli svoje zdravice
a pozdravy všichni zástupci KSČ, spolků a korporací. Z ustavující schůze byl zaslán
pozdravný přípis ministrovi vnitra s. Václavu Noskovi a předsedovi KNV s. Oldřichu Beranovi.
Ustavující schůze rady se konala pak 6. ledna 1950, kde I. náměstkem a plánovacím referentem byl zvolen s. Karel Blätterbauer, II. náměstkem a referentem bezpečnostním
s. František Nejedlý, s. Štěpán Arnold referentem sociálním, s. Václav Pšenička referentem
finančním, s. Josef Nohejl referentem hospodářským, s. Josef Horák referentem zemědělským, s. Miloš Šrámek referentem školským a osvětovým, s. Ferdinand Himl referentem
zdravotním, s. Tomáš Málek referentem výživy a s. Karel Tů– 12 –
ma referentem technickým. V téže schůzi složil s. Václav Čížek do rukou předsedy MNV
matrikářský slib.
V další schůzi rady dne 13. ledna 1950 byly ustaveny komise, a to bezpečnostní, školská
se subkomisemi pro osvětu a sport, sociální se subkomisemi pro věci bytové, soutěžní,
místní péče o mládež, zdravotní se subkomisí hřbitovní, hospodářská se subkomisí pro
koupaliště, zemědělská se subkomisí ovocnářskou, vnitřního obchodu a výživy se subkomisemi pro sběr odpadků, zásobovací a cenovou, technická se subkomisemi regulační, vodovodní, elektrárenskou a kontrolní. Jednotlivé referáty byly očíslovány shodně s ONV I.–IX.
Tento návrh byl pak schválen v zasedání MNV dne 3. 3. 1950.
11

Předtím byl v letech 1946–1949 předsedou MNV Litovice.
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Dne 16. června 1950 podal resignaci na členství v MNV s. Ferdinand Himl z rodinných
důvodů. K 30. červnu 1950 resignovali na členství v MNV s. Blätterbauer a Málek, prvý
protože se stav vedoucím Sdruženého komunálního podniku obce Hostivice, druhý protože
se stal předsedou JZD.12 Jelikož se připravovala celostátní reorganisace Národních výborů,
nebyla místa již obsazována. Podle nové reorganisace místních národních výborů (vl. nař.
č. 14/50 Sb.) byla pak svolána nová ustavující schůze nového MNV na den 27. června
1950 do zasedací místnosti MNV. Na návrh MAV NF jmenováni byli členy MNV:13
Václav Hošek, úředník, Hostivice IV.-31.
Alžběta Rochusová, v domácnosti, Hostivice I.-297.
Žofie Šimáčková, dělnice, Hostivice I.-213.
Růžena Kožušníková, odborná učitelka, Hostivice I.-371.
Jiřina Krčilová, v domácnosti, Hostivice II.-94.
Antonín Pohůnek, obchodník, Hostivice V.-511.
František Svoboda, dělník, Hostivice I. – 81.
– 13 –
Ferdinand Himl, soustružník kovů, Hostivice I.-491.
Josef Šmíd, garážmistr, Hostivice I.-265.
Štěpán Sláma, zámečník, Hostivice I.-322.
Václav Krejčík, malíř pokojů, Hostivice II.-169.
Čeněk Vaněk, zámečník, Hostivice I.-240.
Josef Sejkora, zámečník, Hostivice III.-114.
Karel Tampír, kolář, Hostivice II.-10.
Antonín Nedbal, sedlář, Hostivice III.-28.
Štěpán Arnold, zámečník, Hostivice I.-208.
Václav Pšenička, dopravní úředník, Hostivice II.-240.
Karel Tůma, technický úředník, Hostivice III.-64.
Václav Míšek, poštovní úředník, Hostivice II.-202.
Miroslav Pelichovský, dopravní úředník, Hostivice III.-56.
Jiří Vodolán, strojní zámečník, Hostivice II.-180.
Jaroslav Chalupa, zedník, Hostivice I.-321.
Jan Nebeský, zemědělec, Hostivice I.-151.
Josef Horák, zemědělec, Hostivice I.-205.
František Novák, zaměstnanec mlékárny, Hostivice I.-234.
František Nejedlý, mechanik, Hostivice I.-474.
Miloš Šrámek, odborný učitel, Hostivice II.-108.
Jindřich Tvrdý, mechanik, Hostivice IV.-25.
Josef Vaněk, strojní zámečník, Hostivice III.-106.
Josef Malík, soustružník kovů, Hostivice II.-154.
Protože s. Ferdinand Himl znovu podal resignaci, která byla pro vážné rodinné důvody přijata, byl na jeho místo jmenován s. Jiří Šimůnek, lékárník, Hostivice I.-17. Taktéž Jindřich
Tvrdý byl z kandidatury odvolán, vzhledem k jeho zaměstnání, a na jeho místo navr– 14 –
12
13

Jednotné zemědělské družstvo.
V letech 1945 až 1954 nebyli členové MNV voleni, ale jmenoval je nadřízený okresní národní výbor.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1950

14

žen Miroslav Černý, mechanik, Hostivice III.-76.
Takto nově ustanovený a nadřízeným orgánem schválený MNV sešel se k ustavující schůzi
dne 12. září 1950, kde předsedou byl opětně zvolen s. František Novák, jeho náměstkem
s. Josef Horák, který v době nepřítomnosti předsedy řídil MNV, a druhým náměstkem
s. František Nejedlý. Členové rady a referenti byli zvoleni takto:
František Novák, předseda a ref. pro lidovou správu a plánovací,
Josef Horák, náměstek předsedy, referent zemědělský,
František Nejedlý, nám. předsedy a ref. pro vnitřní věci a bezpečnost,
Miloš Šrámek, referent pro školství a osvětu,
Štěpán Arnold, referent pro práci a sociální péči,
Jiří Šimůnek, referent pro zdravotnictví,
Václav Pšenička, referent finanční,
Jan Nebeský, referent obchodu a výživy,
Karel Tůma, referent technický.
Ukázalo se však vzhledem k tomu, že s. Josef Horák onemocněl a s. Nejedlý a s. Nebeský
byli přetíženi, že bude třeba provésti opět změnu v referentech a členech rady. Provedla ji
plenární schůze MNV dne 27. října 1950 takto:
I. náměstkem a zeměd. referentem byl zvolen s. Karel Tampír,
II. náměstkem a bezpeč. referentem s. Václav Krejčík,
členem rady a ref. výživy a hospodářství s. Václav Hošek.
Obecní trestní senát ve složení s. František Novák, Václav Krejčík, Štěpán Arnold zvolen byl
ve schůzi rady dne 24. 11. 1950.
Zaměstnanců měl MNV včetně uklízečky celkem 13, a to úředníky administrativní s. Václava Čížka, Věru Krsičkovou, účetní Jana Vladyku, Bílka Antonína, zásobování Marii Bechyňovou, Augustina Jonáka, Františka
– 15 –
Vodolána, zemědělství s. Mravinace Františka, zřízenci a dělníci Václava Fršlínka, Antonína
Veselého, Bedřicha Fialu, Václava Fišera, uklízečku Annu Káclovou.
Během roku odešli s. Antonín Bílek a Věra Krsičková a místo nich byli přijati s. Miloslav
Matějovský a Josef Nohejl.
Při každé schůzi jak rady, tak i MNV byl proveden některým členem pětiminutový pohovor
o současné mezinárodní nebo vnitřní politické situaci neb o nějakém významném dnu. Při
těchto pohovorech ukázala se značná politická vyspělost a rozhled členů MNV. Výsledkem
toho bylo zaslání protestního telegramu předsedovi Rady bezpečnosti v Lake Success –
USA, proti pokračování zhoubné války v Koreji (rada 1. 9. 1950).
Předseda, náměstkové i zvolení referenti dostávali za výkon svých funkcí odměny, které
byly schváleny ONV Praha-západ dne 8. 3. 1950, v této roční výši: předseda Kčs 24 000,–,
plán. referent Kčs 2 500,–, bezp. referent Kčs 2 500,–, školský a osvětový Kčs 3 500,–,
sociální referent Kčs 3 000,–, zdravotní Kčs 3 500,–, finanční Kčs 2 500,–, hospodářský ref.
Kčs 2 500,–, zemědělský Kčs 3 000,–, vyživovací Kčs 3 500,–, technický Kčs 3 500,–.
Celkem ročně Kčs 54 000,–.
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Na Nový rok začal nově ustanovený MNV agilně pracovat. Byla to zejména rada, která
konala pravidelné schůze každý pátek a která inspirována podněty místních organisací KSČ
i návrhy jednotlivých občanů řešila mnohé otázky vzniklé sloučením a různými patriotickými zájmy buď hostivických, neb litovických občanů. Nepouštěla však se zřetele jednu
základní otázku a t. j. budování socialismu na vesnici a zatlačování soukromého podnikání.
Proto hned ve schůzi dne 25. ledna 1950 vypracovala návrh zakládací listiny Sdružených
komunálních podniků obce Hostivice, který po projednání v komisi finanční byl schválen
plenární schůzí MNV dne 3. března 1950. Tak vznikly Sdru– 16 –
žené podniky obce Hostivice, komunální podnik se sídlem v Hostivici s tímto rozsahem
podnikání:
1.
2.
3.
4.

těžení písku, štěrku, kamene,
provozování koncesí (licencí) hostinských a výčepnických,
provozování živnosti pohřebního ústavu,
provozování zahradnictví (okrasné květiny, ovocné školky, pěstování zeleniny
a pod.),
5.
provozování živností holičských,
6.
provoz veřejných lázní a koupaliště,
7.
provoz živnosti fotografické,
8.
autodoprava osob a nákladů,
9.
provoz jiných poslužných živností,
10. provoz bytových podniků, včetně zřizování nových bytů.
Rada zmocněna ku zřízení zakládací listiny. Dne 24. 3. 1950 pověřen s. K. Blätterbauer
vedením podniku a dne 31. 3. 1950 schvaluje rada již začlenění holičů od 4. 4. 1950
a hostinců od 1. 5. 1950. Holiče bude mít na starosti s. Vlastimil Šprunk, hostinské
s. M. Nerad, oba bývalí samostatní podnikatelé. Dalším rozhodnutím rady z 5. 5. 1950
a 13. 10. 1950 bylo rozhodnuto převzíti koupaliště, dosud rozpočtově spravované, do
tohoto komunálního podniku.14
Při založení podniku byly značné potíže, zejména se strany býv. podnikatelů, kteří nepochopili myšlenku společného hospodaření a nepracovali tak, jako když byli samostatní.
Prostě stali se nyní zaměstnanci, dodržovali přísně pracovní dobu, vyžadovali veškeré
zaměstnanecké výhody včetně potravinových lístků, za práci přes čas a pod. Prostě
myšlenka, že již nejsou pány svého podniku, jim nedala spát a o provoz podniku nejevili
příliš velký zájem. Několik jich brzo po zalo– 17 –
žení podniku odešlo za jiným zaměstnáním. Přes veškeré tyto potíže však podnik za
pomoci příslušníků KSČ a socialisticky smýšlejících občanů zakotvil a za poměrně krátkého
svého trvání (v r. 1951 přešel do okresního podniku) měl i dobré finanční výsledky.
Rozpočet MNV byl posílen čistým výtěžkem v částce Kčs 55 000,–.

14

Koupaliště na Břevském rybníku.
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Při začátku sloučení měla nově utvořená obec tento majetek ve vlastní správě:
Domy:

Hostivice I. – čp. 59 – úřadovna MNV, 192,15 141,16 19917 a 381 (hřbitov).
Hostivice II. – čp. 18,18 16319 a polovinu čp. 234 (hřbitov).
Hostivice III. – čp. 23.20

Hřbitovy ve správě má obec dva, z nichž jeden je společný s obcí Jeneč a druhý nově
zřízený v Hostivici I celkovým nákladem Kčs 1 619 459,14, na jehož zřízení přispěla Státní
letecká správa obnosem Kčs 1 485 000,–. Zbytek byl hrazen z prostředků MNV.
Dále obec vlastnila 3 hasičské zbrojnice – Hostivice I., Litovice, Jeneček a 2 zvoničky
(Litovice, Břve). Celková hodnota staveb činila Kčs 1 303 240,–.
Zeměď. půda: 5,67 ha rolí, 0,44 ha louky, 0,70 ha zahrad, 1,40 ha pastvin a 2,26 ha
ostatní neplodné půdy, vše v celk. ceně Kčs 294 021,50.
Na hoto-[vosti] měla Kčs 155 453,10, kterýžto obnos byl složen u Poštovní spořitelny
v Praze.
Účelové jmění:

Hostivice I. – kmenové jmění obce:
fond na stavbu mateřské školy
fond na stavbu hřbitova
fond na úpravu Vršku u nádraží
fond na opravu morového sloupu
fond na nákup plemeníků

Kčs

53
27
807
7
9
3

149,––
068,10
433,20
467,50
876,50
205,20

– 18 –
fond na úpravu jenečského potoka
Účelové jmění:

Kč

Litovice – kmenové jmění obce
fond na stavbu zvoničky v Jenečku
chudinský fond
hřbitovní fond

25 524,80
2 600,30
8 226,70
550,––
35 618,60

celkem obě obce

980 618,60

Vládním usnesením bylo nařízeno ku konci roku 1950 zrušit všechny býv. obecní fondy
a zbytky převést do státní pokladny.
Dluhy byly tyto: Hostivice I. – na adaptaci úřadovny MNV, bývalé radnice obnos
Kčs 357 450,–, Litovice na pořízení regulačního plánu Kčs 126 892,90. Zbytek těchto dluhů
převzal stát rozhodnutím Ředitelství státního dluhu ze dne 25. října 1949, čj. ON 429/1,
doručeného dne 25. února radě MNV.
Již společný rozpočet na rok 1950 projednán byl radou MNV dne 7. 4. 1950. Na skutečných příjmech pak bylo dosaženo Kčs 2 574 063,30 proti předpokládaným Kčs 1 617 700,–,
při čemž státní příspěvek na úhradu rozpočtu činil Kčs 330 400,–, na výdajích
Kč 2 669 639,20.
15
16
17
18
19
20

Bývalý tzv. izolační domek v ulici U Vodárny.
Škola v ulici Komenského.
Domek ředitele školy ve Školské ulici.
Bývalá obecní pastouška v ulici K rybníku.
Nyní sídlo Policie ČR v Litovické ulici.
Rodinný dům v Družstevní ulici.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1950

17

V roce 1950 vybírány byly v naší obci tyto obecní dávky a poplatky, vše v maximálních
sazbách: jedná se o dávky a poplatky, pro něž byla vydána vzorová pravidla: za používání
obecního statku, hřbitovní, stavební, za úřední úkon, dávka nápojová, dávka ze zábav,
přírůstku hodnoty nemovitostí, ze zastavěných ploch, ze psů, z návěstí, ze spotřeby elektr.
energie, ze hry v karty a kulečníku, dávka ze zmrzliny.
Během roku 1950 získala obec jako majetek pozemek čk. 512 kú. Litovice z vystěhovaleckého fondu (přídělem) a polovinu domku čp. 207/II. – konfiskací. Dále požádáno o převedení domu čp. 115/I
– 19 –
do správy MNV. Od místní spořitelny za obnos Kčs 2 000,– zakoupen byl obraz Hostivice
od akad. malíře, rodáka ze Břvů Antonína Borovičky. Obraz slouží k výzdobě obřadní síně.
Toho roku proběhla také měsíc trvající revise obecního hospodaření revisními orgány KNV
Praha, která podstatných závad však nenalezla.
Rozpočet na rok 1951 byl již projednán ve lhůtě, a to radou dne 27. a 28. listopadu 1950,
komisí 5. prosince 1950, s občany na pohovorech projednán 8. prosince 1950 a po té byl
schválen plénem MNV dne 11. prosince 1950. Rozpočet byl již projednáván dle nových
zásad podle plánovaného hospodářství.
V další činnosti zabývala se rada i MNV pojmenováním obce a osad, jak již vpředu uvedeno.
V letošním roce bylo také provedeno jednorázové přehlášení všech občanů, a to tak, že
celá obec byla rozdělena na obvody a v každém obvodě jeden člen MNV dal nové policejní
přihlášky obyvatelům vypsat a zase je od nich vyzvedl. Akce proběhla dosti hladce. Další
velkou akcí byla výměna starých občanských legitimací za nové občanské průkazy. Touto
akcí byl pověřen MNV a za pomoci přijednaného úředníka a ochotných brigádníků bylo ve
zdejší obci vyměněno 2 740 ks občan. průkazů osobám starším 15 let. MNV zorganisoval
i společné fotografování, aby občané nemuseli dojíždět do Prahy. I tato akce, třebaže
trvala řadu měsíců, proběhla dosti hladce.
Další velkou akcí, která potkala nově utvořenou obec, bylo úřední sčítání obyvatelstva,
domů a bytů ku dni 1. března 1950. Hlavním sčítacím komisařem byl ustanoven úředník
MNV s. Jan Vladyka. Po skončeném sčítání bylo konstatováno, že k 1. 3. 1950 bylo v obci
celkem 4 079 osob, 859 obyt. domů (z toho 24 neobydlených), počet bytů činil celkem
1 388, počet domácno– 20 –
stí 1 405. Počet přítomných se značně lišil od počtu vydaných potrav. lístků, kterých bylo
vydáno 4 186, a to je tím, že mnoho našich občanů pracuje mimo své trvalé bydliště a byli
tam do sčítání pojati.
Vydáním zákona o matrikách připadl i nově utvořenému MNV další nový úkol, vedení
matrik a uzavírání sňatků. Naše obec byla ustanovena samostatným matričním obvodem
a přidělena sem i obec Sobín. Matrikářem ustanoven vedoucí úředník MNV s. Václav Čížek,
jeho zástupcem s. Jan Vladyka. Oba prošli 7denním školením, jež bylo zakončeno zkouškami. Rovněž tak předseda MNV byl pro tento účel instruován.
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Pro účel uzavírání sňatků upravena byla zasedací síň v II. patře budovy MNV. V čele
oddávací síně jest tmavě červený vlnitý závěs a na něm uprostřed státní znak republiky.
Po obou stranách jsou pylony s namontovanými reproduktory a na nich busty s. Klementa
Gottwalda a J. V. Stalina. Na podiu podélný stůl přikrytý tmavomodrou pokrývkou. Na
stole váza s květinami. V rozích jsou vavřínové stromy. Podlaha přikryta kobercem,
v oknech tmavočervené závěsy. První občanský sňatek v Hostivici se konal dne 7. ledna
1950 o 14. hod. Snoubenci byli František Valtr, stroj. zámečník ze Břvů a Božena Kyliesová, dcera cihlář. dělníka z Hostivice. Již půl hodiny před stanoveným obřadem byly zaplněny všechny chodby zvědavým obecenstvem, které bylo vpuštěno dovnitř až po příchodu
snoubenců. Prvním oddávajícím byl předseda MNV s. František Novák. Snoubence uvedl
a představil matrikář. Snoubenci uvedeni do svatební síně za doprovodu reprodukované
hudby z opery Ant. Dvořáka „Rusalka“, polonézou „Květiny bílé, po cestě…“. Nejdříve šel
ženich se svou matkou, za nimi svědkové a svatebčané a naposledy nevěsta se svým
otcem a za nimi plno ostatních občanů a zvědavců. Po uvedení přichází předseda a hovoří
procítěnými slovy k snoubencům, poukazuje přitom na rozdíl dřívějšího a dnešního
– 21 –
manželství. Po obapolném a souhlasném prohlášení snoubenců, že spolu dobrovolně ve
sňatek vstupují, prohlašuje předseda manželství za právoplatně uzavřené. Po podepsání
svatebního protokolu ženichem, nevěstou, svědky, předsedou MNV a matrikářem,
sestupuje předseda k novomanželům, kteří před tím si dali veřejně manželskou pusu,
a jménem MNV jim blahopřeje a předává dar Kčs 5 000,– a šatenku s 519 body, aby si
snoubenci mohli zakoupiti potřebné textilie. Projev předsedy byl ke konci podmalován
hudbou z opery Bedř. Smetany: „Prodaná nevěsta“ – arií „Věrné milování“. Po ukončení
obřadu zahrána byla veselá polka. Hudba jest vysílána přes místní rozhlas. Znamení
obsluhujícímu s. Fršlínkovi dáváno předsedou zvonkem.
První občánek, který se v naší obci narodil a byl zapsán do matriky, jest Jiří Matička, nar.
2. ledna 1950 v Hostivici čp. [***], syn [***]. I zde byl proveden slavnostní zápis dítěte
do matriky za účasti rodičů a předsedy MNV a chlapec na památku obdržel stříbrnou
100 Kčs.
Oba slavnostní obřady byly zachyceny s. Šrámkem na úzký film a činí součást filmové
kroniky obce.21
Veškeré matriční úkony jsou poplatku prosty, rovněž první vydání rodného či jiného listu.
Pouze za druhé vydání se platí. Je to podstatný rozdíl proti dřívějšku, kdy snoubenci byli
nuceni farářům platiti a jsou známy i okolnosti, že v době nezaměstnanosti za první
republiky se zdráhali faráři oddati osoby, které nemohly stanovenou taxu zaplatit. Tak náš
stát a naše vláda v duchu košického vládního programu uskutečňuje pod vedením KSČ,
aby si skutečně vládl lid, aby i zástupci lidu v jeho jménu uzavírali sňatky, což bylo dříve
výhradním právem církví.
Hlavní odvody branců byly konány 13. března 1950 v sousední obci
– 22 –

21

O současném uložení obecní filmové kroniky není nic známo.
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Ruzyně. Na vyhláškách vydaných ONV Praha-západ byla ještě vedena obec Litovice zvlášť,
ale po urgenci šli všichni branci společně. Bylo jich asi 120 a vedl je předseda MNV. Branci
se shromáždili před MNV a za doprovodu dechové hudby odešli průvodem do Ruzyně.
Odpoledne se v pořádku zase vrátili a položením kytic u pomníku padlých v Hostivici i Litovicích uctili památku obětí I. a II. světové války. Doma je očekávalo mnoho občanů, bylo
plno pláče u maminek, ovšem radostí, že syn je zdráv a že je voják, že se tak stane hrdým
obráncem naší nově se rodící socialistické společnosti.
V červnu pak proběhly zápisy dalších ročníků odvodem povinných (rok naroz. 1931, 1930,
1929 a starší). Pro tyto brance pak uspořádal ČSM besedu dne 21. září 1950 v hostinci
Sport, kde promluvil zástupce armády a Svazu mládeže. V kulturním programu vystoupil
armádní soubor. Tedy ne již pitky, ale hodnotná kulturní náplň besed a odvodů. Této
besedy se zúčastnilo i mnoho rodičů branců.

Výstavba obce
V důsledku sloučení obcí byly požadavky na výstavbu obce dosti značné, avšak nebylo
v těchto věcech poměrně jasno. Během roku se věc ustálila a především bylo úsilí zaměřeno na dostavbu nového hřbitova v Hostivici za dráhou v místech zvaných „na hrobech“.
K tomuto účelu měla obec Hostivice k disposici obnos Kčs 1 485 000,– složený ministerstvem dopravy jako náhradu za zrušený hřbitov.22
V pomocné akci M, kde část nákladů, zejména pracovní úkony jsou prováděny zdarma
občany, byly v roce 1950 provedeny tyto práce: Úprava opěrné zdi podél státní silnice od
domu čp. 123 p. Justy až k ulici Sokolské nákladem Kčs 19 155,–, adaptace místností
v domě čp. 1 v přízemí (býv. hostinec u Koruny) na zvláštní školu nákladem Kčs 14 580,90,
položení povrchové kanalisace
– 23 –
podél státní silnice u domu čp. 79 (p. Suchého) a dál směrem k Dělnickému domu
nákladem Kčs 22 482,–, výdlažba uličky u domu čp. 18 v Litovicích nákladem Kčs 3 062,–,
zřízení prádelny v býv. špýchaře u Kafků v Litovicích čp. 54 nákladem Kčs 15 657,–
(prádelna pak předána do užívání JZD). To jsou vyčísleny jen skutečné náklady, hodnota
díla byla daleko vyšší, zvětšená o práci brigádnickou a o materiál získaný zdarma (kámen,
písek, potahy).
Veškerý stavební materiál byl dosud přísně obhospodařován a mohl býti získán pouze na
poukázky vydávané technickým odborem KNV v Praze. MNV se podařilo získati příděl
cementu a tak občané v Jenečku v ulici Družstevní zřídili si vlastním nákladem chodníkové
obruby. Rovněž příděl materiálu na opravy rodinných domků byl vázán a byl přidělován
MNV po návrhu technické komise. V roce 1950 byly povoleny tyto novostavby: Karlovi
Kletečkovi na Břvech (nyní dům čp. 27), Jaroslavu Štefanovi v Litovicích (nyní dům
čp. […]) a Českoslov. stát. statkům přestavba domu čp. 6 v Litovicích. Dále pouze
4 povolení na adaptace a přestavby. Pro každou stavbu byl vydán KNV evidenční list. To
proto, že byl nedostatek stavebního materiálu, kterého bylo především třeba na důležité
stavby tovární a státní (hutě, přehrady, velké zeměděl. stavby, kombináty apod.).
22

Předchozí hřbitov bránil rozvoji ruzyňského letiště a byl zrušen za 2. světové války.
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Jak již řečeno vpředu, byly požadavky na výstavbu obce značné, a proto bylo třeba i podmínkám sloučení přizpůsobiti návrh zastav. plánu. Byl proto pověřen arch. ing. Václav Sixta
z Prahy, aby pro nově utvořenou obec pořídil nový návrh zastav. plánu. To se také stalo
a plánem z r. 1950 účelně byly skloubeny obě obce včetně osad. Bylo při tom přihlédnuto
k zájmům celostátním (přesun hlavní silnice karlovarské a zachování komplexu lesů
a rybníků). Vzrůstající nároky na bydlení a čistotu přinutily MNV, že za místo na skládku
různých odpadků byly určeny zamokřené louky pod továrnou směrem ku dráze, což se
stalo usnesením rady z 22. srpna 1950.
– 24 –
Začátkem roku 1950 měl MNV ve správě 1 750 bm štěrk. silnic, 1 330 bm štěrkovaných
ulic, 9 470 bm neupravených ulic, 18 000 bm neupravených polních cest a neupravená
všechna náměstí. Tedy jistě hodně starostí pro to, aby lidé nechodili v blátě a aby se
povozy dostaly po dobré cestě až k domům. Zatím v celé obci máme asi 20 osobních
a nákladních aut, které většinou vlastní podniky. Benzin jest také na příděl přes MNV,
takže i po této stránce jest doprava regulována. Podniky mají však příděl benzinu vlastní.
Motocyklů odhadujeme asi 40 ks.
Doprava osob děje se ponejvíce vlakem. V obci jsou dvě nádraží, a to Hostivice a Litovice.
Předpokládá se, že železnici používá asi 1 500 lidí, kteří dojíždějí za prací do Prahy
a Kladna i jinam, ostatní dojíždějí na kole nebo pěšky (do Ruzyně, Středokluk apod.) Obec
projíždí autobus Praha – Karl. Vary a Praha – Mšec, avšak tento zde nestaví. Krajská
správa Čsl. autom. dopravy na žádost MNV sdělila, že zatím nemůže v Hostivici zříditi
autobusovou zastávku, neboť trať Praha – Mšec je obsluhována pouze jedním autobusem
a očekávanou frekvenci z naší obce by nezvládli. Podotýkají, že jsou také vázáni úmluvou
se státní dráhou Hostivicí jen projížděti, ježto naše obec prý má výhodné vlakové spojení.
Naši občané však věří, že vývoj půjde vpřed a že nebude daleká doba, kdy i v Hostivici
budou zastavovat autobusy. I v tomto směru bude napřeno úsilí celého MNV.

Zemědělství
Na pozemcích a kulturách při sloučení obce hospodařily především Čsl. státní statky, n. p.,
svými dvěma dvory v Hostivici a v Litovicích, dále Čsl. státní lesy a rybníky se sídlem
v Nižboru a soukromí zemědělci, a to:
139 zemědělských závodů s výměrou orné půdy do 0,50 ha,
52
do 1 ha
– 25 –
10 zemědělských závodů s výměrou orné půdy do 2 ha,
18
do 10 ha,
7
do 25 ha,
6
přes 25 ha,
celkem 232 zemědělských závodů s výměrou orné půdy 516 ha.
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Výměra Čs. stát. statku byla vedena ústředně a obnášela v našem katastru v té době asi
550 ha.
Jaký byl stav dobytka dle sčítání k 1. lednu 1950.
Z toho

Koně

Hovězí
dobytek

dojnic

taž. krav

volů

Státní statky

33

436

219

–

–

soukromníci

52

345

113

40

3

celkem

85

781

332

40

3

Sektor

sektor

z toho

Vepřů

Ovcí

Koz
a kozlů

Slepic

Kohoutů

celkem

prasnic

kanců

státní statky

739

35

2

-

-

332

-

soukromníci

986

58

1

40

383

4176

482

celkem

1725

93

3

40

383

4508

482

sektor

husy

státní statky

kachny

krůty

liliputky

perličky

338

soukromníci

189

73

90

27

14

celkem

189

411

90

27

14

V uvedeném počtu u soukromníků jsou i zvířata nezemědělců. Kachny byly chovány ve
státním dvoře v Litovicích na Sádkách, kde byla kachnárna, jež na zákrok Kanceláře
presidenta republiky byla zrušena, ježto sádecká voda jde až na hrad, kde se používá jako
užitková.
– 26 –
A protože bylo zjištěno, že kachny jsou nositelem bacilu tyfu, bylo nutno kachnárnu zde
zrušit.
Jaký byl stav pracovníků v zemědělství, dle národního sčítání 1. 3. 1950? Sčítány byly jen
osoby, které se zemědělstvím výhradně zabývaly, u nichž to bylo hlavním povoláním.
V obci bylo 36 vlastníků nebo pachtýřů, pokud sami hospodařili, z toho 8 žen, správního
a dozorčího personálu bylo 5, čeledě 19, z toho 4 ženy, celoročně zaměstnaných denních
dělníků a deputátníků 146, z toho 98 žen. Celkem 243 osob, z toho 142 žen. Na výměru se
nedostávalo 40 osob, z toho 14 mužů a 26 žen. Jak je vidět, byl nedostatek prac. sil
v zemědělství zaviněný tím, že mnoho osob odešlo posílit náš znárodněný průmysl a doly,
mnoho osob, které dříve v zemědělství, hlavně u státních statků pracovaly, odešlo také do
pohraničí. Uvedený počet osob je včetně státních dvorů.
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Čím se půda obdělávala a čím se sklízelo?
Soukromí zemědělci měli v držení: 4 pluhy za traktor, 40 pluhů potahových, 23 kultivátorů,
30 pleček, 18 smyků, 42 bran, 19 válců hladkých, 2 válce ozubené (ježky), 27 secích
strojů, 2 močůvkovače, 1 rozmetadlo hnojiv, 1 ledkovač, 2 vyorávače řepy, 2 výfuky na
zrno, 1 mlýnek, 1 mlýnek – fukar, 5 mláticích souprav, 1 lokomobila, 16 žacích strojů
travních, 5 samovazů potah., 13 hrstovaček, 13 pohrabovačů, 6 obracečů sena a slámy,
6 vyorávačů brambor, 23 řezaček na seno a slámu, 20 krouhaček na řepu, 9 šrotovníků,
5 praček na brambory, 20 pařáků na brambory, 17 močův. čerpadel, 5 napájecích zařízení
pro dobytek, 2 odstředivky, 7 valníků na pneumat., 64 vozy potahové, 4 valníky potahové,
4 kočár. bryčky, 2 saně, 2 voznice.
Zemědělská strojní družstva, o nichž bude později řeč, vlastnila 2 traktory, 1 vleč. vůz,
2 mlátičky. Celkem bylo u zemědělců 28 elektromotorů.
Plemeníky opatřoval svým nákladem MNV a na smlouvu je umisťoval za odměnu u některých zemědělců. V roce 1950 byli chovateli plemen. býků
– 27 –
zemědělci Burgr Stanislav v Litovicích a Burgr Vladimír v Hostivici, plemen. kanců Střelba
Josef v Hostivici a Horešovský Josef v Jenečku, kozlů Kubr Josef v Hostivici a Burešová
Helena v Litovicích. Později vše převzalo JZD.
Výrobou je naše obec počítána mezi obce zemědělské, oblast řepařsko-obilnářská. Protože
jsme po okupantech zdědili vázané hospodářství a ježto se nám celostátně nedostává
zemědělských produktů, jsou jednotlivým rolníkům, zpravidla od výměry 0,50 ha předepisovány dodávkové kontingenty zemědělských produktů. Tomu se pochopitelně brání,
zejména velcí zemědělci, neboť by vzhledem k nedostatku výrobků mohly tyto velmi
výhodně zpeněžit na černém trhu. V letošním roce byl zavedeny smlouvy se zemědělci
o výrobě a dodávce, a to v měsíci únoru. Na společné schůzi v sokolovně se zavázalo
31 zemědělců s výměrou zemědělské půdy více jak 2 ha a 7 zemědělců s nižší výměrou,
avšak držitelů krav, že státu dodají 1 267 q pšenice, 181 q žita, 813 q ječmene, 42 q ovsa,
596 q brambor, všechnu cukrovku asi 27 000 q, 15 q luštěnin, 225 q řepky (toto množství
v důsledku vymrznutí bylo sníženo), 33 q sena, 61 q slámy, 197 080 l mléka, 33 202 kg
hovězího masa, 22 988 kg vepřového masa.
(Směrná čísla byla na krávu dojnici 1 400 l, na tahounku 880 l, jateč. skot 56–69 kg živé
váhy na ha, jateč. prasat 52–82 kg živé váhy na 1 ha.)
Čtyřicet pěstitelů drůbeže z rad větších zemědělců se zavázalo dodati 636 kg drůbeže (hus
a kachen).
Rozpis vajec se dál dle zvláštních předpisů, podle počtu chovaných nosnic, a to takto:
78 držitelů půdy odevzdati mělo 60 280 vajec dle výměry půdy (s výměrou půdy stoupala
i dodávka vajec) a 285 nezemědělců mělo dodati 23 088 vajec. Tito plnili dle počtu slepic,
a to tak, že na každého rodin.
– 28 –
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příslušníka se odpočítala jedna nosnice a ze zbytku slepic z každé byla povinná dodávka
40 ks. Celkem tedy mělo být dodáno 83 368 vajec, dodáno však bylo 93 933 ks vajec,
avšak zásluhou právě většiny drobných držitelů nosnic, kteří jako příslušníci dělnické třídy
pochopili potřeby státu, a kde mohli, tak nějaké to vejce předali.
Mléka bylo dodáno do zdejší mlékárny za rok 1950 celkem 201 927 l. Tedy dodávka byla
také překročena. Řádní dodavatelé, většinou drobní rolníci, byli zvýhodňováni tím, že jim
za dodané nebo předané mléko byly přidělovány poukazy na jadrná krmiva (otruby).
Plánované průměrné výnosy u obilí byly: pšenice 23,5 q/ha, žita 20 q/ha, ječmen
24,5 q/ha, oves 22 q/ha, cukrovka 290 q/ha, brambory 150 q/ha. Vzhledem k tomu, že
větší zemědělci měli lepší možnost obdělávání půdy a hnojení nežli t. zv. kravičkáři, bylo
u nich počítáno s výnosem větším než u těch drobných.
Pokud jde o plnění dodávek obilí, možno říci, že většinou byly splněny. Přehledy o tom
chybí, neboť během roku utvořené JZD pak dodávky na sebe převzalo (zbytek jich plnění).
Proti zemědělcům, kteří se stali členy družstva, nebylo zakročováno pro neplnění dodávek
vyjma vesnické boháče.
Včelího medu bylo dodáno 245,5 kg na předpis 223,5 kg, tedy 110 %, od 22 místních
včelařů.

Zabezpečení výroby
Nově utvořenému MNV, zejména radě, připadl těžký úkol zajistiti zemědělskou výrobu.
Poměrně lehké to bylo u malých a drobných zemědělců, horší to bylo u velkých sedláků,
kteří ani nejevili mnohdy dost starosti, aby úroda byla zabezpečena. Špatné to bylo také
u státních dvorů a tak
– 29 –
rada dne 14. 4. 1950 v dohodě s MAVNF se usnesla s členy MNV provésti nábor brigádníků
na jarní práce. Nábor byl úspěšný, zejména pro státní dvory, a tak se podařilo poměrně
dobře práce na řepě a senoseči zvládnouti. Protože pak ve žních vázl svoz obilí u státních
dvorů, kdežto u soukromých rolníků v důsledku toho, že poskytovali na černo úplatu v zrní
apod., tato práce byla brzo skončena, rozhodla se rada dne 4. 8. 1950 dle zák. č. 55/48 Sb.
uložiti místním rolníkům, vlastnícím koňské potahy, aby vypomohli při svážení obilí státním
dvorům po dobu potřebnou ke svozu obilí. Na svoz obilí byla ještě kromě toho dodána
auta z Prahy, ke kterým rada zabezpečila osoby ze řad živnostníků pro nakládání a skládání obilí. Tak se podařilo i na tomto sektoru výroby včas obilí dostat pod střechu. Rovněž
tak bylo pomáháno při podzimní sklizni a byly pořádány národní směny na sklizeň řepy,
z nichž největší byla v neděli 22. října 1950. Dne 27. 10. 1950 usnáší se plénum MNV na
zavedení pracovní povinnosti na sklizeň řepy, jestliže se toho ukáže potřeba. Bylo totiž
deštivé počasí a řepa se špatně sklízela. Taktéž byla narušena pracovní morálka a kázeň
jak u dělnictva, tak u soukromě hospodařících rolníků. Dne 24. 11. 1950 pak rada jednala
o JZD, které mezi tím bylo ustaveno, a připomíná představenstvu, aby si zajistilo seťové
obilí a aby pamatovalo na krmné obilí. Referent též si stěžuje, že hostivičtí občané se
špatně zapojují do družstevního hospodaření.
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Začátkem března 1950 komise zemědělská vypracovala plán jarních prací, a to jak pro
úpravu půdy k setí i pro samotné setí a sázení. Podle plánu bylo postupováno, avšak odmítavým postojem velkých rolníků plán dodržen nebyl. Bylo snad také chybou, že s plánem
nebyli všichni seznámeni, neboť se na schůzi místní skupiny Jednotného svazu českých
zemědělců nedostavovali.
– 30 –

Jednotný svaz českých zemědělců – JSČZ
Jednotný svaz českých zemědělců sdružoval výkonné zemědělce všech vrstev a pomáhal
jim v zavádění nových method v práci, organisování práce, vyjadřoval se k žádostem
o poskytování úvěru na nákup osiva, sádí a hnojiv, k přídělu krmiv a byl poradním
orgánem MNV ve věcech zemědělských.
Na pomoc zemědělské výrobě a MNV byl ustanoven místní agronom, kterým byl s. Jan
Nebeský, a místní zootechnik, kterým byl s. Václav Zpěváček. Tito radili rolníkům a pomáhali MNV říditi zemědělskou výrobu. Dostávali z okresu jednorázové odměny.

Dobytčí nemoci
V r. 1950 vyskytl se ve státním dvoře v Hostivici I. mor vepřů, který se však do dalších
usedlostí nerozšířil. Chov prasat byl však v mnoha případech postižen obrnou vepřů. V případě uhynutí dobytka byla zemědělcům poskytována podpora z t. zv. nákazové pokladny.
Během roku bylo prováděno povinné očkování vepřů proti července a skotu proti tuberkulose. Na náklad majitelů domů bylo pak pražskou firmou prováděno hubení krys a potkanů, kteří jsou šiřiteli dobytčích nemocí.

Ovocnářství – zahradnictví
Kromě polních sadů státních statků a několika menších polních sadů a zahrad soukromníků
pěstuje se ovoce v alejích podél státních silnic. Tyto aleje podél silnic I.–III. tř. připadly
však dle výnosu ministerstva techniky ze dne 3. 10. 1950 do správy státních silnic jako
součást silnic, a to je-li stromořadí 50 cm od spodní hrany násy– 31 –
pového svahu. Stromy připadly do stát. majetku bez náhrady. Silniční správa pak stromy
ošetřovala a ovoce pronajímala, později to předala JZD a státním statkům.
Zahradnictvím se ve zdejší obci zabýval František Grolich, který měl ovocné školy a pěstování růží k řezu (asi 3 500 ks). Kristina Krejčíková pěstovala zeleninu a květiny pro místní
potřebu, rovněž tak Josef Hájek.
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Výsadba lesa
V rámci akce výsadby lesních stromů byl nám určen úkol vysázeti 2 ha lesa. Pro ten účel
byly vybrány pozemky (louky) za břevským rybníkem, kde školní mládeží bylo vysázeno na
jaře letošního roku 13 000 sazenic jasanů. Rada MNV zhodnotila dne 19. května 1950
tento pěkný čin naší mládeže a žákovské organisaci střední školy zaslala děkovný přípis.
Podotýkáme k tomu, že v r. 1946 byla založena lesní školka na pozemku v kat. Litovice
zvaném Amerika, před tím Čsl. svaz mládeže v r. 1947/48 prováděl t. zv. topolovou akci.
Vypěstoval mnoho sazenic a některé vysázel podél břevského rybníka, ostatní přenechal
různým obcím a skupinám Svazu. Část jich zůstala ve školce. V r. 1951/52 založen již JZD
les v Nekejcově ve výměře asi 2 ha, kde byl stálý močál.

Myslivost
Myslivost v katastru Litovice provozoval stát. Honitba sloužila jako diplomatická a zajížděli
sem střílet různí diplomaté cizí i naši, zejména kachny, koroptve, zajíce a bažanty. Jenže
ve zdejší bažantnici byla zřízena chovná stanice českého bažanta. Bažantí slepice i kohouti
– 32 –
byli chytáni do sítí a klecí (při krmení) a pak vyváženi do ciziny.
Na katastru Hostivice provozována byla honitba Mysliveckou společností v Hostivici, jíž byl
uložen úkol vyrobiti 120 ks zaječí zvěře a dodati na trh 85 ks, 300 koroptví a dodati na trh
180 koroptví z výměry honitby 577 ha. Mysliveckým hospodářem byl Stanislav Náprstek
z Hostivice.

Škůdci rostlin
Porost řepky a pšenice byl poškozen mrazy. V létě se na porostu brambor objevila
mandelinka bramborová, t. zv. americký brouk, která sem byla zavlečena úmyslně nepřáteli našeho režimu. Osvětová beseda zorganisovala besedu se zemědělci o boji proti tomuto škůdci dne 1. srpna 1950 v zasedací síni MNV. Také pomohl okres přídělem jedovatého
prášku, kterým pole byla sypána, a školní děti, které na brigádách mandelinku sbíraly.
Mandelinka se zde však udržela řadu let. Její výskyt byl někdy větší, někdy menší.
Na ovocných stromech se objevil kůrovec (aleje v Litovicích), puklice švestková a mšice
krkavá na jabloních. Proto se prováděl hromadný postřik stromů. MNV sjednat lidi, zapůjčil
i zakoupil stříkačky a hubící prostředky a náklad pak byl rozpočítán na jednotlivé držitele
ovocných stromů.
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Závodní jídelna ČSSS
I když s tím dne 19. května 1950 rada nesouhlasila, zřídily Čsl. státní statky v hostinci
u Prchalů v Litovicích závodní jídelnu pro své zaměstnance, aby pracujícím ženám ulehčily
práci v domácnosti. Zpočátku byla jídelna dosti navštěvována a výhodná byla hlavně pro
brigádníky. Později zájem upadal, protože u ředitelství v Jenči byla také zřízena jídelna,
kamž část zařízení byla asi v r. 1953 po měnové reformě přestěho– 33 –
vána a jídelna tak zanikla.

Prádelna
V akci M byla zřízena prádelna v Litovicích čp. 54, která byla pod správou družstva. V prádelně byla otáčivá pračka, odstředivá ždímačka na prádlo, pařák na ohřívání vody a kádě
na máchání. Prádelna byla velice dobře využívána nejen zemědělci, ale i ostatními ženami
až do svého zrušení v r. 1956. V té době mělo již mnoho domácností vířivou pračku a JZD
nechtělo již investovati peněz do nákupu nových strojů, ježto stávající byly již opotřebeny.

Zatlačování vesnických boháčů
Začátkem jara 1950 dochází i k výkupu zemědělských strojů, které u velkých rolníků jsou
nevyužity a kterých je potřeba pro všechny zemědělce. Touto otázkou se zabývala rada
dne 26. 5. 1950 a dne 21. 7. 1950 dává návrh, aby těžké zemědělské stroje jako ku př.
mlátičky, samovazy, parní kotle byly od zdejších velkých zemědělců dle příslušného zákona
vykoupeny. To se také stalo a část strojů předána JZD a část strojů předána Strojně
traktorové stanici v Břevnově. Podrobné záznamy o tom chybí.
Protože někteří velcí rolníci nesplnili povinné dodávky v r. 1949, což na veřejných schůzích
občanů vzbudilo veřejné pohoršení, a protože je obava, že by nesplnily ani dodávky
převzaté smlouvou na letošní rok a že by vázlo zabezpečení výživy ostatních pracujících,
usnesla se rada ve schůzi dne 16. června 1950 zavésti povinný nájem na usedlost Václava
Zikla ve Břvech o výměře 60 ha, dne 4. srpna 1950 na usedlost Tomáše Stádníka v Jenečku čp. 1 o 47 ha, na usedlost Mil. Tomka v Jenečku o 30 ha a na usedlost Josefa Horešovského v Jenečku o 27,7 ha. Tyto usedlosti včetně živého i mrtvé– 34 –
ho inventáře a včetně polního inventáře předány byly do užívání JZD.
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Hospodářsko-technické úpravy půdy – HTÚP
Dnešní malovýroba nestačí již žádanému tempu a proto i v zemědělství dochází ke
sdružování závodů podle vzoru sovětů. Také rada MNV jednala o této věci a usnesla se
dne 5. 5. 1950 požádati o scelování pozemků a hospodářsko-technické úpravy půdy po
předchozím projednání s Jednotným svazem českých zemědělců a JZD, které se mezi tím
ustavilo.
Žádosti bylo vyhověno, a protože HTÚP byly prováděny již v okolních obcích (Chýně, Jeneč
a další), byly navázány styky jak s těmito obcemi, tak i s vedením Čsl. státního statku
a dne 1. 9. 1950 bylo již dosaženo dohody, podle které bude JZD v Hostivici hospodařiti na
537 ha v souvislých honech a asi 28 ha půdy bude volné, mimo hony bez ohledu na
vlastníka pozemku a bez ohledu na katastr a bez ohledu na meze. K snazšímu zvládnutí
byly pozemky rozděleny do dvou rotací, a to
I. rotace o 9 honech o celkové výměře
II. rotace o 7 honech (Břve) o celk. výměře

438 ha
99 ha

V soukromých rukou zbylo po úpravě asi 30 ha půdy, včetně polních zahrad a sadů.
Změnila se zemědělská struktura obce. Místo 323 zemědělských závodů po HTÚP bylo:
29 zemědělských závodů s výměrou do 0,50 ha,
9
do 1,–– ha,
1
do 5,–– ha,
39 zemědělských závodů s výměrou 19,57 ha.

Vznik jednotného zemědělského družstva – JZD
Družstevní myšlenka byla v obci Hostivice realisována již kolem
– 35 –
r. 1930, kdy z podnětu Jaroslava Čermáka, pokladníka kampeličky byla zakoupena mlátička s elektromotorem a lisem, aby bylo hlavně malým rolníkům pomoženo při výmlatu.
K těmto strojům později přibyl secí stroj na řepu, sekací stroj, ledkovač a j. Zemědělci si
brzo zvykli na pohodlný a levný výmlat a používali této výhody trvale.
Strojní zemědělské družstvo založené asi v r. 1947 stalo se dědicem inventáře a nástupcem již vžité tradice. První činovníci Zemědělského strojního družstva byli tito: předseda
s. Josef Horák, členové Jan Nebeský, Václav Nebeský, Alžběta Hrudková, Ferdinand
Kandler, František Novák, Božena Douchová.
V pozdější době byl družstvu Okresní radou družstev přidělen traktor Zetor, takže družstvo
začalo být i technicky dobře vybavené. Všech členů bylo 42, později vzrostl počet členů
na 50.
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V téže době, ještě v samostatné obci Litovice, bylo založeno nově Zemědělské strojní
družstvo, předchůdce JZD, a to již 25. února 1947. Výbor družstva zvolen takto: Předsedou s. Karel Zárybnický ze Břvů, místopředsedou s. Josef Malík z Litovic, pokladník s. Karel
Chalupa ze Břvů, hospodář s. Josef Křivánek z Litovic a jednatel s. Václav Čížek z Litovic.
Hned v počátku svého ustavení získalo družstvo 27 členů. Na podzim téhož roku vlastnilo
již novou mlátičku s lisem a elektomotorem. K těmto strojům později přibyl kladívkový
šrotovník a 2 universální 5ti radličné pluhy. Družstvo bylo založeno výhradně drobnými,
t. zv. kovo a stavozemědělci, neboť tito měli potíže při výmlatu obilí, při šrotování a pod.
Z celk. nákladů uhradilo ministerstvo zemědělství subvencí Kčs 60 000,–. Tyto stroje se
plně osvědčily již v příštím roce jako vydatná pomoc hlavně při výmlatu obilí drobným
zemědělcům. Za používání těchto strojů vybíralo družstvo poplatky a tak uhradilo
– 36 –
zbylý dluh Kčs 60 000,–, takže družstvo nemělo žádných dluhů. Když bylo ustaveno JZD,
byly stroje tomuto družstvu předány a nepatrný zbytek provozního dluhu na JZD
převeden. Zemědělská strojní družstva byla pak v r. 1949 převedena na přípravné výbory
pro založení JZD. Tyto přípravné výbory po sloučení obcí sešly se ke společné schůzi dne
1. června 1950 na MNV v Hostivici, kde bylo dohodnuto ustaviti jedno společné JZD pro
obec Hostivice. Zvoleno bylo představenstvo JZD takto: Předsedou s. Josef Horák
z Hostivice, místopředseda s. Josef Malík z Litovic, členové: Václav Čížek z Litovic, Karel
Chalupa ze Břvů, Albína Kitová z Litovic, Alžběta Hrudková z Hostivice, Jan Nebeský
z Hostivice a Josef Zykán ml. z Litovic. Ustavení JZD schváleno Okresní radou družstev dne
13. června 1950.
Usnesením rady z 21. 1. 1950 přikázány zámečnické dílny Ant. Čapka, bytem v Praze,
v t. zv. Lindbetonce čp. 249/II JZD ku zřízení dílen a kanceláří a JZD se tam po nějakém
čase s administrativou a se stroji usadilo. Tím se vlastně JZD přihlásilo plně k životu. Do
vrátnice, kde byly dvě menší místnosti, se nastěhoval s. Václav Beran, kočí, který se stal
členem družstva. Účetní agendu zatím obstarával s. František Soukup, vedoucí prodejny
Bratrství v Jenečku. JZD byly již radou MNV přikázány některé pozemky získané přídělem
z pozemkové reformy, ovšem hospodařiti na nich družstvo počalo až po sklizni.
Dne 28. 6. 1950 převzalo družstvo hospodářství vesnického boháče Václava Zikla, jako
povinný pacht, o výměře cca 60 ha.
V družstvu jsou již téměř všichni malí a střední rolníci a na členské schůzi dne 12. srpna
1950 přijímají hlasováním provozní řád družstva II. typu.
Současně s tím probíhala jednání o HTÚP, jak o nich byla již zmínka.
– 37 –
Dne 5. 10. 1950 byl za nemocného předsedu s. Josefa Horáka zvolen předsedou s. Tomáš
Málek, újezdní tajemník z Litovic.
Se strojní traktorovou stanicí v Břevnově se uzavírá smlouva o provedení střední orby na
150 ha a hluboké orby na 150 ha. Tím se mělo družstvu dostati vydatné pomoci hned
v začátku jeho působnosti, ale jak se ukázalo, nedostála STS svému závazku.
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Dne 12. 10. 1950 přebírá JZD nucené pachty, a to usedlosti Tomáše Stádníka, Miloslava
Tomka a Josefa Horešovského.23
Tím otevřelo se JZD široké pole působnosti a ihned započato se svozem veškerého
dobytka hovězího i vepřového do společných stájí, jež byly zřízeny ve velkých usedlostech.
Družstvo tak po převzetí povinných pachtů získává 16 koní, 143 ks skotu, z toho 47 krav,
163 ks prasat, z toho 29 prasnic, a 262 slepic. Osoby, které v družstvu pracují, ponejvíce
bývalí deputátníci i částečně majitelé usedlostí, jsou placeni hodinově.
Dne 14. října 1950 koná JZD již svoji prvou řádnou valnou hromadu, na které zvoleno
11 členné představenstvo s Tomášem Málkem jako předsedou a dále 6 členná dozorčí
rada v čele se s. Václavem Čížkem. Počet členů, díky iniciativě místních organisací KSČ,
stále roste a dosahuje čísla 167. Proto bylo třeba ohlédnouti se již po řádné účetní síle
a jako účetní nastupuje do JZD dne 29. 11. 1950 s. Josef Staněk, poštovní úředník.
Družstvo prodělalo již svůj první křest, na jedné straně vítáno uvědomělými občany a na
druhé straně haněno těmi, kdož pokroku nepřejí, usměrňovalo již průběh žní, výmlat,
sklizeň brambor a cukrovky. Dne 27. prosince 1950 konala se členská schůze v Dělnickém
domě, na které byl odhlasován členstvem přechod družstva z II. typu na III. typ. Tato
velmi důležitá událost změnila strukturu družstva a usměrnila do budoucna jeho další
vývoj.
Poznámka: II. typ hospodaření je ten, že se společně hospodaří na polích,
– 38 –
do družstva daných, a výnos se dělí podle výměry polí, jak kdo do družstva přinesl. Dobytek obyčejně je ustájen a v držení členů (někdy také je společně ustájen a výnos se dělí
podobně).
III. typ hospodaření (vyšší typ) má ty znaky, že dobytek všech družstevníků je sveden do
společné stáje, na polích se pracuje společně a členové jsou odměňováni pracovními
jednotkami dle vykonané práce. Dvacet procent ceny mrtvého i živého inventáře se dává
do společného t. zv. nedělitelného fondu. V případě, že člen družstva vystoupí, dostane
zpět inventář v takové ceně, v jaké byl převzat, po srážce oněch 20 %. Tato procenta
propadají ve prospěch družstva. Také může družstvo vypláceti t. zv. rentu svým členům,
t. j. jakýsi nájem z pozemků.
IV. typ je tentýž jako III. s tím rozdílem, že žádná pozemková renta se nevyplácí.
Protože v našem družstvu se pozemková renta nevyplácela, ježto na ní nezbývalo, jest
naše JZD vlastně družstvem IV. typu.

23

Všechny statky byly v Jenečku.
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Hospodářství
Zásobování obyvatel dělo se ještě na příděl. Jednou měsíčně vydával MNV potravinové
lístky na základě t. zv. listu pro domácnost, kde byl zapsán počet členů domácnosti a jejich
stáří. Potravinové lístky byly na cukr a různé potraviny, na maso a tuky, na mléko a sýry,
na máslo, na vejce. Kromě toho byly přídavkové lístky pro těžce pracující, vydávané na
zvláštní, každoměsíční potvrzení ze závodu, pro ženy po porodu a přídavkové lístky pro
nemocné, jež vydával ONV po návrhu ošetřujícího lékaře. Když se dítě nově narodilo,
obdrželo ihned patřičný potravinový lístek, když někdo zemřel, byli pozůstalí povinni lístky
neprobrané ihned vrátit. Rovněž tak, když někdo odešel do nemocnice nebo ozdravovny,
vrátil potravinové lístky na MNV. Osoby, které
– 39 –
byly samozásobiteli v některých potravinách, lístky na tyto nedostávaly. Rovněž dělníci
pracující s jedy dostávali zvláštní příděl potravin. Podle rozdělovníku potravinových lístků
k 1. 4. 1950 bylo zde 239 dětí do 1 roku, 299 dětí od 2–6 roků, 356 dětí od 6–12 roků,
393 mladistvých od 12–20 let a 2 904 dospělých osob. Celkem 4 191 osob, z toho
44 těhotných žen.
Přídavkových lístků pro pracující dostávalo 2 365 osob, žen po porodu bylo 150, dělníků
pracujících s jedy 50. Samozásobitelů masem a tuky 1 263, mlékem 320, máslem 141.
Dále bylo 88 nemocných, jež dostávali zvláštní příděly potravin podle druhu jejich nemoci.
Zvlášť bylo hleděno na nemocné TBC, kteří dostávali vydatnější příděly. Zde se již projevila
starost strany a státu o to, aby právě ti, kteří byli postiženi nemocí chudých, nebyli na
svém zdraví poškozováni.
Na ústřižky potravinových lístků (viz archiv) občané nakupovali v obchodech dávky
potravin, které byly vždy vyhlašovány v úředním listě a v novinách. Základní dávky potravin byly přibližně tyto: chleba […] kg, mouky […] kg, masa […] kg, tuků […] kg, másla
[…] kg, cukru […] kg, vajec […] ks.
Jaké byly ceny základních potravin: chleba kg […] Kčs, mouka hladká 1 kg 7,50 Kčs,
mouka hrubá 1 kg 13 Kčs, pečivo bílé 100 g 1 Kčs, krupice 1 kg 13,50 Kčs, kroupy 1 kg
6 Kčs, cukr kostkový 1 kg 15,20 Kčs, vejce 1 ks 3,40 Kčs, káva zrnková 1 kg 800 Kčs, sůl
1 kg 5,30 Kčs, máslo 1 kg 80 Kčs, brambory 1 kg 2,30 Kčs, umělý tuk 1 kg 44 Kčs, maso
vepřové […].
Ústřižky potravinových lístků nalepené na arších odevzdávali pak obchodníci a prodejny
MNV, který dle počtu odevzdaných ústřižků vystavoval pak odběrné listy pro jednotlivé
prodejny, na jichž základě pak dostávaly maloprodejny zboží z velkoskladu. Naše obec
vystavovala i odběrné listy pro obce Chýně a Sobín a v únoru 1950 pro 9 prodejen
Bratrství, pro 1 prodejnu
– 40 –
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Pramen a 9 soukromých obchodníků byly vystaveny odběrné listy na 7 460 kg cukru,
1 618 kg umělého jedlého tuku, 2 785 kg másla, 827 855 l mléka, 15 738 ks vajec, 790 kg
sýrů, 3 077 kg tvarohu, 531 kg kompotů, 142 kg marmelády (asi nebyla ještě tak dobrá,
protože kompoty převažují, spíše však, že lidé mají větší příjmy a tak si dopřávají zboží
lepší jakosti), 213 kg ovocných sirupů, 158 kg čokoládových cukrovinek, 120 kg nečokoládových cukrovinek. Ústřižky na maso odevzdávaly prodejny svému ústředí, takže nevíme,
kolik v té době se v obci spotřebovalo.
Kromě toho byly vydávány na základě předložených ústřižků odběrné listy závodní jídelně
státního dvora, školním jídelnám v Hostivici a Chýni, dětskému útulku.
Pro výrobky textilní byly vydávány jednou ročně t. zv. šatenky pro dospělé a děti podle
stáří, šatenky pro těhotné a šatenky pro zemědělce, kteří měli o něco méně bodů, ježto
měli možnost získávat látky odevzdáním vlny z chovu ovcí. Na každé šatence byl určitý
počet bodů. Při odběru bylo nutno šatenku pro ten který druh zboží (ku příkladu celé šaty
= víc než půl šatenky). Ložní zboží (povlaky, sypky, prostěradla, deky) byly na odběrné
poukazy. Kdo tyto věci potřeboval, vypsal žádanku a místní komise pak po prohlídce v jeho
bytě žádost doporučila nebo navrhla zamítnout. Zde ponejvíce dostávali příděl novomanželé a nevěsty na první vybavení domácnosti. Rozdělování dělo se celkem spravedlivě.
Našly se i osoby, které žádaly periodicky toto nedostatkové zboží. Poukazy byly zapisovány
do zvláštních kartoték, a jestliže bylo zjištěno, že v přiměřené nedávné době žadatel
poukaz již obdržel, byl ze seznamu žadatelů vyškrtnut.
Na to, aby spotřebitelé nebyli šizeni ve váze a jakosti a aby někdo nebyl pokoutně
zásobován, dbali z občanů ustavené laické kontroly, do nichž k návrhu MNV ze dne 25. 2.
1950 pro nově utvořenou obec měli býti jmenováni s. Vojtěch Charvát, Anežka Rojková,
Jiřina Krčilová a Božena Douchová. Ti měli mít na starosti pře– 41 –
devším soukromé obchodníky, neboť družstevní prodejny Bratrství měly své dozorčí výbory volené ze členů družstva Bratrství, které kromě dozoru po stránce organisace družstva
měly i dozor nad správnou obsluhou a dodržováním předpisů o zásobování obyvatelstva.

Obchody
O zásobování našich žaludků staralo se šest prodejen Bratrství, jež byly umístěny
v čp. 19/I, 60/I, 120/I, 179/II, 39/II, jedna prodejna n. p. Pramen v čp. 123/I a tři
soukromí obchodníci: Věra Štarmanová čp. 214/I, Marie Procházková čp. 12/II, Bohumil
Plocek čp. 39/III. Tito však během doby své obchody rovněž začlenili do Bratrství, kromě
Štarmanové, kde obchod zanikl. Dále zde byly tři prodejny Masny v čp. 134/I, 17/I, 160/II
a jedna uzenářská prodejna Masny v čp. 346/I.
Mléko prodávala prodejna Státní mlékárny.
Cukrovinky prodejna Bratrství v čp. 103/I a soukromník Václav Himl v čp. 59/I, který
během roku živnost vzdal. Ambulantně prodávala cukrovinky dlouhou dobu (až do r. 1958)
Aloisie Zelenková.
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Textilie: jedna prodejna Bratrství v čp. 207/II.
Oděvy: jedna prodejna Pragoděv čp. 246/II.
Obuv: jedna prodejna Jas n. p. čp. 499/I.
Papír: jedna prodejna Narpa čp. 117/I.
Drogistické zboží a materiálie: Chemodroga n. p. čp. 59/I.
Uhlí, dříví: prodejna čsl. dolů na nádraží.
Tabák a cigarety: Trafika u nádraží, Turecký čp. 323/I, Marie Bohonková čp. 493/I, Ludvík
Pergl čp. 161/II, Stanislava Náprstková čp. 10/IV.
Obchod dobytkem vedl Štěpán Krsička v čp. 17/I do 31. 12. 1951.

Hostince
– 42 –
Při začátku roku byly v soukromém držení, během roku byly začleněny do Míst. komunál.
podniku. Umístěny byly v čp. 17/I, 22/I, 115/I, 121/I, 93/I – nádražní, čp. 1/I – zanikla
dnem 1. ledna 1950, čp. 11/II, čp. 160/II, čp. 82/II Dělnický dům, čp. 69/III, čp. 14/III,
čp. 5/IV, čp. 20/IV během r. 1950 zaniká.

Poslužné živnosti
Autodoprava nákladů Fr. Hlušička, čp. 40/II (1. 2. 1952 přechází do okres. komunál.
služeb).
Pohřební služba čp. 100/I – Okresní komunální podnik
Mandlování prádla: Anna Pechmanová, 189/II
Mlácení a šrotování obilí: Štěpán Šimáček 2/IV.

Řemesla
Většina řemeslníků, dříve soukromých, přechází od 1. 1. 1950 do okresního komunálního
podniku Praha-západ. Protože v této době měli doma ještě provozovny, ježto podnik je
soustřeďoval do svých výroben po okrese během roku, jak se organisoval, uvádím
přehlednou tabulku jejich počtu, jak se jevil 31. 12. 1949 v obou obcích dohromady.
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Řemeslo:

Počet:

1. 1. 1950 nebo během roku začleněno:
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Zůstává soukr.:

Holiči a kadeřníci

4

4

–

Malíři pokojů

2

2

–

Pánští krejčí

4

1 zanikl

3

Dámské krejčové

4

–

4

Čalouníci

2

2

–

Ozdobník

1

–

1

Sedlář

1

–

1

Kovář

1

–

1
– 43 –

Kolář

1

–

1

Truhláři

4

4

–

Lakýrníci

2

2

–

Klempíř

1

1 do mlékárny

–

Stroj. zámečníci

3

1

2

Soustr. kovů

1

1

–

Instalatéři

1

1 do ČSSS

–

Mechanici

2

2

–

Elektrotechnici

2

2

–

Obuvníci

4

1 Obnova

3

Cukráři

2

2 Bratrství

–

Pekaři

2

2 Bratrství

–

Zubní technik

1

1 Okr. nemoc. pokladna

–

Kapelník

3

3 Hudeb. a artist. ústředna

–

Řemeslníci vstupovali do komunálních neb národních podniků, protože tam měli lepší
pracovní a platové i zásobovací podmínky. Rozhodovaly při tom také nároky na bezplatné
léčení, které náš stát pracujícím dává, nároky na přídavky, na zotavovací péči a podobné
vymoženosti dělnické třídy. Ve všech případech jde o drobné živnostníky, kteří vlastně
sounáleží k dělnické třídě a kteří pochopili dějinný smysl našeho budování.
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Průmyslové závody
Na prvém místě dlužno jmenovati národní podnik Slovenská armaturka (sídlo Myjava na
Slovensku), kde jsou vyráběny vodovodní a zdravotnické armatury. Podnik zaměstnává asi
250 osob, mužů
– 44 –
i žen. Před tím v r. 1946–1947 měl název Povážské strojírny, sídlo Povážská Bystrice –
Slovensko a rovněž dělal vodovodní a zdravotnické armatury. Část výrobků byla určena
pro export. Od r. 1929–1946 byl název firmy: Fr. Zicha a spol., továrna vodovodních
armatur a slévárna kovů. Ve válce se tady dělala dělostřelecká munice a zapalovače do
palubních kulometů. Před tím to byla Šroubárna Staněk a Ponec. V letošním roce byla
firma přejmenována na Česká armaturka n. p. Česká Třebová, výroba armatur pro
energetiku, spojky a šroubení pro dálkové vedení. Úspěchy podniku ve výrobě byly
střídavé podle toho, jaký byl přísun materiálu pro výrobu.
Druhým závodem je Stavební podnik hlavního města Prahy, závod S-2 Hostivice, komunální podnik, předmět výroby: silniční asfalty, heraklit (asi 15 lidí).
Třetím závodem: Družstvo cementářů, závod Hostivice (dříve Terazzolit): výroba xylolitových dlaždic (papírek), asi 15 lidí.
Čtvrtým závodem: Mlékárna státních statků – strojní mlékárna, výroba másla a mléčných
výrobků (asi 60 lidí).
Pátým závodem: Státní cihelna, výroba pálených cihel (asi 20 lidí).
Šestým závodem: Agrosol, mlýn v Hostivici, mlynářství provozované po továrnicku (asi
10 lidí).

Družstva
Stavební a spořitelní družstvo Dělnický dům, které ve své režii mělo provoz Dělnického
domu včetně hostinské koncese.

Sběr odpadových hmot
V zájmu posílení našeho hospodářství a průmyslu organisovány byly národním výborem
a školou sběry odpadových hmot. Sbíralo se
– 45 –

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1950

35

železo, barevné kovy, papír, staré hadry, kosti a jiné. V tomto směru si vedly nejlépe
školy, které za vedení soudr. učitelky Růž. Kožušníkové, členky MNV, dosáhly v tomto
směru velmi dobrých výsledků. Děti byly odměněny různými dárky (mýdlem, hračkami
a pod.) a s. učitelka obdržela několikráte za tuto její péči uznání. Státu se ušetřilo mnoho
devis, neboť sebrané hmoty šly do několika desítek q. MNV svou komisí organisoval také
sběr, vždy při jarním a podzimním čištění. Ku sběru nastupovali ochotně brigádníci,
členové KSČ, spolků a korporací a bylo skutečně ctí každé party, aby sebrala více než ta
druhá. Povozy dodávaly zdarma zdejší podniky.

Sociální poměry
Většina našich občanů jest zaměstnána v průmyslu a dopravě. Za zaměstnáním se dojíždí
do blízké Prahy a Kladna. Ostatní pracují v zemědělství a jiných řemeslech (přesné
rozvrstvení viz později r. 1954). Ve značné míře zapojují se do práce ženy a proto jest
v provozu denní dětský útulek v Litovicích a volá se po podobném opatření i v Hostivici,
kde zatím jest jen jedna třída mateřské školy, nouzově v hostinci u Neradů umístěná. Ženy
však těchto zařízení dosti využívají, neboť je tam o děti dobře postaráno. Ráno tam děti
odvedou samy neb sousedé či příbuzní a k večeru děti opět odvádějí. Za pobyt v těchto
zařízeních se platí poplatek, který je velmi nízký. Bytová tíseň v obci jest značná. Je stále
spousta žadatelů o byty. Stoupají požadavky na bydlení. Majitelé rodinných domů ponechávají si uvolněné byty po nájemnících pro sebe nebo své ženaté děti, a když se sami
dříve uskrovňovali v 1–2 místnostech, nyní si ponechávají a žádají rozšiřování bytu na
2–3 či více místností, podle počtu členů rodiny. Nájemních domů zde není, stavební ruch je
zatím malý. Svitla nám naděje ku konci r. 1950, kdy KNV přislíbil provést v naší obci
výstav– 46 –
bu bytových jednotek. Avšak výstavba se pak na dlouho oddálila.
Nájemné se počítá podle stavu v červnu 1939. U bytů vzniklých po r. 1945 stanovil okres
nájemné Kčs 70,– z jednoho užitkového m² plochy podlahové.
Na základě družby města s vesnicí převzala rada žen z Prahy VII. patronát nad dětským
útulkem. V rámci patronátu věnovaly pražské ženy dětem kalhoty a jiné prádélko, hračky
a pod.
K svátku matek byly vybrané matky s více než 6 dětmi, a to s. Josefa Vlachová, Marie
Turecká, Marie Řečínská, Libuše Hadrovská, Božena Zemanová, které se zúčastní oslav
svátku matek dne 14. května 1950 v Praze.
MNV spolu s rodiči dětí v útulku a mateř. škole se rozhodly, že provedou jednoměsíční
zájezd dětí do Tisé u Děčína n. L. V této obci zdejší Sokol získal objekty, které brigádnicky
nákladem asi 145 000 Kčs upravil na ozdravovnu pro své členy. Žádosti o propůjčení
těchto místností vyšel výbor Sokola vstříc a tak přes odmítavé stanovisko našeho ONV
přece se zájezd zorganisoval. Odjelo tam […] dětí ve stáří 3–9 let. Děti si pobyly na
čerstvém vzduchu, v krásném prostředí, počasí jim přálo. Výprava vzala se sebou vlastní
vybavení, kamna, stoly, židle, jídelní příbory, slamníčky, přikrývky, zkrátka všechno. Kromě
vedoucí útulku a mateř. školy odjely 4 pomoc. vychovatelky a 3 kuchařky ze řad občanů.
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Děti odjely 29. května a autobusem opět přijely 24. června 1950. Žádné dítě neonemocnělo a všem se tam líbilo. Příspěvek rodičů na pobyt dětí byl Kčs 4,– denně, na druhé dítě
z rodiny Kčs 2,50 denně. Ostatní náklady hradil stát ze svých prostředků Kčs […]. Byl to
vlastně průkopnický čin, protože až dosud tak malé děti ani z Prahy na letní pobyt neposílali.

Nábor horníků
– 47 –
Naše doly potřebují nový dorost a proto veškerá péče strany a vlády směřuje k získávání
hornických učňů. Protože hornický stav byl povýšen na řemeslo, přihlásili se i naši žáci,
kteří vystupují ze školy, do hornictví. Jsou to Jiří Řečinský, Jiří Florián a Jaromír Hošek.
Z nich jen Jiří Řečinský zůstal věren svému řemeslu, druzí snad ani do učení nenastoupili
nebo ze zdrav. důvodů se toho vzdali (viz plakát v archivu).

Poměry školské a kulturní
Pro děti 6–11 leté máme národní školu (dříve obecná školy). Je určena pro děti z naší obce
a z obce Sobín. Celkem dětí […] v 11 třídách vyučuje […] učitelů. Ředitelem národní školy
je s. Jaroslav Javůrek. Kromě normálních předmětů vyučuje se ještě na škole náboženství
řím. katolickému, československému a českobratrsko evangelické.
Střední škola (dříve měšťanská) je určena pro děti starší 11–15 let. Má celkem 4 ročníky
postupné a 4 pobočné. Celkem 8 tříd, kam chodí 272 dětí z místní obce a z obcí přiškolených Sobína, Chýně, Jenče. Ředitelem je s. Josef Mansfeld, odborní učitelé Jaroslav
Krátký, Alois Saifrt, Miloš Šrámek, Růžena Kožušníková, Václav Jupa, Anežka Zpěváčková,
Albín Schaffer, Františka Cílková, Taťána Bartošková-Klégrová.
Obě školy jsou umístěny v hlavní školní budově v čp. 141. Jsou poměrně stísněny, nedostává se učebních prostorů, chybí ostatní pomocné učebny (kreslírna, dílny, tělocvična,
kabinety a p.) Proto MNV na popud svého školského referenta, jímž byl učitel školy
s. Miloš Šrámek, se všemožně staral o lepší vybavení školy po stránce hospodářské.
V letošním roce bylo přikročeno k budování ústředního topení v budově školy, dále k zařízení domácího vodovodu a kanalisace. Práce dokončeny budou asi roku příštího. Odstraní
se tím dřina zaměstnanců s nošením uhlí a zatápěním, odstraní se suché
– 48 –
záchody a škola velmi získá po stránce zdravotní. Nedostatek tříd hodlá rada MNV
odstraniti tím, že v říjnu 1950 vstupuje do jednání s majitelem nedokončené dílny
čp. 447/I p. Antonínem Findejsem a po delším jednání a obstarání úhrady započnou se
v r. 1951 zřizovati v tomto objektu dvě náhradní třídy pro národní školu. Vyučovati se
v nich započalo v r. 1952.
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Činnost školy
V rámci tělesné výchovy na škole byl podniknut zájezd vyšších ročníků střední školy
v zimním období do hor. Ve dnech 15.–22. února 1950 byli žáci za vedení svých učitelů na
Šumavě na Špičáku a Železné Rudě.
V sobotu 25. února 1950 shromáždili se všichni žáci a učitelé v sokolovně k oslavě
2. výročí únorových událostí, kde kromě ředitele školy k žákům promluvil předseda MNV
s. Frant. Novák. Žáci tam vyhlásili své závazky, a to zlepšení prospěchu o 1 %, zvýšení
určeného sběru léčivých rostlin o 20 kg a zvětšení počtu brigádnických hodin. Slavnosti
byli přítomni zástupci míst. akčního výboru NF a KSČ.
Dne 2. dubna 1950 pořádá dorost Čsl. červ. kříže, jež z řad našeho žactva má 270 členů,
zdařilou mírovou slavnost v Dělnickém domě. Pak se škola zúčastňuje svými staršími
ročníky „Běhu vítězství“ dne 30. dubna, jejž pořádá T. J. Sokol, v předvečer 1. máje.
Během dubna vysázela pak škola se staršími žáky asi 13 000 ks sazenic jasanů
u břevského rybníka. Účast 153 žáků a 5 učitelů.
Žákovská organisace střední školy s učitelským sborem uspořádaly dne 8. května dopoledne v sokolovně slavnostní žákovské shromáždění na oslavu Dne vítězství. K shromážděným
o významu Dne vítězství promluvil předseda MNV s. Fr. Novák.
Žáci i učitelé školy plně se zúčastnili podepisování Stockholmské
– 49 –
mírové resoluce ve dnech 15.–16. května probíhající.
Našemu zemědělství pomáhala škola tím, že žáci chodili sbírat amerického brouka (mandelinku bramborovou), který k nám byl zavlečen nepřátelskými živly, aby bylo poškozováno
naše národní hospodářství, hlavně zemědělství, kde se začínala tvořit družstva k společnému obdělávání půdy.
Recitacemi a různými vystoupeními zakončila pak škola slavnostně školní rok 1949/1950
ve zdejší sokolovně.

Odchod ředitele střední školy
Koncem školního roku (dne 1. srpna 1950) odešel na zasloužený odpočinek ředitel střední
školy s. Josef Mansfeld a na jeho místo byl jmenován ředitelem střední školy s. Miloš
Šrámek, dosavadní odborný učitel této školy a škol. referent MNV. Za jeho vedení pak
škola nastoupila prudčeji k přeměně na školu socialistickou. Zavedl pravidelné týdenní
pedagogické porady učitelského sboru, rozšířil vysílání škol. rozhlasu, zejména vysíláním
politických pětiminutovek pro děti a jako škol. referent staral se o školu i po stránce
hospodářské. Škola pak měla později viditelné úspěchy.
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Nový školní rok
Zahájení nového škol. roku 1950/51 stalo se slavnostním způsobem v sokolovně za účasti
všech dětí, učitelů, zástupců KSČ, Svazu mládeže, MNV a MAVNF. Předseda MNV tam
vyhlásil soutěž o nejlepšího žáka, pro níž MNV uvolnil na věcné ceny obnos Kčs 10 000,–.

Noví učitelé
Na školu nastoupili v novém škol. roce tito noví učitelé: Alena No– 50 –
votná, která přišla z Libčic, a Eman. Jíša, který přišel z Nučic. Tento se do činnosti školy
zapsal vynikajícím způsobem, protože ze žáků utvořil pěvecký kroužek, který pak vystupoval při mnoha různých místních i okresních slavnostech. Dále tím, že zaváděl nové prvky
při vyučování, zejména matematice, a mnoho učitelů z okolních škol chodilo se k němu
učit (hospitovat). Později byl přeložen na pražskou školu a naše škola nerada jej propouštěla. Ztratila v něm a celá naše veřejnost dobrého pracovníka.

Rodič. sdružení
Spolu s národní školou ustaven byl výbor Sdružení rodičů a přátel školy v září 1950, které
většinou pomáhalo hospodářsky našim školám. Po stránce výchovné nemnoho. Předsedou
byl s. Ant. Kolařík z Hostivice I, ul. Komenského.

Pionýr. organisace
Na popud Svazu čsl. mládeže – odbočka Hostivice byl v říjnu 1950 ustaven při škole
Pionýrský kroužek, který vedla s. Věrka Seidlová z Hostivice II/96 jako členka ČSM, pedag.
poradcem byl učitel s. Alois Saifrt. Byly ustaveny 4 oddíly, pro každý postupný ročník při
střední škole jeden. Práce v pionýrském oddílu však vázla vinou příslušníků ČSM, kteří přes
den byli zaměstnáni a pionýrům se nemohli plně věnovat.

Žákovská organ.
Dobře však pracovala žákovská organisace střední školy, která pořádala různé státní
oslavy, jak o nich byla řeč, a která uspořádala ještě dne 23. listopadu 1950 odpoledne
zdařilou oslavu 54. narozenin milovaného presidenta s. Klementa Gottwalda.
– 51 –
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Mateřské školy
Pro ty nejmenší zřídil MNV dvě mateřské školy. Tyto byly pod správou školy národní
a r. 1950 byly osamostatněny. Měly své vedoucí ředitelky a pomocné pěstounky. Jedna
škola označovaná v té době jako 1. mateř. škola v Hostivici II. byla zřízena ze starších dětí
z útulku a 2. mateř. škola v Hostivici I. byla umístěna v hostinci u Chmel. keře na sále,
vchod z ulice Pelzovy. Do mateř. škol zapisovány děti 5-leté a mladší, aby se jim dostalo
předškolní výchovy, a děti pracujících matek. Čísla škol byla později pozměněna ve shodě
s očíslovanými částmi obce.

Zvláštní škola
Vyučovací osnovy kladou v dnešní době na děti veliké požadavky a děti méně nadané
a duševně zaostalé stávají se brzdou dětem chápavějším. Proto na návrh svého školského
referenta zabývala se rada MNV dne 24. 2. 1950 a 10. 3. 1950 otázkou zřízení školy
pomocné, později zvláštní zvané, a tak dne 28. 4. 1950 se již usnáší podati žádost o zřízení
této školy, kterou pak ONV výměrem ze dne 25. 9. 1950 schvaluje. Pro tuto školu
adaptována byla býv. hostinská místnost v přízemí – západní část domu čp. 1 v Hostivici I., kde byly zřízeny dvě třídy, zatímně vybaveny nábytkem a pomůckami ze střední
školy. První třída, kde byl učitelem s. Zeman, začala svou činnost skutečně dne 6. 11.
1950, v pozdější době, po přidělení žáků z Jenče, byly zde dvě plně obsazené třídy. Žáci
probírají vyhovujícím jim způsobem – t. j. pomalejším – základní učební předměty (psaní,
počty, čtení) a zejména se učí praktickým věcem. Jsou z nich pak dobří řemeslníci.

Sběr
Škola se velmi zasloužila o sběr odpadových surovin. Pod vedením
– 52 –
s. učitelky R. Kožušníkové dosahovala škola velmi dobrých výsledků ve sběru všech druhů
odpadových surovin, zejména železa a papíru, a žáci se tak učili býti dobrými hospodáři,
neboť význam sběru odpad. hmot byl jim s. učitelkou stále vysvětlován. Rovněž tak nemalým způsobem se zasloužili o sběr léčivých bylin (kopřiv, jahodníku, lipového květu a pod.).

Veřejné knihovny
Veřejná knihovna v Hostivici I byla umístěna v jedné malé místnosti v budově MNV
v II. patře. Málo se půjčovalo, knihovníkem byl s. Tejnský, listonoš. Dne 6. ledna 1950
hned v první schůzi rada MNV rozhodla pronajati dvě krámské místnosti po obchodu
textilem v domě čp. 22 v Hostivici I., na rohu u potoka vedle hostince u Chmel. keře, ku
zřízení veřejné knihovny, aby knihy byly přístupnější čtenářům. To se také stalo a do
knihovny byly pořízeny nové regály a během roku se tam knihovna přestěhovala. Byla
početně navštěvována.
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Druhá knihovna je umístěna v Litovicích v domě čp. 65, po býv. pekař. obchodě, kde je
knihovníkem s. L. Pergl. Také tato knihovna jest navštěvována dosti početnou obcí čtenářskou.
Obě knihovny mají dostatečný počet knih v poměrně dobrém stavu, takže mohou naše
občany po této stránce plně uspokojiti. Při vypůjčování převládá většinou beletrie,
románky vesnické a pod., stoupá zájem o sovětskou knihu. Chybí knihy pro mládež,
kterých je velice málo vhodných. Čtenáři jsou většinou starší, pak mládež, občané středních let málo. Malá je poptávka po literatuře politické a zemědělsko-vzdělávací.

Osvěta
Pro řízení a vykonávání osvětové činnosti je zřízena Lidová újezdní
– 53 –
beseda, která později vydaným statutem byla označována za Újezdní osvětovou besedu,
později jen za Osvětovou besedu. Její činnost zasahovala i do okolních obcí (Sobín, Jeneč,
Dobrovíz), avšak okruh této mimo obecní činnosti pak zanikl, takže Osvět. beseda se
věnovala pouze otázkám místním. Jejím správcem byl s. Miloš Šrámek, učitel, jednatelem
opět učitel s. Jaroslav Krátký. Za její pomoci pracovaly pak zdejší spolky a korporace, které
se zabývaly kulturní a osvětovou činností.
Podávám výčet jednotlivých akcí, jak se mně je podařilo v dosud neurovnaných poměrech,
vzniklých sloučením obcí, zachytit. Dne 11. 2. 1950 dětská besídka v útulku v Litovicích,
v lednu zahajuje Osvět. beseda kursy šití a kursy pro traktoristy, jež probíhaly ve zdejší
obci. Dne 5. března okresní žákovská akademie tělocvičné jednoty Sokol v Děl. domě,
21. března zdravotní přednáška ČČKříže, 26. března ovocnářská přednáška, 26. dubna
Leninův večer, oslavy 1. máje, oslavy 5. a 9. května, dne 3. června štafeta ČSM ke sjezdu
ČSM. Dne 4. června 1950 oslavili Baráčníci v Hostivici I dvacet let svého trvání, ve dnech
2.–3. července byla uspořádána výstava králíků, holubů a drůbeže a výrobků z angorské
vlny zdejším spolkem chovatelů drobného hospodářského zvířectva (výstava byla uspořádána v býv. hostinci u Koruny čp. 1/I). 30. července oslavil fotbalový klub 20 let svého
trvání, pak následovaly 3. 9. 1950 oslavy dvacetiletého trvání baráčnické obce v Litovicích,
kterým předcházela tradiční pouť na Břvech. Vojenská posádka se školami a MAVNF
uspořádaly oslavu Dne čsl. armády dne 5. 10. 1950 v Sokolovně a Svaz čsl. sovět.
přátelství mírovou manifestaci s oslavou Dne čsl. armády dne 7. 10. 1950 v Dělnickém
domě. Na oslavu výročí znárodnění a prohlášení naší samostatnosti uspořádán v Dělnickém domě dne 27. 10. 1950 sraz štafet z celého okresu a na počest čsl. sovětského
přátelství vysázela odbočka SČSP Alej míru. Jsou to lipky podél státní silnice u mlékárny.
Dne 29. října zasazena pamětní deska obě– 54 –
tem II. svět. války na zdejší památník a dne 23. listopadu uspořádány v Sokolovně oslavy
narozenin presidenta Klementa Gottwalda (pořádala škola). Ve prospěch bojující Koreje
uspořádala odbočka Svazu čsl. sovět. přátelství na Břvech dne 17. 12. 1950 kulturní odpoledne. Průběh akcí byl většinou popsán již vpředu, v oddílu veřejný život v obci.
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Osvětová beseda pořádala v zimě 1950 pravidelné besedy s filmem, a to v Hostivici
u Neradů, v Litovicích u Prchalů, v Jenečku u Stříbrných a na Břvech u Kokrdů. Byly při
nich promítány poučné i zábavné krátké filmy a také filmy z místní filmové kroniky.
A nakonec, jak se naši občané bavili. V Dělnickém domě bylo našimi spolky uspořádáno
celkem 23 tanečních zábav, v Sokolovně 10 tanečních zábav a plesů, na Břvech u Kokrdů
dvě taneční zábavy a v hostinci Sport u nádraží a v Jenečku u Stříbrných po 1 taneční
zábavě. Celkem tedy 37 taneč. zábav a plesů.

Skupina lidových hudebníků
Jim většinou vyhrávaly zdejší kapely, jichž příslušníci utvořili dne 19. února 1950 při valné
hromadě Místní skupinu lidových hudebníků pod ROH – ústřední radou odborů Praha II.,
svaz zaměst. umělecké a kult. služby. Předsedou skupiny se stal kapelník František Šmíd,
vedoucí dechové hudby František Hokův a jeho zástupce Jos. Balabán z Chýně, vedoucí
smyčcové a jazzové hudby s. Karel Kučera z Hostivice a jeho zástupce s. Václav Kadeřábek
z Hostivice. Spolková místnost – Dělnický dům. V pozdějších létech se začlenili do Osvětové besedy jako hudební kroužek.

Odměna za osvět. činnost
Osvětová beseda za minulou osvět. činnost v obou obcích byla odměněna ONV. Obdržela
gramorádio. V soutěži ve skupině C se umístila na prvním místě.
– 55 –

Tělovýchova
Poměry v tělovýchově byly dosti chaotické. Činnost zde vyvíjely fotbalové spolky SK Hostivice a SK Litovice, dále oddíl ledního hokeje SK Hostivice (SK = sportovní klub). Vlastní
jednota Sokol málo vyvíjela svoji činnost. Po stránce hospodářské si však vedla dobře,
neboť získala v Tisé u Děčína některé konfiskáty, které upravovali členové na zotavovnu
a sport. střediska. Při slavnosti 20 letého trvání fotbal klubu SK Hostivice byli první naši
občané vyznamenáni TOZ (Tyršův odznak zdatnosti). Byli to ti, kteří splnili určité předepsané sportovní disciplíny (jako ku př. běh, chůzi, plavání, skok, házení a pod.). Další
občané pak byli těmito odznaky poděleni na veřejné schůzi dne 8. 12. 1950.

Ustavení závodní sokolské jednoty
Dne 3. listopadu 1950 byla ve zdejším průmyslovém závodě ustavena Závodní sokolská
jednota Armaturka Hostivice (zkráceně Sokol Armaturky Hostivice). Jejím předsedou byl
zvolen s. Bedřich Lefler, náčelníkem s. Frant. Dvořák.
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Sloučení sokol. jednot
Dne 24. 11. 1950 nastalo sloučení místní jednoty Sokol se závodní sokolskou jednotou.
Doufáme všichni, že to značnou měrou přispěje ku zlepšení tělovýchovy v naší obci.

Život spolkový
Během roku 1950 vyvíjely v naší obci činnost tyto spolky a korporace:
Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice
Závodní sokolská jednota Armaturka Hostivice. Měly za úkol provádění tělovýchovy
a všech druhů sportu.
Hasičský sbor v Hostivici I
56
Hasičský sbor v Hostivici II.-Litovicích
Hasičský sbor v Hostivici III.-Jenečku, utvořen během roku 1950 (stanovy schváleny ONV
Praha-západ dne 24. 7. 1950).
Hasičské sbory sdružovaly dobrovolné hasiče a cvičily je pro ochranu majetku před požáry
a jinými živel. pohromami.

Stav hasičského inventáře v r. 1950
Hostivice

Litovice

Jeneček

Břve

Závěsná 4-taktní motor. stříkačka

1

1

–

–

Ruční motorisovaná stříkačka

–

–

1

–

Ruční stříkačka 4-kolová

–

1

–

–

Ruční stříkačka 2-kolová

–

1

–

–

Dopravní auta pro mužstvo

1

1

–

–

Žebříky hákové

4

5

1

1

Naviják na hadice 2-kolové

–

1

–

–

Naviják na hadice ruční

–

1

–

–

Přejezdové můstky

–

2

–

–

Trhací háky

2

6

1

1

Hydrantové nástavce

1

–

–

–

Rozdělovače B/C; B-C

2

1

–

–

Proudnice

5

3

1

1
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Hostivice

Litovice

Jeneček

Břve

Savice S-100

4

2

–

–

Savice jiných rozměrů

–

5

4

2

Hadice B v metrech

300

350

–

–

Hadice C v metrech

200

100

150

100

Masky s kouřovým filtrem

2

–

–

–

Nosítka pro raněné

3

5

1

1

Samaritánské brašny

4

3

1

1

Poplachová sirena ruční

–

1

–

–

Poplach. sirena elektr. umístěná na škole

1

–

–

–
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Československý svaz mládeže v Hostivici I (ČSM)
Československý svaz mládeže v Hostivici IV.
Měl za úkol výchovu mládeže v marxistickém duchu, podněcoval mládež při budování
socialismu (ustavil úderku na žně).
Svaz československo-sovětského přátelství, odbočka Hostivice (zkratka SČSP), později
i odbočka Břve a Jeneček, měly za úkol prohlubovat poznání o Sovětském lidu, o jeho
práci a budování socialismu.
Svaz bojovníků za svobodu (SBS) v Hostivici. Sdružoval bojovníky proti fašismu a válce
a bývalé legionáře z I. světové války.
Pěvecký spolek Bendl v Hostivici. Pěstoval sborový zpěv. Později přešel do Osvětové
besedy a pak do závodního klubu zdejší továrny.
Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici, pěstovala ochotnické divadlo, později přešel
spolek do Osvětové besedy, kde vytvořil dramatický kroužek.
Vzájemně se podporující spolek Havlíček pro Hostivice a okolí. Spolek vznikl z býv. spolku
domobranců a sloučil se do něho již dříve pod. spolek Hostivít. Byl to skutečně vzájemně
se podporující spolek, který svým členům podle určitých ustanovení vyplácel podpory
v nemoci nebo v tísni a vysílal hudbu na pohřeb svých členů, kterou platil ze svých
prostředků. Spolek později zanikl, protože v nové společnosti neměl opodstatnění.
Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků v Hostivici.
Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků v Litovicích.
Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků Topolany ve Břvech.
Tyto baráčnické spolky mají za svůj úkol udržovat a obnovovat starodávné zvyky a obyčeje
a kromě toho udržují tzv. pohřební fond pro své členy.
– 58 –
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Při úmrtí obdrží člen podporu na pohřeb, podle výše příspěvků a délky členství. I jinak se
členové vzájemně podporují v nemoci, ve stáří a pod. Za zmínku stojí, že baráčnický
spolek v Litovicích převzal a udržuje zvyk pořádati maškarní průvod v Jenečku, vždy každoročně na konec masopustu. Tyto maškary, jak jim lidově říkáme, těší se velké oblibě
a jsou vždy početně navštěvovány nejen místními občany, ale z celého okolí.
Odbočka Čsl. Červ. kříže v Hostivici sdružuje občany, jež dobrovolně vykonávají samaritánskou službu.
Družina válečných poškozenců v Hostivici, sdružuje z obce a okolí válečné poškozence
z I. světové války a příslušníky, vlastně pozůstalé, jejich rodin.
Sdružení zahrádkářů „Preisler“ pro Hostivice a okolí, sdružuje ovocnáře a drobné zahrádkáře.
Včelařský spolek v Hostivici, sdružuje zdejší včelaře.
Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva pro Hostivice a okolí sdružuje tyto drobné chovatele, dává jim odborné rady a pomáhá opatřovat krmení.
Sociální odbor církve československé měl účel charitativní a podpůrný. Ke své činnosti
opatřoval si prostředky i hraním divadel.
Spolek Národní jednota severočeská zanikl sám sebou již dříve, ježto ztratil opodstatnění.
Jeho pamětní kniha byla převzata MNV.24
Místní skupiny ČSM se později sdružily a utvořily Místní výbor ČSM dne 16. 10. 1950.

Zdravotní poměry
V obci působil jeden lékař praktický MUDr. Hugo Houba, který ordinoval ve svém domě
v Hostivici I – čp. 266. Jako dohlédací státní obvodní
– 59 –
lékař byl MUDr. Emil Frössl v Hostouni, který také léčil mnoho našich občanů. Byly zde dvě
porodní asistentky Marie Krajcrová a Marie Beránková. Lékař MUDr. Houba a porod. asist.
M. Krajcrová byli během roku začleněni do státní zdravotní péče, do utvořeného Okresního
ústavu národního zdraví. Poradna pro děti a matky byla umístěna v obecním domku
čp. 163 v Litovicích v ulici J. Švermy. Návštěvní den jedenkrát v týdnu. Dojížděl sem
dětský lékař z pražské nemocnice. Zdravotní středisko bylo budováno později.
Počátkem února 1950 mělo býti v naší obci očkování všech dětí od jednoho do dvaceti let.
Akce příliš úspěšně neproběhla vinou špatné organisace ze strany Okres. ústavu národního
zdraví.
Další velká akce bylo hromadné snímkování všech obyvatel jako příprava boje proti TBC.
Rent. jednotka, kde byli lékaři holandští (v rámci mezinárodních dohod), zhotovila zde
4 189 rentg. snímků za dobu od 20. 2. 1950 do 7. 3. 1950. Za vzorné organisování této
akce obdržel MNV pochvalný dopis od minist. zdravotnictví.

24

V současné době je uložena ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích.
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Další velkou zdravotnickou akcí byla akce PN (pohlavní nemoci), kde se brala každému
občanu zkouška krve.
Kde pak byly positivní nálezy u některých akcí, byly tyto osoby volány na podrobnější
prohlídku do Prahy a zařízeno bylo jejich patřičné léčení na účet nemocenského pojištění.
Občané vědouce, že naše vláda v čele s KSČ se poctivě stará o zdraví nás všech, ochotně
se podrobili všem prohlídkám a projevili tak velkou ukázněnost, vyspělost a uvědomělost.
Hromadné očkování dětí proti TBC i proti neštovicím a proti záškrtu pak podstatně snížilo
úmrtnost našich dětí, zejména na dětské nemoce.
Očkování dětí proti neštovicím a proti záškrtu je již vžité a pravidelné.
– 60 –

Různosti. Živel. pohromy
V březnu se vyskytly větší mrazy, které poškodily kulturu řepky asi na 10 ha u JZD.

Myši
Také byl pozorován větší výskyt polních hrabošů, kteří způsobili značné škody na přezimujících pícninách.

Krupobití
Dne 20. dubna 1950 kolem 16. hod. sneslo se na naši obec krupobití. Kroupy poškodily
střechy a vyrážely okna u 59 domů. Většinou osada Břve, domky v Čekale a ve starých
Litovicích. Málo případů bylo v Jenečku. Po ohlášení ONV dostavil se druhý den na MNV
předseda Krajského národního výboru v Praze s. Oldřich Beran, za účelem zjištění škod.
KNV pak z obhospodařovaných fondů uvolnil pro naši obec 5 000 ks tašek, 10 q cementu
a asi 200 kg tabulkového skla.
MNV zorganisoval hned pomocí Stavebního komunálního podniku okresu Praha-západ
pokrývačskou službu a u národního podniku Sklo a porcelán Praha službu zasklívací.
Pracovníci těchto podniků se dostavili okamžitě do obce a v brzké době všechny opravy ke
spokojenosti zákazníků provedli. Státní pojišťovna pak vyplatila postiženým příslušné
náhrady.
Kroupy také poškodily ovocné stromy, které se již připravovaly ke květu. Byly zuráženy
listy a květy. Na kulturách na polích větší škody nevzešly.
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Přirozený pohyb obyvatelstva
V obci přibylo narozením 73 dětí, úmrtím ubylo 33 osob. Manželství uzavřelo 61 našich
občanů. V matrice MNV bylo zapsáno 40 narození (ostatní děti se narodily v porodnici
většinou v Praze a Kladně), 30 úmrtí a […]
– 61 –

Návštěvy SSSR
Za dobrou práci byla vybrána zemědělská dělnice státních statků s. Anna Hájková z Litovic
čp. 137 jako členka delegace do Sovět. svazu, aby tam poznala zkušenosti z práce sovětských sovchozů. Pobyla tam 14 dnů a po návratu pak o svých dojmech vypravovala svým
spolupracovníkům i občanům na veřejné schůzi.
– 62 –
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Rok 1951
Politický život v obci
Rok 1951 byl dalším rokem v upevňování moci dělnické třídy a postupu socialismu.
Vedoucí silou v obci byla KSČ, jež uskutečňovala život ve 13 místních organisacích. Jiných
politických organisací v obci nebylo.
MAVNF organisoval dne 1. dubna Pochod míru, jehož se zúčastnilo tři tisíce obyvatelstva
a mládeže. Průvod se ubíral k Sobínu, dále na Břve, k nádraží Litovice a zpět do Hostivic.
Další velkou akcí organisovanou MAVNF bylo mírové hlasování ve dnech 2. a 3. června.
Vydáno bylo 3 039 hlasovacích lístků a hlasovalo v obci 1 648 osob a v místních závodech
1 357 osob. Pro mír hlasovalo 3 041 osob – 52 osob bylo dočasně nepřítomno. Ve jménu
míru, svobod a štěstí našeho lidu, tak zněl úvod hlasovacího lístku. Současně byl vysloven
souhlas k uzavření mírového paktu mezi velmocemi, k zastavení vyzbrojování západního
Německa a odsouzena zrádná reakce, která podněcuje k válce proti vlastní zemi.
Tito utečenci ve spolku s nepřáteli republiky, aby rozvrátili naše zřízení, posílali k nám
balonky s protistátními štvavými letáky, které občanstvo hromadně odevzdávalo na MNV.
K posílení politického života ustavila se místní skupina Svazu čsl. žen, za předsednictví
s. Žofie Šimáčkové, Hostivice I.

Veřejný život v obci
Mládež sdružená v místní skupině Českosl. svazu mládeže přihlásila se ke své činnosti
závazkem pomoci JZD Sobín obděláním 1 ha řepy.
– 67 –
Dále topolovou akcí, při které mládež vysázela 100 sazenic v obci a spoluprací při skládání
prvního slibu nových pionýrů.
Požárníci nového okresu Praha-západ sněmovali v Dělnickém domě 29. dubna na své
okresní konferenci, kde projednávali reorganisaci hasičstva. Za ONV se zúčastnil s. Černý
a ze MNV bezp. referent s. Krejčík. V květnu 1951 byla pak v Dělnickém domě výstava
protipožární ochrany, která byla navštívena všemi požárními dobrovolnými sbory i závodními, školami i občanstvem. Dosud stávající hasičské sbory v Hostivici I, Hostivici II. a III.
byly sloučeny v jeden požární sbor se 3 družstvy. Velitelem byl radou MNV 6. 4. 1951
schválen s. Josef Eiman, velitelé družstev s. Tesárek Adolf, Hájko Bedřich ml. a Číha
Oldřich.
Současně ustavena Místní jednota svazu čsl. požární ochrany, jejímž předsedou byl zvolen
s. František Peška, kolář z Jenečka. Tato organisace měla úkol propagovat protipožární
ochranu mezi obyvatelstvem a byla to organisace spolková, kdežto požární sbor byl zařízením MNV pro bezpečnost v obci.
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Spolkový život se zjednodušoval, kromě celostátních organisací jako TJ Sokol, ČSM atd.
byly v Hostivici ještě spolky: Vzdělávací a podporující spolek Havlíček pro Hostivice a okolí,
založený v r. 1899, který se již před léty sloučil s podpůrně vzdělávacím spolkem Hostivít.
Na základě výměru ONV ze dne 20. 3. 1951 likvidoval ke dni 30. 4. 1951 (Úř. l. II/113
z 17. 5. 1951). Spolkový prapor uložen v Městském museu hl. m. Prahy a knihy byly
předány do knihovny. Jako důvod likvidace uvedeno, že vyvíjel pouze podpůrnou činnost
při úmrtí člena, což dnes, při novém zřízení není žádoucí. Ostatní důvody uvedeny
v citovaném výměru.25
Pěvecký spolek Bendl, založený v r. 1933, usnesl se na valné schůzi 24. 7. 1951 na převedení do Osvětové besedy s celým majetkem. Dramatická jednota J. K. Tyl
– 68 –
Hostivice-Litovice, ustavena v roce 1934, se rovněž usnesla na členské schůzi 11. 6. 1951
na zapojení do Osvětové besedy včetně všeho majetku. Rovněž i šachový klub v Hostivici
13. 2. 1951 se včlenil do Závodního klubu ROH Armaturka v Hostivici. 15. 4. 1951 zanikl
spolek Sociální odbor církve československé, založený v r. 1937. 3. března 1951 povoleno
založení spolku Autoklub ČSR – Slovenská armaturka, závod Hostivice, který však nevyvíjel
žádnou činnost a byl začleněn do Svazarmu.

Správa obce
Činnost MNV i rady byla řízena plánem práce sestaveným vždy na čtvrt roku. Plán obsahoval úkoly celostátního i místního významu a byl zaměřen zejména na zemědělskou
výrobu a nábor pracovních sil pro důležité průmyslové obory. Během roku nastaly změny
v členech MNV: Miloš Šrámek, člen rady a školský a kulturní referent, byl ustanoven
ředitelem školy a místo něho povolán s. Jan Staněk z Litovic, který složil slib 30. 3. 1951
spolu se s. Václavem Zikánem, který se stal technickým referentem místo s. Karla Tůmy.
I. náměstek s. Tampír Karel resignoval a jeho nástupcem byl zvolen s. Josef Horák dne
24. 9. 1951 a současně byl zvolen zemědělským referentem místo s. Jana Nebeského.
Bezpečnostním referentem ustanoven s. Václav Krejčík a předsedou finanční komise
s. František Johanovský. Na místo odvolaného člena Jindřicha Tvrdého ze Břvů stala se
členem MNV s. Marie Kandlerová a mládežníka s. Vaňka, který nastoupil vojenskou službu,
přišel do MNV mládežník s. Jiří Kaucký čp. I/69.
Nově utvořená komise pro nábor pracovních sil 5 členná s předsedou s. Štěpánem
Arnoldem, sociálním referentem, který byl radou zmocněn 23. 2. 1951 k samostatnému
rozhodování ve věcech bytových.
– 69 –

25

Prapor Hostivíta je v Muzeu hl. m. Prahy uložen i v současnosti. Pamětní knihu a knihu zápisů ze
schůzí Hostivíta, které byly uloženy u Městského úřadu Hostivice, převzal v roce 2014 Státní okresní
archiv Praha-západ v Dobřichovicích. Knihu zápisů o schůzích spolku Havlíček od roku 1921 předal
Městský úřad Hostivice do SOkA Praha-západ v roce 2020.
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Dále ustavena komise trestní za předsednictví s. Frant. Nováka a členů s. Václava Krejčíka,
Malíka, Šimáčkové a náhradníků s. Nebeského a Rochusové.
1. května 1951 byl ustaven MNV politickým tajemníkem s. Josef Morstein, tiskařský dělník,
bytem Hostivice II/154, a pracoval až do r. 1952, kdy byl přeložen do Jenče.
Jako další složka byl ustaven sbor důvěrníků pro lidovou správu, který se posléze úplně
rozpadl.
Předseda pobíral odměnu 24 000 Kčs ročně a referenti 4 200–7 200 Kčs dle důležitosti
referátu. Každý referent měl ještě utvořenou odbornou komisi jako poradní orgán.
Rozhodování měla rada a plenum MNV, případně referenti, pokud k tomu byli radou
zmocněni.
Rada MNV schůzovala pravidelně každý pátek a plenární nepravidelné schůze se konaly
v zasedací síni MNV. Kromě toho byly konány čtvrtletně Hovory s občany, na které dojížděli členové ONV a 24. 9. 1951 zúčastnil se člen KNV s. Froněk.
V říjnu 1951 se konal zde úřední den zástupce vlády. Z pověření vlády čsl. republiky byl
přítomen s. Koucký, techn. referent KNV a připomínky se týkaly ponejvíce otázek zásobovacích.

Výstavba obce
Povolení ke stavbě rodinného domku obdržel s. Karel Šroubek, nyní dům čp. 383 v Hostivici I, jemuž byla odprodána část obecního pozemku čk. 241/2 za 40 Kč za čtvereční sáh.
Kromě toho obdrželo stavební povolení 6 občanů na různé adaptace, přístavby a nástavby.
V akci zvelebení obce provedeno rozšíření uličky k nádraží. Za postoupený pozemek
s. Š. Krsičkovi a Vl. Šprunkovi postavena jmenovaným cihlová
– 70 –
zeď do ulice.

Zemědělství
V roce 1951 hospodařilo již JZD a začátkem roku počali drobní rolníci se svodem dobytka
do společných stájí. Tento svod se neobešel bez obtíží, neboť někteří chytráci, a byla jich
většina, si ponechávali užitkovější kusy dobytka pro sebe a do společných stájí dávali
dobytek o nižší užitkovosti. Rovněž tak předávali hospodářský inventář, takže někdy byly
činěny zákroky členy MNV. Inventář byl zapsán a odhadnut a 20 % připadlo do nedělitelného fondu a zbytek byl podíl, který bude družstevníkům v budoucnosti splacen.
Počátkem roku bylo ve společných stájích JZD 16 koní, 143 kusů hovězího dobytka,
163 prasat, 262 slepic. U soukromých zemědělců bylo 24 koní, 197 kusů hovězího dobytka, 359 prasat a 1 498 slepic.
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Místní národní výbor pomáhal v rozvoji JZD. Předseda JZD byl často zván do schůzí rady,
která sledovala velmi intensivně činnost JZD. Rovněž zástupci státních statků byli zváni do
rady.
Pro lepší využití budov státních statků a půdy bylo 16. 2. 1951 usneseno podati žádost na
okresní výbor KSČ o delimitaci budov mezi čsl. státními statky a JZD. Žádosti nebylo
v tomto roce vyhověno.

Rostlinná výroba
Rok byl velmi úrodný na obilí i sena. Jarní deště zapříčinily velké zdržení v obdělávání
cukrovky na jaře. Také ženy-družstevnice měly na tom svůj podíl, protože obdělávaly řepu
t. zv. řadovým akordem.
– 71 –
Na zákrok organisace KSČ od toho upustily a vzhledem k trvale mokrému počasí se
obdělání řepy prodloužilo až do začátku července.
Státní statky byly průkopníky nových metod v hospodaření. Zavádějí na farmě Litovice
křížové setí řepy a provádějí práškování řepy proti škůdcům letadlem.

Živočišná výroba
Dobytek byl ustájen v dřívějších selských usedlostech. Výroba byla těžko kontrolovatelná,
docházelo k ztrátám nejen výrobků, ale i krmiva tím, že družstevníci krmili z družstevního
i svůj dobytek. Proto bylo rozhodnuto o stavbě společného kravína pro 100 dojnic v Jenečku.
Dále byl zřízen společný chov slepic v Haklově cihelně v Litovicích a později v důsledku
onemocnění (TBC) byl chov přenesen do prostoru bývalého hřiště u Bažantnice.

Ovocnářství, lesnictví, škůdci rostlin
V tomto roce převzala státní silniční správa do svého obhospodařování všechny stromy
podél silnic. Pod litovickým nádražím byl vysázen státním statkem nový sad. Členové
zahrádkářského spolku Praizler za vedení s. Píši vysázeli na počest VŘSR 64 kusů ovocných
stromků na jižním náměstí (Mičurinovy sady).26
Za účasti svazu mládeže, školy a členů mysliveckého sdružení bylo vysázeno na
55 000 lesních sazenic kolem břevského rybníka, v Nekejcově atd.
Ve velké míře se objevila mandelinka bramborová. Za účasti dětí byly organisovány hledací
akce, avšak tohoto amerického brouka se nepodařilo vyhubit.
– 72 –
26

Ziklův park.
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Vývoj JZD
Administrativní středisko JZD bylo umístěno v býv. továrně Lindbeton.27 Po vyklizení
objektu čp. 100/I nájemcem Střelbou (byl zaveden povinný pacht pro zásobovací přestupky) bylo tam vedení JZD přemístěno.28 Založení JZD bylo zapsáno do podnikového rejstříku
u okresního soudu civilního v Praze, odd. 34 dne 27. 11. 1951 čj. DZ 491/1.
Členové představenstva: Tomáš Málek, předseda, Josef Málek, místopředseda, členové:
Josef Sejkora, Václav Kubásek, Jan Nebeský, Albína Kitová, Alžběta Hrudková, Jan
Nováček, Václav Kokrda, Josef Evan. Družstvo ustaveno na základě zákona č. 89/49 Sb.
Členský podíl 100 Kčs, ručení dvojnásobkem členského podílu. Na venek zastupuje
družstvo předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Agronomem byl
malorolník s. Jan Nebeský, zootechnikem býv. obchodník dobytkem a řezník s. Václav
Zpěváček.
V této době mělo družstvo 293 členů a z toho 36 členů v družstvu vůbec nepracovalo. Pro
neshody s politickým tajemníkem s. Morsteinem a předsedou MNV resignoval dne 22. 8.
1951 na funkci předsedy JZD s. Málek a po dohodě s vedením KSČ byl od příštího roku
zvolen za předsedu s. František Novák.
K ulehčení práce zemědělských žen byla zřízena prádelna v Litovicích čp. 54 v býv. prádelně p. Kafky. Ženy se střídaly v používání prádelny a platily JZD mírný poplatek. Kromě
toho byla zřízena v domě p. I/1 v Hostivici (v hostinci u Koruny) zavářovna ovoce a masa.

Hospodářství
Potraviny byly dosud na lístky. V listopadu byla povolena prodejna, kde se prodávalo volné
mléko. Prodejny masa byly převedeny do n. p.
– 73 –
Pramen. Restaurace u nádraží čp. 121/I byla otevřena a na čas uzavřena restaurace Sport,
kde vedoucí s. [***] prováděl nekalé věci (při prohlídce nalezeno mnoho lahví jako plných
likérů, avšak ve skutečnosti to byla obarvená voda). Definitivně uzavřena i hospoda u Bílků
v Litovicích čp. 60.
Socialisace na tomto úseku zdárně pokračovala a tak ze soukromých živností zbývá jen
6 prodejen tabáku, amb. obchodnice cukrovím a pod., 2 hostince (Nykles na Břvech
a Stříbrný v Jenečku).
Rovněž ostatní poslužné živnosti – holiči, kadeřníci, obuvníci byli začleněni do social.
podniků a zůstal pouze obuvník Fulín, Sekyrka a autodoprava Protiva a vetešník Melichar.
Pro opravu obuvi zřízena správkárna Obuna.
Na Břvech občanskou svépomocí upraveny místnosti v domě čp. 9 pro prodejnu
spotřebního družstva.

27
28

V ulici Sportovců.
V Jiráskově ulici.
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Komunální podnikání
Sdružené podniky obce Hostivice – nově utvořený komunální podnik, který sdružoval
kromě holičů a kadeřníků též hostince, dále převzal koupaliště Břve, které bylo v přímé
správě MNV. Převzal též i ovocnou školku p. Grolicha, kterou později vyčlenil do JZD.
Vzhledem k tomu, že se tvořil v rámci okresu vyšší typ komunálního podnikání, bylo ve
schůzi rady 6. 4. 1951 schváleno začlenění místního komunálního podniku do podniku
okresního. Místní komunální podnik za půl roku činnosti převedl čistý zisk 55 000 Kčs do
rozpočtu MNV.

Školství
V hlavní školní budově bylo dokončeno ústřední topení a započa– 74 –
to se zřizováním sociální instalace. Pro odstranění střídání dětí ve vyučování bylo rozhodnuto radou 2. 2. 1951 provedení adaptace dílny Ant. Findejse v čp. 447/I na dvě školní
místnosti a 10. 8. 1951 rozhodnuto zříditi v hostinci u Koruny čp. 1/I dvě třídy pro zvláštní
školu.
V únoru 1951 bylo zavedeno v hlavní školní budově stravování žáků v nově zřízené kuchyni v suterénu školy. Při úpravě pracovalo mnoho rodičů.
Po prvé v dějinách byla provedena prázdninová zotavovací akce v zotavovně ONV ve
Sloupu. Umístění se provádělo prostřednictvím škol.
Zahájení nového školního roku bylo v sobotu 1. září 1951 za účasti zástupců KSČ, MNV,
patrona školy, kteří promluvili k dětem a připomněli jim péči, jakou dětem věnuje KSČ
a lid. dem. republika.

Mateřské školy
Dosud byla mateřská škola v Hostivici I s dopoledním provozem a během roku přeměněna
na provoz celodenní. Byla umístěna v sále hostince u Chmelového keře. Rovněž ze starších
dětí v Litovicích byla utvořena 1 třída mateřské školy s celodenním provozem. Obě mateřské školy byly na prázdninách ve Sloupu na náklad MNV a byl to první průkopnický čin
v kraji, kdy tak malé děti byly v prázdninové osadě.

Družina mládeže
Letošního roku založena družina mládeže a umístěna ve škole. Byla zřízena pro děti
zaměstnaných rodičů, jako školní zařízení. Děti zde pracovaly na úkolech a byly pod
dozorem odborné síly.
– 75 –
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Pionýrská organisace
Na slavnosti 6. května 1951 složilo prvních 44 našich pionýrů a pionýrek střední školy29
pionýrský slib a obdrželi rudé pionýrské šátky.

Kultura
Rok byl na kulturní podniky a přednášky dosti bohatý. 9. března bylo zahájení filmového
jara v kině Oko (Dělnický dům). Kino Svět bylo v Sokolovně. Dále přednášky o velkých
stavbách komunismu, 30. výročí založení KSČ v květnu, Husovy oslavy zapálením hranice,
besedy žen, divadelní představení. Osvětová beseda uspořádala koncert pro pracující
v parku v Hostivici I. Národní dožínky 9. září 1951 a dožínková scéna se konala na poli za
školou v Hostivici I.

Knihovny
Dne 12. ledna 1951 schvaluje rada MNV, aby knihovna v Litovicích, která byla dosud
v domě čp. 74, byla umístěna v krámě domu čp. 65 v Litovicích v ulici J. Švermy. Knihovníkem byl s. Ludvík Pergl. Potíže byly s knihovnou v Hostivici I, která v důsledku adaptací
ústřední budovy nebyla v provozu a knihy byly uloženy v místnosti MNV. V březnu 1951
rada rozhodla, aby knihovna byla umístěna v krámě čp. 22 ve dvou místnostech a vedením
pověřen listonoš s. Boh. Tejnský. Tato byla vhodně upravena a ustanovena knihovní rada
ve složení: Zvoníček, Žalud, Hatschbach, Krouská, Strašlipková, Kácl, Tejnský, Pergl.

Kronika
K tomu nutno říci, že byli dva kronikáři, a to učitel Alois Saifrt a trafikant Ludvík Pergl.
K jejich pomoci ustavena letopisecká komise
– 76 –
20. dubna 1951, žel zápisy prováděny nebyly ani pozdějším jen jedním kronikářem
s. L. Perglem.30

29
30

V současné terminologii jde o druhý stupeň základní školy.
Hostivický kronikář Alois Saifrt dopsal kroniku pečlivě do roku 1950, tento rok je tedy zapsán
v obecních kronikách dvakrát (Saifrtovy zápisy jsou v předchozí pamětní knize, která je zpracována
jako svazek č. 4 řady H Pramenů k hostivické historii). Litovický kronikář Ludvík Pergl i v 50. letech
shromažďoval podklady a bádal v archivech, zápisy do kroniky však před svou smrtí zvládl dopsat
pouze do roku 1934 (zápisy obsahuje pamětní kniha zpracovaná jako svazek č. 3 řady H Pramenů
k hostivické historii).
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Tělovýchova
Řešila se přestavba Sokolovny a byla získána podpora v částce 500 000 Kčs. Členové
jednoty zakoupili od Fondu národní obnovy v Tisé u Děčína bouračku, zdejší továrna
Armaturka poskytla auta a tak bylo získáno zdarma mnoho stavebního materiálu pro
přestavbu. Za podpory Okresního tělovýchovného svazu provedena přestavba celé tělocvičny, zřízeno ústřední topení, později přistavěna kotelna a tak vznikalo dílo v hodnotě
cca 600 000 Kčs.
Nová tělocvična dle rozhodnutí MNV ze dne 24. 5. 1951, které bylo učiněno ve shodě s vedením jednoty, bude sloužit výhradně jen pro tělovýchovu.
Dalším důležitým krokem bylo sloučení tělovýchovné a sportovní činnosti. 10. prosince
1951 dochází ke sloučení pod názvem Sokol Armaturka Hostivice. Byl zvolen nový výbor se
starostou s. Václ. Pšeničkou, zástupce Bedř. Lefler, jednatel Jar. Kučera, náčelník Frant.
Dvořák, náčelnice Frant. Cílková.
Před tím předcházelo sloučení oddílů kopané. 8. 6. 1951 se sloučily SK Hostivice a SK Litovice v jeden oddíl kopané Sokola Hostivice. Současně byla řešena otázka dvou hřišť pro
kopanou, a to tak, že hřiště pod hrází bylo ponecháno pro sportovní účely a hřiště u Bažantnice bylo předáno JZD pro zřízení drůbežárny.
I přes všechny potíže dosahovala tělovýchovná jednota dobrých výsledků, zejména cvičila
mládež a ženy. Tělovýchovné jednotě svěřeno pořádání tradičního běžeckého závodu:
Litovický okruh 5. května,
– 77 –
avšak k uskutečnění závodu nedošlo a tento závod tak zanikl.

Zdravotnictví
Také v tomto roce pokračovaly celostátní zdravotnické akce, příkladně akce PN (pohlavní
nemoci, zjišťování pomocí zkoušek krve). U koho zjištěna nemoc, byl vzat do povinné
léčby.
V dubnu vyskytla se nakažlivá žloutenka ve škole. V říjnu bylo přikročeno ke zřizování
zdravotního střediska v domě čp. 171/II, kde byl dentista Zvoníček. Na náklad MNV provedeny částečné adaptace a ke konci roku byla přidělena lékařka MUDr. Jechová na plný
pracovní úvazek a MUDr. Houba na poloviční úvazek a měl ještě noční službu.
Kromě zdravotního střediska uvedena v činnost v lednu poradna pro těhotné ženy
a dětská poradna v domě čp. 163/II. Jednou za 14 dní dojížděl odborný dětský lékař
a druhých 14 dní odborný ženský lékař.
V tomto roce bylo také zavedeno povinné očkování proti TBC a to bylo prováděno zejména
u dětí. Místní skupině červeného kříže byla přidělena místnost – krám v domě čp. 84/I, kde
byla zřízena ošetřovna. Tato byla později přemístěna do domu čp. 59/I po uvolnění
cukrářem Václ. Himlem.
– 78 –
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1952
Politický život v obci
se soustřeďoval především v třinácti místních organisacích KSČ řízených okresním výborem
KSČ Praha-západ.
Společenské organisace v obci byly řízeny Místním akčním výborem NF.
Na veřejných schůzích a shromážděních převládala jednání o otázkách mezinárodní situace
a boje za světový mír.
Z podnětu KSČ byla v obci provedena sbírka na pomoc bojující Korei. Výsledek této sbírky
činil 24 020 Kčs (dvacetčtyřitisícedvacetkorunčs).
Jako pomocný orgán místního národního výboru byl v obci ustaven Výbor žen. První
předsedkyní Výboru žen byla zvolena soudružka Věnceslava Navrátilová z Hostivice IILitovice čp. 150.
Dne 4. října 1952 konala se zde v Dělnickém domě Okresní konference místních národních
výborů okresu Praha-západ, zaměřená ke zlepšení činnosti členů místních národních
výborů. Okresní konferenci řídil předseda okresního národního výboru Praha-západ
soudruh Oldřich Prokeš.
Místní národní výbor konal v tomto roce čtyři veřejné Hovory s občany a jedno slavnostní
zasedání. Na prvních hovorech s občany dne 20. března byly projednávány především
otázky školství. Účinkovala hudba místních lidových hudebníků. Pionýři a žáci poděkovali
občanům a místnímu národnímu výboru za vzornou péči o školu. Občanům-brigádníkům
byly předány upomínkové diplomy za jejich pomoc. Na závěr přečetli žáci resoluci proti
používání bakteriologických zbraní ve válce v Korei. Resoluce byla jednomyslně přijata
všemi přítomnými občany.
– 81 –
Další veřejné hovory s občany byly zaměřeny na otázky veřejné bezpečnosti, zásobování
a komunálního podnikání. Všechny schůze byly dobře navštíveny občany.
Správu obce řídila rada místního národního výboru prostřednictvím svých volených
referentů.
Dnem 1. srpna 1952 byl z rozhodnutí ONV Praha-západ přeložen dosavadní tajemník
místního národního výboru v Hostivici soudruh Josef Morštein do Jenče a místo něho byl
ustanoven do funkce tajemníka místního národního výboru soudruh Antonín Kletečka,
cihlářský dělník z Hostivice I čp. 377.
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K projednávání drobných přestupků polního pychu, k ochraně socialistického soužití byla
v obci ustavena trestní komise rady místního národního výboru, která měla pravomoc
uložiti pokutu až do 1 000 Kčs, popř. trest náhradního vězení do 14 dnů. Předsedou
komise byl soudruh František Novák, předseda místního národního výboru, později
bezpečnostní referent soudruh Václav Krejčík. Členy komise byli: Josef Malík a Žofie
Šimáčková. Nejvíce přestupků bylo projednáno na ochranu socialistického soužití (urážky
na cti, sousedské spory a pod).
K 65. výročí narození ministra vnitra Václava Noska zaslala rada místního národního
výboru pozdravný telegram dne 20. září 1952.
Nově vzniklé komunální podniky měly v tomto roce značné obtíže se zajišťováním kominických služeb. Nový dorost nebyl dosud vychován a zaměstnanci z řad bývalých samostatných živnostníků trpěli značnou nekázní.
– 82 –
Na ochranu polní úrody byly ustavovány polní hlídky z řad místních občanů a požární
hlídky z řad členů požárního sboru. Někteří občané tuto službu odmítali.

Ve svépomocné akci
byly prováděny tyto práce:
Zavezení odpadové strouhy proti objektu bývalých kasáren (u dráhy), kanalisace podél
státní silnice od Dělnického domu, zavezení brodu v Litovicích,31 úprava Lidické ulice
v Jenečku, zřízení poutače na Husově náměstí a jeho částečná úprava, úprava uličky na
Břvích, povrchová kanalisace v Hostivici I – Nouzov, úprava požární nádrže na Husově
náměstí,32 to vše v celkové hodnotě 543 923 Kčs. Skutečné náklady činily 200 000 Kčs.
Zdarma bylo odpracováno 5 428 hodin. Na výstavbu sportovního stadionu byl tělovýchovné jednotě Sokol přidělen limit ve výši 250 000 Kčs. S prací mělo být započato
v II. pololetí, avšak nebylo.

Stavby
Stavební referent okresního národního výboru Praha-západ vydal pro naši obec pět povolení k novostavbě rodinných domků, k jedné úplné přestavbě a k dvaceti dvěma stavebním
úpravám adaptací. Stavební ruch se rozvíjí pomalu pro nedostatek stavebních hmot.
V tomto roce bylo započato s bouráním vojenských objektu, t. zv. pracháren, z důvodu
rozšiřování letiště. Prachárna byla postavena právě před 40 lety.33

31
32
33

Mezi Litovickou ulicí a Litovickým rybníkem.
Jeden ze dvou rybníků (tzv. Pančák nebo Selčák); oba byly později zavezeny.
Omyl kronikáře. V roce 1912 vznikl areál zemské zbrojnice v Jiráskově ulici čp. 166 a 167. Prachárny
při bývalé okresní silnici Hostivice–Kněževes vznikly již v roce 1874 a postupně byly rozšiřovány.
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V letošním roce bylo nutno opět omezovat dodávku elektrického proudu, zejména pro
domácnosti. V ranních a večerních špičkách byl elektrický proud vypínán na dobu jedné až
dvou hodin. Občané naší obce přijímali tato opatření uvědoměle, jako opatření nezbytně
nutná k zabezpečení plynulé výroby, především v průmyslových podnicích.
– 83 –
Z doby, kdy naše obec patřila do obvodu působnosti okresního národního výboru Kladno,34
zůstalo jí telefonní meziměstské spojení přes telefonní ústřednu Kladno. Z podnětu místního národního výboru byla v naší obci zřízena vedlejší automatická ústředna s přímým
spojením na Prahu.

Zemědělství
Podle zásobovacích opatření vlády neobdrželi členové jednotného zemědělského družstva
základní potravinové lístky na mouku, cukr, mléko, neboť v těchto potravinách se považovali za samozásobitele. Také počet ústřižkových bodů na šatenkách jim byl krácen. V tu
dobu se členská základna našeho JZD značně snížila. Členy zůstali jen pracující členové,
kdežto ostatní – matrikoví členové vystoupili.
Družstvo překonávalo jen pomalu četné překážky v procesu svého vývoje. V družstvu zbyl
jen jeden kovář. Většinou již staré stroje trpěly značnou poruchovostí a vyžadovaly častých
oprav.
Přesto uzavřelo družstvo závazek na překročení smluvní dodávky mléka o 20 tisíc listů.
Dne 19. prosince přijalo družstvo své nové „Stanovy“ k upevnění kázně a pořádku.
Pokusné zavedení pěstování kaučukodárné rostliny koksagys se u nás neosvědčilo. Nadále
byl u nás pěstován námel v žitě.
V době jarních špičkových zemědělských prací projevil se nedostatek pracovních sil.
K zvládnutí prací byla vyhlášena všeobecná pracovní povinnost.
Plynulý výmlat obilí byl narušován nedostatečným příkonem elektrického proudu, jakož
i málo výkonnými mlátičkami.
Průměrné výnosy hlavních zemědělských plodin z 1 hektaru osevní plochy: pšenice
21,57 q, žito 15,75 q, ječmen 27,50 q, oves 26 q, brambory 60 q, cukrovka 185 q, seno
40 q, řepa krmná 321,50 q.
– 84 –
Družstvo pěstovalo též zeleninu. Dodalo 77,7 q karotky, 89 000 kusů kedluben, 180 q
květáku, poru, rajčat, 58 880 hlávek salátu a 294 q zelí.
Při sklizni chlebového obilí se projevily značné ztráty.

34

Do roku 1949.
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V tomto roce se značně rozmohla mandelinka bramborová a natropila mnoho škod na
kulturách brambor. Oba naše zemědělské závody vyplácely za její hubení odměnu ve výši
15 Kčs za cca 200 kusů brouků či larev; organisovaného sběru se zúčastnila hlavně školní
mládež. Zemědělské závody bojovaly proti tomuto škůdci chemickými prostředky rozprášením dynocidu. Sklizeň brambor tímto škůdcem značně utrpěla.
Brzy po novém roce zasáhla náš kraj nakažlivá choroba skotu slintavka. Dne 18. ledna
1952 byla vyhlášena ochranná opatření i v naší obci. I přes tato opatření došlo k nákaze
hovězího dobytka, zejména dojnic, a to u obou zemědělských závodů.
Na podzim roku 1952 zavedlo naše jednotné zemědělské družstvo chov husí, nakoupených
v jihočeském kraji, chov se však neosvědčil a proto byl později zrušen.
Letos byla dokončena výstavba kravína v objektu čp. 1 v Hostivici III.-Jenečku pro 96 kusů
dojnic, které tam byly převedeny. Soustředění dojnic mělo vést k zhospodárnění výroby,
k úsporám na vlastních nákladech.
Podle usnesení rady místního národního výboru ze dne 3. 10. 1952 byl schválen návrh na
provedení hospodářsko-technické úpravy půdy v obci.
V tomto roce pokračoval nadále proces socialisace soukromých obchodů a živností. Zaniklo
celkem sedm soukromých živností, z toho 1 dámské krejčovství, 1 autodoprava, 1 hostinec, 1 obuvník, 1 ozdobník, 1 pohřebnictví a 1 podkovář.
– 85 –
Po zastavení provozu dvou místních soukromých pekáren došlo k poruchám v plynulém
zásobování naší obce chlebem a pečivem. Také na jakost bylo mnoho stížností.
Dne 13. července 1952 konal se zde v Dělnickém domě celookresní aktiv hospodářských
a zásobovacích referentů, spojený s kontrolou jakosti pekárenských výrobků. Při té příležitosti náš místní národní výbor uplatnil požadavek znovuotevření alespoň jedné místní
pekárny. Později byla otevřena pekárna v Jenečku.
V tomto roce se dále vydávaly odběrné potravinové lístky a šatenky. Také kmenové listy
k odběru uhlí nadále trvaly. Příděl uhlí pro jednu domácnost činil 12,5 q hnědého uhlí
ročně jen na vaření a na praní 6 q ročně. Příděl na podnájemníka činil 4 q ročně.
Soukromým živnostníkům a vesnickým boháčům, kteří zaměstnávali pracovní síly, byl
příděl krácen o 25 %.
V té době byla u nás zřízena první prodejna státního maloobchodu Pramen, a to po
bývalém obchodě Jaroslava Justy.35
Volná prodejna potravinářských a průmyslových výrobků, které se zřizovaly ve větších
městech, u nás otevřena nebyla.

Školství, kultura, osvěta
Žáci posledních postupných ročníků podrobovali se v tomto roce před ukončením povinné
školní docházky závěrečným zkouškám. Letos to bylo před dvěma zkušebními komisemi.
Závěrečné zkoušky složili 44 chlapci a 32 dívky.
35

Čsl. armády čp. 123.
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Lánská akce
V rámci této akce získala naše škola osm chlapců pro učební obor horník. Výsledky činnosti
naší školy byly kladně hodnoceny v Učitelských novinách.
– 86 –
Naše škola byla vyznamenána za úspěšný sběr odpadových surovin a za úspěšný sběr
léčivých rostlin.
V budově hlavní školy byly letos dokončeny práce na zřízení vodovodu, kanalisace
a ústředního topení.
Dnem 1. září 1952 byly nově otevřeny dvě náhradní třídy zřízené nákladem místního
národního výboru z dílny Antonína Findejse u domu čp. 477 v Hostivici I.
Pro děti zaměstnaných rodičů byla zřízena družina mládeže, nejprve v budově školy,
později v domě čp. 100 v Hostivici I. Přes počáteční nezájem rodičů i dětí o toto zařízení
činila později průměrná návštěvnost 12–16 dětí denně.
V Hostivici I. byla znovu obnovena činnost mateřské školy zatímně umístěné v domě
čp. 187 – proti sokolovně.
Útulek v Hostivici II byl přeměněn na mateřskou školu č. 1.
Podle platných pokynů bylo zřízeno na Břvech v bývalém hostinci Antonína Nyklese
zotavovací středisko pro školní mládež. Průměrně sem chodilo 15 dětí denně. Děti se zde
stravovaly za poplatek 15 Kčs denně, za to obdržely dopolední svačinu, oběd a odpolední
svačinu. Celkový náklad na toto zařízení činil Kčs 47 673,– a byl hrazen ze státních
prostředků. Došlo zde k dvěma úrazům. [***] utrpěl úraz na rameni a [***] na palci
u pravé ruky, který jí byl amputován.
– 87 –
V tomto roce skončily práce na přestavbě Sokolovny v Hostivici I. Nové tělovýchovné
zařízení bylo slavnostně uvedeno do provozu. Vzniklo obětavou prací členů Tělovýchovné
jednoty Sokol.
Tradiční běh vítězství pořádaný vždy o dni 5. května již od roku 1946 se konal letos
naposled.
Letošní svátek pracujících – 1. máje oslavili občané naší obce účastí na prvomájovém
průvodu v Praze.
V neděli dne 4. května složili pionýři v Dělnickém domě slavnostní slib.
V rámci oslav Mezinárodního dne dětí byl uspořádán slavnostní průvod obcí, který vyšel
z náměstí 1. máje v Litovicích a končil na hřišti Sokolovny v Hostivici. Různé dětské závody
a hry, jakož i střelnice a jiné atrakce poskytovaly účastníkům dobrou zábavu.
Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva oslavil 20leté výročí svého trvání
uspořádáním výstavy králíků, drůbeže a jiného drobného zvířectva ve dnech 5.–6. července 1952.
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Celookresní oslava Dne čsl. armády, organisovaná okresním národním výborem Prahazápad na den 5. října 1952 do naší obce se nevydařila.
Účastníci letošního Leteckého dne poprvé spatřili proudové letouny.
Na podzim byla v Dělnickém domě uspořádána výstava ovoce, kterou navštívilo 700 občanů.
– 88 –
Dramatická jednota J. K. Tyl a pěvecký spolek Bendl se v tomto roce začlenily do Újezdní
osvětové besedy.
Družiny čsl. válečných poškozenců v tomto roce likvidovala.
Dne 7. března 1952 byl ustanoven obecním kronikářem občan Ludvík Pergl z Hostivice II.
Litovic, který měl vést společnou kroniku sloučených obcí. Pro své onemocnění nebyl však
již s to zápisy do kroniky provésti.
V obvodu působnosti naší obce vykazovaly činnost tyto společenské organisace:
Československý svaz mládeže, který měl asi 110 členů, organisovaných ve třech odbočkách.
Svaz československo-sovětského přátelství rovněž s třemi odbočkami, a to v Hostivici I
s 337 členy; v Hostivici III.-Jenečku se 70 členy a v Hostivici IV.-Břve s 71 členy.
Svaz protifašistických bojovníků, odbočka Hostivice se 104 členy.
Dále Sokol Armaturka Hostivice s 364 členy.
Československý červený kříž, odbočka Hostivice,
které vesměs vykazovaly aktivní činnost. Tento klad nelze přiznat místní Hasičské jednotě.

Zdravotnictví
Dne 12. února 1952 byl podán návrh na zřízení územních jeslí.
V dubnu byly skončeny potřebné úpravy v domě čp. 171 v Hostivici II-Litovice za účelem
zřízení samostatného zdravotního střediska.
V červnu otevřena stanice první pomoci v domě občanky Machové v ulici A. Jiráska čp. 58,
zřízená péčí členů místní skupiny ČČK. Dne 19. června zde zdravotníci složili svůj slib.
– 89 –
V listopadu uspořádala místní osvětová beseda v Dělnickém domě početně velmi dobře
navštívenou přednášku o boji proti rakovině.
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Dne 27. května 1950 vydána vyhláška okresního národního výboru Praha-západ o zrušení
starého církevního hřbitova v Hostivici, který byl místním národním výborem vykoupen od
farního úřadu. Majitelé hrobů vyzváni, aby provedli převoz pozůstatků, jakož i pomníků.
Společný hřbitov Litovice-Jeneč byl v tomto roce po oboustranné dohodě převeden do
správy místního národního výboru v Jenči, s výjimkou, že místní národní výbor v Hostivici
bude si i nadále vybírat poplatky hřbitovní.
V tomto roce bylo v obci provedeno povinné očkování psů proti vzteklině. Vcelku bylo
proočkováno asi 400 psů.
Dne 2. ledna 1952 o 16,30 hodině vznikl od zkratu elektrického vedení požár stodoly
u usedlosti čp. 20 v Hostivici. Vznikla značná škoda na majetku jednotného zemědělského
družstva. Shořela veškerá krmná sláma a ohořely rovněž různé hospodářské stroje.
Příčinou vzniku požáru byla hrubá nedbalost.

Počasí
V době sklizně byla značná vedra.

Svazarm
konal dne 15. dubna 1952 v zasedací síni místního národního výboru svou I. ustavující
schůzi. Designovaný předseda Hošek Václav byl zvolen I. předsedou místní skupiny.
Zápis sestavil:

Upravil a zapsal:

Schválila:

Václav Čížek

Václav Hošek,
člen rady MNV

Komise školství a kultury MNV
dne 22. 2. 1962

– 90 –
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1953
Rok 1953 byl posledním rokem první pětiletky. Došlo v něm k velkým změnám ve vedení
KSČ i státu.
Oslavy pátého výročí vítězství čsl. pracujícího lidu se konaly v Dělnickém domě dne
24. února 1953 za velké účasti občanů.
Politický život v obci se stále více soustřeďoval kolem místního akčního výnoru národní
fronty, vedeného místním výborem KSČ.
Na veřejné schůzi dne 28. října 1953 konané v Dělnickém domě byl místo dosavadního
předsedy MAVNF Štěpána Arnolda, který byl pověřen funkcí předsedy místního národního
výboru v Hostivici, zvolen nový předseda MAVNF, a to Jaroslav Foubík z Hostivice III.Jenečka.
Začátkem března došla zpráva o vážném onemocnění J. V. Stalina, který po krátké době
v Kremlu zemřel. Dne 9. března 1953 dopoledne konala se před budovou místního národního výboru smuteční tryzna za účasti asi 1 800 občanů z Hostivice a okolí včetně školní
mládeže. V čestných strážích se střídali pionýři, příslušníci čsl. armády a lidové milice.
Smuteční projev přednesl předseda okresního národního výboru Praha-západ Oldřich
Prokeš a po něm občanské shromáždění vyslechlo smuteční projev předsedy vlády Wiliama
Širokého, reprodukovaného místním rozhlasem. Smuteční tryzna byla zakončena Internacionálou za zvuků továrních sirén a vlakových píšťal. Obec byla vyzdobena vlajkami
spuštěnými na půl žerdi.
Brzy potom, dne 12. března došla další smutná zpráva o tom, že president republiky
Klement Gottwald, který se zúčastnil pohřbu J. V. Stalina v Moskvě, vážně onemocněl,
a dne 14. března 1953 po 14. hod. zpráva nejsmutnější, že president republiky onemocnění podlehl a zemřel.
– 91 –
V ten den sešli se členové KSČ v Dělnickém domě na smuteční schůzi. Smuteční projev
přednesl člen okresního výboru KSČ Oldřich Prokeš. Ze schůze byly odeslány soustrastné
telegramy Ústřednímu výboru KSČ a vládě ČSR.
Druhý den konala se v Dělnickém domě veřejná schůze občanů. Svolavatelem byl MAVNF.
Smuteční projev přednesl předseda místního národního výboru v Hostivici František Novák.
Soustrastné dopisy z této schůze byly odeslány Ústřednímu výboru KSČ, Ústřednímu
výboru NF a vládě ČSR. Na tomto občanském shromáždění byla zvolena smuteční
delegace na hrad v tomto složení: Novák František, předseda MNV v Hostivici, Zikán
Václav, člen MNV, Foubík Jaroslav, předseda MAVNF, Jabůrek Tomáš, člen SPB, Kuželová
Julie, členka KSČ, Vaňková Anna, členka Výboru žen, Malaník, člen Myslivecké jednoty,
Kuna J., člen místní jednoty požárníků, Majer Jiří, člen ČSM, Beránek Oldřich, člen SČSP,
Jurásek Adolf za Baráčníky.
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Delegaci přijal 15. března 1953 o 18,20 hod. přednosta Kanceláře presidenta republiky
s. Červíček, jemuž zástupci složek Národní fronty písemné budovatelské závazky svých
společenských organisací.
Za pomoci výtvarného kroužku Újezdní osvětové besedy byla provedena smuteční výzdoba
portálu budovy místního národního výboru. U busty zemřelého presidenta se střídala
čestná stráž z řad pionýrů, příslušníků čsl. armády a lidové milice.
Dne 19. března 1953 o 17. hod. se konala za velké účasti obyvatelstva smuteční tryzna.
Počet účastníků se odhaduje na více než 1 000 osob mimo přímé účastníky pohřebního
průvodu v Praze, jichž bylo asi 500.
– 92 –
Doprava účastníků pohřebního průvodu byla zajištěna dopravními prostředky místních
závodů. O poledni vyzváněly kostelní zvony i zvony na zvoničkách v Litovicích a na Břvech.
V hale místního národního výboru byly uloženy kondolenční listiny, jež podepsalo mnoho
našich občanů.
Dne 21. března 1953 byl smutek vystřídán radostí. Místní rozhlas přenášel průběh schůze
Národního shromáždění v Praze, které volilo nového presidenta republiky. Presidentem
republiky byl zvolen dosavadní předseda vlády soudruh Antonín Zápotocký. Občané přijali
tuto volbu s nadšením. Na její počest se celá obec zaskvěla v záplavě státních vlajek
a praporů.

Správa obce
V činnosti místního národního výboru se začínají uplatňovat nové formy práce. Prohlubuje
se činnost pléna i komisí. V únoru jsou ustaveny stálé komise, do nichž jsou začleněni
všichni členové místního národního výboru. Jsou to stálé komise:
zemědělská: Nebeský Jan, Tampír Karel, Podhorová Žofie,
pro vnitřní obchod: Krčilová Jiřina, Nedbal Antonín, Majer Jiří,
pro místní hospodářství: Šmíd Josef, Svoboda František, Frühaufová Marie,
zdravotnická: Kandlerová Marie, Sláma Štěpán, Míšek Václav.
Usnesením pléna MNV ze dne 23. října 1953 k ustavení dalších komisí, a to:
pro vnitřní věci: Fanta Jaroslav, Kuželová Julie, Podhorová Žofie,
finanční: Míšek Václav, Nejedlý František, ing. Hakl Karel,
jakož i k některým osobním změnám ve složení komisí i ve složení místního národního
výboru
– 93 –
Noví členové místního národního výboru: Charvát Vojtěch, Volf Petr, Koukalová Ludmila,
Hájková Anna, Smoláková Anna, Arnoldová Bohumila, Fanta Jaroslav, ing. Hakl Karel
a Kuželová Julie.
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Pro všechny členy místního národního výboru uspořádal okresní národní výbor Prahazápad školení, které se konalo v Řepích.
Nové formy práce se projeví v soutěžení mezi obcemi. Rada místního národního výboru
projednávala soutěžní podmínky se zástupci rady místního národního výboru Ruzyně.
K rozvinutí soutěže mezi těmito obcemi však nedošlo.
V tomto roce byl v obci ustaven Sbor pro občanské záležitosti, aby pečoval o slavnostní
uzavírání občanských sňatků, vítání novorozeňat, důstojné rozloučení se zemřelými a zpříjemnění života přestárlých občanů. Předsedou sboru zvolen Jež Jan z Hostivice I.
Místní národní výbor v Sobíně projevil vůli připojiti obec Sobín k obci Hostivice. Ve schůzi
rady našeho místního národního výboru dne 11. září 1953 byly navzájem projednávány
zásadní podmínky. K dalšímu jednání již nedošlo, neboť okresní národní výbor Prahazápad k tomuto zámyslu neudělil souhlas.
Dne 28. října 1953 se konala konference místního národního výboru, která zvolila Arnolda
Štěpána novým předsedou místního národního výboru v Hostivici. Dosavadní předseda
místního národního výboru Novák František byl pověřen funkcí předsedy jednotného
zemědělského družstva v Hostivici.
– 94 –

Výstavba
Dokončeny práce na zřizování chodníků a kanalisace při rozcestí silnic karlovarské
a k Litovicům, tj. špička u domu čp. 79 v Hostivici I.,36 dále provedeno odbahnění vodní
nádrže na Husově náměstí,37 provedena úprava chodníků před továrnou,38 úprava okolí
poutače na Husově náměstí a započato s výstavbou sportovního stadionu.
Pozemek čk. 377 v Litovicích byl rozdělen na stavební parcely pro občany zařazené do
vládní akce výstavby rodinných domků.39

Zemědělství
Pro družstevníky zřízena Družstevní škola práce se sídlem v budově místního národního
výboru, kterou tito navštěvovali po dobu zimního vegetačního klidu. Také v organisaci
státního statku nastaly organisační změny. Od února 1953, tj. od výroční členské schůze
jednotného zemědělského družstva v Hostivici, vykonával funkci předsedy místního JZD
soudruh Novák František. Úroveň hospodaření se zvýšila. Pracovní morálka družstevníků
se zlepšila. Poprvé byly špičkové zemědělské práce zvládnuty pracovními silami z místních
zdrojů. Nedostatky se projevili v práci Strojní a traktorové stanice. To se odrazilo v zaostávání průběhu žňových prací, při výmlatu obilí, jakož i při provádění hluboké zimní orby.

36
37
38
39

Křižovatka ulic Čsl. armády a Litovické.
Akce je uvedena již v zápisu za rok 1952.
Část ulice Čsl. armády.
Takto vznikla Jenečská ulice.
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Průměrné výnosy hlavních zemědělských plodin z 1 hektaru osevní plochy: ozimná pšenice
30,85 q, jarní pšenice 32,50 q, žito 24,65 q, ječmen jarní 25,3 q.
Nadále byl pěstován námel v žitě pro potřeby farmaceutického průmyslu.
Z polních škůdců se nadále hojně vyskytovala mandelinka bramborová.
– 95 –
Naše jednotné zemědělské družstvo zavedlo v tomto roce na Břvech chov ovcí. Základní
stádo čítalo na jaře 68 kusů. Ovčákem byl ustanoven Hytych Karel ze Břvů čp. 8.
V tomto roce byla též založena nová družstevní drůbežárna v Hostivici I – za bažantnicí na
místě po bývalém fotbalové hřišti V Čekalech.

Měnová reforma
K 1. červnu 1953 byla provedena na celém území našeho státu nová měnová reforma,
dále byl zrušen lístkový přídělový systém a místo něho zaveden všude volný prodej. Provedení měnové reformy bylo až do poslední chvíle tajeno. Na místním národním výboru
byly zřízeny dvě komise, jež prováděly výměnu starých peněz za nové. U těchto dvou
komisí provedlo výměnu 206 rodin, včetně rodin ze Sobína a z Chýně. Mimo to byly zřízeny
směnárny v každém větším průmyslovém závodě. O bezpečnost a pořádek se starali příslušníci lidové milice.
Nejvíce peněz u nás měnili: Kčs 180 tisíc jedna starší svobodná zemědělská dělnice
z Hostivice I., dále Kčs 177 tisíc jedna vdova, zemědělská dělnice z Hostivici II.-Litovic
a Kčs 143 tisíc jeden majitel cestovních houpaček.40
Po provedení měnové reformy bylo u nás nalezeno mnoho cizích štvavých letáků s otiskem
nové papírové koruny, dopravované sem ze západu pomocí balonů. Občané je spontánně
odevzdávali na místní národní výbor, popř. orgánům veřejné kontroly.
Zásobování vesnického obyvatelstva na okrese Praha-západ bylo svěřeno družstvu Jednota
se sídlem v Hostivici – v budově býv. hostince Sport u nádraží. Do její sféry spadaly též
i pohostinské provozovny, m. j. u nás též
– 96 –
Dělnický dům, o jehož převzetí se začal v tomto roce ucházet místní národní výbor
v Hostivici. Dále postupovala socialisace řemeslných a jiných živností; živnostníci Feňák
a Šestáková odhlásili soukromou živnost krejčovskou. Na Břvech odhlásila prodejnu
tabákových výrobků Náprstková Jaroslava.
V zásobování obyvatelstva masem a jinými potravinami se projevily během roku dočasné
obtíže.

40

Částky jsou dopsány dodatečně mezi řádky.
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Důl Pokrok v Ostravě kladně hodnotil práci svých hornických učňů z naší obce Bělohlávka
Stanislava a Koutného Antonína; to bylo dáno na vědomí všem občanům prostřednictvím
místního rozhlasu.

Školství, kultura a osvěta
Po oslavách 5. výročí vítězství čsl. pracujícího lidu následovaly dne 28. března 1953 oslavy
mezinárodního dne solidarity mládeže.
Naše obec se stala letos střediskem oslav 1. máje – svátku pracujících. Byly sem soustředěny obce: Ruzyně, Řepy, Stodůlky, Zličín, Sobín, Chýně, Jeneč, Dobrovíz, Středokluky
a Kněževes.
Za nástupiště k průvodu sloužily všechny ulice ve čtvrti zvané Nouzov – za sokolovnou.
Zemědělské a průmyslové závody zařadily do průvodu četné alegorické vozy. Mohutný
průvod se skvěl v záplavě květů, vlajek, praporů, standard, obrazů a různobarevných
dětských mávátek. Tábor lidu se konal v parku na Husově náměstí. Počet účastníků letošních oslav 1. máje se odhaduje na deset tisíc osob.
– 97 –
V předvečer 8. výročí osvobození byl sál Dělnického domu doslova naplněn do posledního
místa. Konalo se zde slavnostní zasedání místního národního výboru. Po jeho skončení
účinkovala kulturní úderka členů Národního divadla z Prahy a svým vystoupením se představili našim občanům pěvecký sbor a členové divadelního kroužku Osvětové besedy.
K mezinárodnímu festivalu mládeže v Bukurešti soustřeďovala se do naší obce hvězdicová
štafeta ČSM z celého okresu Praha-západ se svými poselstvími, jež pak byla předána
okresnímu výboru ČSM.
Dne 5. září uspořádala Osvětová beseda ve své osvětové jizbě – v horním sále „U chmelového keře“ zdařilou besedu ku dni čsl. armády.
Od 24. května po dobu 14 dní byla v sokolovně instalována výstava dopravních nehod,
kterou povinně navštívili všichni řidiči z okresu Praha-západ.
V týdnu dětské radosti, zahájeném dne 31. května mohutným dětským průvodem za
doprovodu hudby, bylo na letním cvičišti TJ Sokol Spartak v Hostivici I ukončeno
tělovýchovné a sportovní odpoledne s tanečky a recitacemi. V rámci této akce byly uspořádány dne 7. června žákovské cyklistické závody, dále otevřena výstava prací žáků zdejší
školy. Také sem pozvány maňásková scéna z Kladna. Současně bylo podniknuto mnoho
výletů žactva po okolí.
Na začátku června uspořádala Osvětová beseda v osvětové jizbě za účinné pomoci Ludvíka
Pergla umělecky a výtvarně velmi zdařilou výstavu reprodukcí malíře Mikoláše Alše, kterou
navštívilo více než 600 občanů.
Ve dnech 25.–26. července konala se v parku na Husově náměstí celookresní výstava
drobného hospodářského zvířectva, při níž vždy odpoledne účinkovala dechová hudba.
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V měsíci srpnu uspořádala Osvětová beseda tři večery oddechu po práci s dechovou
hudbou. Na konec žní se konala v Dělnickém domě dožínková zábava. Na závěr oslav
měsíce čs. sovětského přátelství se konalo slavnostní zasedání MNV.
– 98 –
Byla vytvořena rada osvětové besedy ve složení: Novák Antonín předseda, členové:
Běhounková Marta, Kučera Karel, Tejnská Magda, Slámová Alena, Hromádko Rudolf,
Šmejkal Karel, Šrámek Miloš, Pergl Ludvík, Vojtíšek Antonín.
Osvětová beseda měla sídlo osvětové jizby nejdříve v horním sále hostince „U chmelového
keře“ v Hostivici I., později jej přenesla do Dělnického domu.
Místní lidové knihovny byly v tomto roce osamostatněny; každá si vedla své správní věci
samostatně. Knihovnicí v Hostivici I byla ustanovena Tejnská Magda a knihovníkem
v Hostivici II.-Litovice Horák Miroslav, učitel.
V sobotu dne 4. července bylo v naší obci slavnostně uvedeno do provozu nové kino
v nově vybudované účelové budově vedle Dělnického domu za hojné účasti veřejných
funkcionářů a občanů.41
V tomto roce spadla nebo byla shozena jedna socha u mariánského sloupu v parku na
Husově náměstí. V zájmu této památky ohlásil místní národní výbor tuto skutečnost
památkové péči, která však s ochranou památky dlouho otálela.
Ve smyslu nových směrnic změnila naše škola svůj název na: „Osmiletá střední škola
v Hostivici“, v čele s jedním ředitelem a dvěma zástupci ředitele.
Také T. J. Sokol změnila letos svůj název na T. J. Spartak.
– 99 –
Za pomoci T. J. Spartak Hostivice zorganisovala letos naše škola letní tábor pionýrů v obci
Tisá u Děčína.
Předsedou místní skupiny Svazarmu zvolen na schůzi dne 7. března Ferbas Jaroslav.

Zdravotnictví
V obvodu působnosti našeho zdravotního střediska zřízeny dva samostatné zdravotní
obvody v čele s obvodním lékařem. První obvod zahrnuje obec Hostivice, druhý obvod
okolní obce Jeneč, Chýně, Sobín.
U příležitosti květnových oslav byly v přízemí domu čp. 200 v Hostivici I slavnostně
otevřeny územní jesle pro 25 dětí.
Správa hřbitova v Litovicích byla převedena na místní národní výbor v Jenči.
Ve škole byly zavedeny pravidelné prohlídky školní mládeže.

41

Česká čp. 879.
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Živelní pohromy
V únoru 1953 vznikl od přetopených kamen v dřevěné budově mateřské školy v Hostivici II.-Litovicích požár. O likvidaci požáru se zasloužili občané Koukal Josef a Křivánková.
Vznikla škoda ve výši asi 5 tisíc Kčs.
V noci z 9. na 10. května napadlo asi 5 cm sněhu, který zůstal ležet. Stromy jím byly cele
obaleny. Noční mrazy dosáhly minus 4 stupňů. Sníh a zima – toto nezvyklé počasí v tuto
roční dobu – změnily ráz celé krajiny. Vzhledem odpovídala více vánocům, jen květy na
stromech a keřích tomu nenasvědčovaly.
– 100 –

Různé
Po vzájemné dohodě místního národního výboru se zdejším řím. katol. farářem byla část
farní budovy obydlena nájemníkem (rodinou dělníka). Dost možná, že se takový případ
v historii fary dosud neudál.
Ke konci května čítala naše obec asi 4 026 obyvatel. Z toho připadá asi 1 300 na pracující
muže a 912 na pracující ženy, t. zn. že je v obci celkem asi 2 222 obyvatel pracujících.
Zbytek, 1 804 tvoří počet obyvatel nepracujících jako např. děti, starší občané, ženy v domácnosti a pod.
Pracujících důchodců je asi jen 415, nepracujících důchodců asi 293, tedy celkem 708 důchodců, včetně vdov.
Celkový počet bytů v obci činí asi 1 200 bytů. Z toho je asi 319 bytů přelidněno.
Velmi dobře vybavených bytů, t. j. s ústředním topením a vodovodem, je asi jen 31. Dobře
vybavených je asi 144, přiměřeně vybavených asi 882 bytů a závadných bytů je asi 96.
Současný počet žadatelů o přidělení bytu činí 87.
Z celkového počti 851 domů je 181 dům starší sto let. Nejvíce domů, t. j. asi 498 domů,
bylo postaveno v letech 1921–1945. Po roce 1945 bylo postaveno 34 domů.
Zpracoval:

Upravil a zapsal:

Schváleno

Čížek Václav
Hostivice II/255

Hošek Václav
Hostivice IV-Břve 31

Komisí školství a kultury
MNV v Hostivici

– 101 –
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1954–1957
Volby
První polovina roku 1954 proběhla skoro převážně ve znamení příprav voleb do národních
výborů.
Počátkem roku byly projednávány na veřejných schůzích návrhy zákonů, k nimž bylo
podáno z naší obce dvacet různých připomínek.
V měsíci březnu se již konaly předvolební veřejné schůze, svolávané místním výborem
Národní fronty. Občané projevovali v té době zvýšený zájem o řízení a správu obce.
Nebylo výjimkou, kdy se počet účastníků na těchto předvolebních schůzích pohyboval od
500–550 občanů.
V měsíci dubnu se konaly veřejné schůze, na nichž se kandidáti představili voličům. Tyto
schůze se konaly v naší obci na třech místech; první dne 9. dubna 1954 v Hostivici II –
v Dělnickém domě za účasti asi 500 občanů; druhá v Hostivici IV. na Břvech za účasti asi
75 občanů a třetí v Hostivici I – v Sokolovně za účasti asi 350 občanů.
Po těchto veřejných schůzích následovaly až do 8. května besedy voličů s kandidáty, na
nichž kandidáti přednesli současně budovatelský program toho kterého stupně národního
výboru, do něhož kandidovali.

Průběh voleb
O dni 16. května 1954 – v den voleb do národních výborů – od časného rána vesele
vyhrával místní rozhlas.
Kolem 7. hodiny ranní se začínali trousit první voliči k volebním místnostem, které byly zřízeny v sále „U Prchalů“ v Hostivici II-Litovicích a na sále „U chmelového keře“ v Hostivici I.
V parku na Husově náměstí v Hostivici I vyhrávala dopoledne dechová hudba závodního
klubu a v Hostivici II v Litovicích dechovka osvětové besedy.
– 102 –
Celá obec, která byla především svépomocí občanů v rámci jarního úklidu upravena, se
skvěla o dni voleb slavnostní výzdobou.
Naši občané přistupovali k letošním volbám uvědoměle a v mnoha případech, jako např.
občané v Hostivici IV. – na Břvech, dostavili se k volbám v průvodu v čele s vlajkami
a mládežníky, aby odevzdali svůj volební hlas pro kandidáty NF spontánně a manifestačně.
Již dopoledne odvolilo skoro 75 % všech oprávněných voličů.
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Ve volebních seznamech bylo celkem zapsáno 2 956 voličů starších 18 let; v tom jsou
zahrnuti 1 382 muži a 1 574 ženy. Voličské průkazy k volbě mimo místo trvalého bydliště
byly vydány 56 voličům. Činil tedy počet oprávněných voličů v den voleb 2 900 voličů;
z toho počtu odvolili 2 892 voliči, t. j. 99,72 %. Pro kandidáty NF volilo 2 715 voličů,
t. j. 93,75 %; zbytek ve výši 4,13 % připadá na škrtnuté hlasovací lístky.
Právoplatně bylo zvoleno:
- čtyřicet kandidátů, nyní vlastně již členů Místního národního výboru v Hostivici,
- čtyři členové Okresního národního výboru Praha-západ,
- jeden člen Krajského národního výboru Praha.
Večer po skončení voleb se konala taneční veselice v Dělnickém domě i v Sokolovně.
Průběh voleb byl důstojný – klid a pořádek nebyl nikde narušen.
– 103 –
Za poslance KNV Praha byl zvolen Tondl Jan, plukovník ČSA, z Prahy Dejvic. Pochází
z hornické rodiny na Oslavansku. Vyučil se zedníkem a v roce 1931 odjel do SSSR. Do
vlasti se vrátil jako příslušník čsl. vojenské jednotky v SSSR až po osvobození a zůstal již
v armádě.
Za poslance ONV Praha-západ byli zvoleni:
Pachman Jaroslav, dříve lisař šroubů, nyní tajemník ONV Praha-západ z Hostivice IIIJeneček čp. 16
Novák František, dříve zedník, nyní zemědělský referent ONV Praha-západ z Hostivice I čp. 234
Broulová Antonie, vdova po příslušníku čsl. armády z Hostivice I. čp. 212
Pavel Karel, dříve drobný samostatný živnostník, nyní skladník z Hostivice I čp. 4
Za poslance MNV Hostivice byli zvoleni: Hytych Miroslav, Kuželová Julie, Ramešová
Magdalena, Arnold Štěpán, Hošek Václav, Krejčík Václav, Svoboda František, Podhorová
Žofie, Tampír Karel, Navrátilová Věnceslava, Eiman Josef, Šimůnek Jiří, Bryndová Marie,
Vojtíšek Antonín, Kratochvíl Jaroslav, Doskočil Václav, Šíma Václav, Lhotský Jiří, ing. Hakl
Karel, Votava Alois, Čížek Josef, Polívka František, Fanta Jaroslav, Lefler Bedřich,
Procházka František, Boček Vincenc, Čermák Jaroslav, Novák Karel, Nejedlý František,
Hampl Josef, Horáková Vlasta, Kletečka Antonín, Feňáková Jaroslava, Turecký Václav,
Kalaš František, Pšenička Václav, Staněk Jan, Beran Václav, Slámová Marie, Šmíd Josef
– 104 –
Z celkového počtu čtyřiceti zvolených členů místního národního výboru Hostivice je třináct
dělníků, sedmnáct příslušníků ostatních povolání, dva členové JZD a osm žen. Nejmladšímu členu MNV je dvacet pět let, nejstaršímu šedesát dva roky. Průměrný věk poslanců
místního národního výboru převyšuje 42 roky.
Nově zvolený místní národní výbor v Hostivici se sešel k prvnímu zasedání dne 25. května
1954 v zasedací síni MNV Hostivice, aby ověřil platnost volby a zvolil svého předsedu,
místopředsedu a členy rady.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – roky 1954–1957

75

Předsedou místního národního výboru byl zvolen Arnold Štěpán, místopředsedou Fanta
Jaroslav, tajemníkem Kletečka Antonín. Členy rady místního národního výboru byli zvoleni:
Hošek Václav, Pšenička Václav, Krejčík Václav, ing. Hakl Karel.
Na podzim se konaly volby do Národního shromáždění. I těm předcházela široká předvolební kampaň. Dne 5. října 1954 se konala v Dělnickém domě veřejná schůze občanů,
na níž byl schválen návrh zaměstnanců ČSA, letiště Praha na plukovníka Tondla Jana
z Prahy Dejvic za kandidáta pro volby do Národního shromáždění za první volební obvod
našeho okresu, a za druhý volební obvod navržen příslušník strany národně socialistické
br. Kettner z Kněževse. Dne 25. listopadu 1954 zúčastnilo se besedy s kandidátem Tondlem přes 800 občanů. Schůze se konala ve čtvrtek, tedy ve všední den, v Dělnickém domě.
– 105 –

Volby do Národního shromáždění
Z celkového počtu 2 884 oprávněných voličů se nedostavilo k volebním urnám jen patnáct
voličů. Proti kandidátu se vyslovili tři voliči. Kandidát za náš volební obvod plukovník Tondl
Jan byl tedy u nás zvolen poslancem Národního shromáždění. Po volbách byla mu zaslána
zdravice s albem fotografií naší obce a se záběry z jeho pobytu v naší obci.
Dne 29. října 1954 byl ustaven nový Výbor žen.
K oslavám 10. výročí našeho osvobození ustavena komise pro zvelebení obce.
K prohloubení a upevnění styku mezi ONV Praha-západ a místním národním výborem
v Hostivici začal se zúčastňovat schůzí rady MNV a plenárních zasedání místního národního
výboru instruktor ONV. Předseda a tajemník byli zváni na ONV Praha-západ k pravidelným
poradám.
Dne 4. května 1955 byly vládním usnesením schváleny nové Směrnice pro činnost MNV
v obcích s převažující zemědělskou výrobou.

Zemědělství
Otázky zemědělské výroby a výkupu se staly pravidelnou náplní pořadu jednání rady i plenárního zasedání místního národního výboru.
Po ustanovení dosavadního předsedy JZD Nováka Františka do funkce zemědělského
referenta ONV Praha-západ byl zvolen novým předsedou JZD družstevník Jelínek Josef
z Hostivice I.
– 106 –
V letech 1954, 1955, 1956 vykazuje naše JZD vzestupnou tendenci v hektarových výnosech hlavních druhů zemědělských plodin, jakož i ve výrobě živočišných produktů na jeden
hektar zemědělské půdy. Tato skutečnost se v těchto letech příznivě odráží na výši
vyplácené pracovní jednotky, která rovněž vzrůstá. K názornému srovnání poslouží tento
stručný přehled:
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Plodina
Pšenice
Ječmen
Brambory

76

Průměrné hektarové výnosy v metr. centech
v roce 1954
v roce 1955
v roce 1956
17,37
20,22
137,––

25,02
21,92
110,––

30,47
26,28
140,––

Vzrůstající hektarové výnosy lze pozorovat téměř u všech plodin, i když u některých
výnosy kolísají.
U technické plodiny – řepy cukrovky se však nikdy nedociluje plánovaných výnosů. Příčiny
jsou různé; objektivní i subjektivní. Z objektivních jsou to citelná chladna v době počátečního růstu rostlinek řepy cukrovky a později nadměrné napadení kultury mšicí makovou.
Ze subjektivních příčin nutno uvést nízkou úroveň jarního ošetření kultur řepy cukrovky.
Obojí se však nepříznivě projevuje při sklizni ve formě snížených výnosů.
Také ve výrobě masa na 1 ha vykazuje naše JZD vzrůstající tendenci.
Druh:

v roce 1954

v roce 1955

v roce 1956

55
57

60
58

65
64

Výroba mléka v litrech na 1 ha

548

639

730

Snáška vajec v kusech na 1 ha

101

142

199

17,20
3,20

19,––
5,––

21,50
5,––

Maso hovězí v kg
Maso vepřové

Docílená výše pracovní jednotky v Kčs
z toho hodnota naturalií v Kčs

– 107 –
Počátkem každého roku koná JZD výroční členskou schůzi, na níž hodnotí výsledky
hospodaření v minulém roce a projednává a schvaluje plán na příští rok.
Na začátku roku 1957 vyvrcholilo delší předběžné jednání o likvidaci státního statku na
území býv. katastru Hostivice I a o předání půdy včetně hospodářských objektů do užívání
JZD Hostivice.
Dne 14. ledna 1957 se započalo s předáváním a dne 18. ledna 1957 začalo naše JZD
hospodařit na půdě a v hospodářských objektech bývalého hospodářství státního statku
v Hostivici I.
V roce 1957 se vyskytla u krav ustájených v Hostivici I – na ovčíně Bangova nemoc
(nakažlivé zmetání). Proti zámyslu JZD přemístit nemocné krávy do stáje č. 1 v Hostivici IV.-Břve se zástupci čtvrti Břve ohradili a realisaci zámyslu nedovolili, neboť v něm
nespatřovali účinný boj za likvidaci brucelosy, nýbrž nebezpečí jejího dalšího rozšíření. JZD
bylo proto nuceno všechny nemocné krávy likvidovat, čímž sice utrpělo citelnou finanční
újmu, ale zároveň si tím vytvořilo příznivé předpoklady k trvalému ozdravění stáda krav.
Za úspěšné výsledky hospodaření v roce 1957 obdrželo naše JZD od okresního národního
výboru Praha-západ čestné uznání.
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V roce 1957 byla zavedena nová evidence půdy. V obou katastrech naší obce je celkem
1 624 ha půdy. Z toho připadá na hospodářství státního statku v Litovicích 430 ha, na JZD
654 ha, na rybníky, lesy a výzkum 126 ha, na půdu v soukr. obhospodařovaní členů JZD
48 ha, na jednotlivě hospodařící rolníky 43 ha, na MNV 8 ha, takže zbytek 315 ha tvoří
domácí zahrady, letiště, stavební parcely.
– 108 –
Zemědělské půdy, která slouží zemědělské výrobě, je v obci 1 173 hektary, z toho je
39 ha, t. j. cca 3 %, v soukromém obhospodařování, kdežto zbytek, t. j. přes 96 %,
v socialistickém.
Podle soupisu hospodářského zvířectva k 31. prosinci 1957 je v obci, včetně hospodářství
státního statku v Litovicích, 9 853 kusů slepic a kohoutů, 97 kusů kachen, 77 kusů husí,
74 kusy krůt a krocanů, 1 425 kusů vepřů, 820 kusů hovězího dobytka, z toho 386 kusů
krav, 61 kus koní a hříbat, 72 kusy koz a 16 kusů ovcí. Koní a koz značně ubývá.
K jatečným účelům bylo v naší obci vykoupeno v roce 1957 celkem 342 kusy skotu,
168 kusů telat, 1 110 kusů vepřů. Celkem bylo povoleno 462 domácích porážek.

Zásobování a služby obyvatelstvu
Dne 30. března 1954 došlo k podstatnému snížení maloobchodních cen, zejména průmyslového spotřebního zboží. Druhý den se konala v Dělnickém domě veřejná schůze, na níž
referoval poslanec Národního shromáždění Vodička o dalším růstu životní úrovně našich
obyvatel. K dalšímu snížení maloobchodních cen, zejména potravin, došlo k 1. prosinci
1956. Obojí snížení bylo našimi občany přijato s povděkem.
Zatímco dříve spadaly všechny prodejny potravin a provozovny pohostinství na celém
území naší obce do sféry družstevního obchodu, byly nyní převzaty státním maloobchodem. Prodejny potravin n. p. Pramen, pohostinské provozovny Restaurace a jídelny
okresu Praha-západ.
– 109 –
Místo dřívějších „dohlížecích výborů“ byly ustavovány občanské kontroly z řad spotřebitelů
k zajištění poctivosti při prodeji.
Také na úseku místního hospodářství došlu k reorganisaci. Dnem 1. července 1955 přešly
z okresního komunálního podniku do přímého řízení místního národního výboru
provozovny holičství a kadeřnictví. V následujícím roce převzal místní národní výbor od JZD
mandlování prádla. V roce 1957 zajišťoval místní národní výbor v rámci neplánovaných
provozoven tyto nejnutnější služby obyvatelstvu: dopravu, výměnu plynových bomb,
sběrnu pro čistírnu, různé zámečnické, truhlářské a klempířské práce, drobnou stavební
projekci a dokumentaci, lámání kamene a drobné elektro opravy. Tržby celkem činily
Kč 215 700,–.
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Provozovna holičství a kadeřnictví, kterou vedl místní národní výbor jako rozpočtovou
organisaci, zaostávala nejprve v plnění plánu výkonů. Staré zařízení bylo postupně obnoveno. Soustavnou péčí osvětové komise MNV se i úroveň poskytovaných služeb obyvatelstvu zvýšila a tím i plnění plánu tržeb se zlepšilo.
Sběr odpadových surovin v obci byl svěřen stálému sběrači, důchodci Ludvíkovi.
Mimo soukromé živnosti vetešnictví v Hostivici III.-Jenečku (Melichar) a ambulantní
živnosti prodeje cukrovinek (Zelenková z Hostivice II.-Litovice) není již v obci žádných
jiných soukromých živností.
Bylo zavedeno několik nových autobusových spojů se zastávkami v Paloukách, v Hostivici I. a v Jenečku. V pozdějších letech si občané vybudovali na těchto zastávkách kryté
čekárny občanskou svépomocí.
– 110 –
O vzestupu životní úrovně obyvatel svědčí nejlépe následující přehled o vývoji tržeb
v místních prodejnách, přičemž nutno brát v úvahu skutečnost, že značná část obyvatel
naší obce nakupuje přímo v Praze.
Prodejny
v roce 1954
Všechny potravinářské
12 788 259
Prodej obuvi
770 000
Potřeby pro domácnost (radia, kola, pračky)
474 000
Textil
1 042 815
Oděvy
470 000
Drogerie
275 000
Papír, hračky
142 000
Nábytek
698 000

Tržby v Kčs
v roce 1955
13 135 547
836 000
420 000
1 172 087
403 000
384 000
176 736
804 000

v roce 1956
13 166 360
773 000
510 000
1 172 453
478 000
432 400
220 800
896 000

Vklady u zdejší spořitelny činí asi 4 miliony Kčs. Počet střádatelů asi čtyři tisíce. Připadá
tedy na 100 obyvatel obce asi 77 střadatelů.
Absolutní přírůstek na vkladech činí Kčs

v roce 1954
368 308

v roce 1955
605 406

v roce 1956
1 057 187

V obvodu působnosti zdejšího poštovního úřadu, který zahrnuje obce Hostivice, Sobín
a Chýně, se vyplácí měsíčně 338 147 Kč na důchodech.
Do konce roku 1956 složilo 27 občanů požadovaný obnos na koupi nového auta u naší
spořitelny.
– 111 –

Školství a kultura
Ve školním roce 1955/56 je na naší Osmileté střední škole 756 žáků a 24 učitelé včetně
vedoucí školní družiny a vedoucí pionýrů a 9 osob pomocného personálu z řad uklízeček
a zaměstnankyň ve školní kuchyni a jídelně.
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Ve školní roce 1956/57 je na škole 780 žáků a jen 22 učebny. Střídavé vyučování
zavedeno v šesti třídách. Práce školy a výchova dětí vyučováním na směny značně trpí.
Ve školní jídelně se stravuje přes 200 žáků. Provádí se pravidelné prohlídky školní mládeže
včetně odborných prohlídek chrupu. Mezi žactvem vzrůstá zájem o účast v různých zájmových kroužcích. Dílny pro polytechnické vyučování byly zřízeny ve zvláštní účelové budově
u domu čp. 477 v Hostivici I. – u Findejsů.
Dne 15. května 1956 skončilo žactvo úspěšně záslužnou akci naší školy „vysázení jednoho
hektaru nového lesa“ v oboře Bažantnice a na lukách za břevským rybníkem. Zdárné
dokončení akce bylo zfilmováno za účasti zástupců Pionýrských novin a ČSM.
Žáci posledních postupných ročníků se zúčastňují brigád v místním JZD, hlavně při špičkových zemědělských pracích v době sklizně brambor.
Do popředí zájmu zaměstnaných žen se dostává otázka vhodného umístění mateřské
školy. Za tím účelem byl vyhlédnut objekt čp. 200 v Hostivici I. a zahájeno jednání o jeho
koupi. V přízemí tohoto objektu jsou umístěny územní jesle.
V hlavní budově školy byla zřízena družina mládeže. Vázala zde jednu místnost, kterou
musela uvolnit vzhledem k nedostatku učeben. Byla proto přemístěna nejprve do budovy
sokolovny, později, asi v roce 1958, do domu čp. 100 v Hostivici I.
– 112 –
V domě čp. 100 v Hostivici I byly pro družinu mládeže nově zřízeny záchody, včetně
provedení drobných vnitřních úprav. K disposici jí byly dány dvě místnosti a proto mohla
být rozdělena na dvě oddělení.
Zvláštní škola má 21 žáků. Je umístěna v nevyhovujícím prostředí v přízemí domu čp. 1
v Hostivici I – v objektu po bývalém zájezdním hostinci „U Koruny“. Má dvě tmavé učebny,
jejichž okna nelze otvírat, neboť vedou na státní silnici I. třídy č. 6 s čilým a hlučným
provozem. Přes tyto objektivní potíže vykazuje zvláštní škola ve výchově žáků vyžadujících
zvláštní péče dobrých výsledků.
V hlavní budově naší Osmileté střední školy se projevují dva zásadní nedostatky. Jsou to:
nedostatek učeben, který vede k střídavému vyučování, a nedostatek vody, který vede
k dovážení vody do studní ve škole. Marným se projevilo jak prohloubení dosavadní
studny, tak zřízení nové studny. I přes tato opatření trpí škola nadále chronickým
nedostatkem zdravotně nezávadné vody.
Úroveň kulturní činnosti v obci trpí značnými výkyvy. Období rozvinuté aktivní činnosti se
střídají s obdobími, v nichž kulturní činnost ochabuje a ustává.
K oslavám Mezinárodního dne žen nastudovali místní ochotníci divadelní drama „Zkrocení
zlé ženy“, jež však vzhledem k nevhodnému názvu nedoporučil místní národní výbor
k MDŽ sehrát. Ochotníci na tuto křivdu reagovali tím, že přestali nastudovávat a zkoušet
i jakékoliv jiné hry. Jejich dramatická činnost ustala.
Oslavy MDŽ proběhly, avšak bez „Zkrocení zlé ženy“.
– 113 –
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K MDŽ obdrželo deset místních žen, které vychovaly více dětí, pozdravný dopis od našich
pionýrů.
Oslavy 1. máje – svátku pracujících se konaly v roce 1954 v Kněževsi. Počet účastníků
z naší obce se odhaduje na 900 občanů. Doprava účastníků byla zajištěna dopravními
prostředky místních závodů.
Ke dni vítězství čs. pracujícího lidu se konalo v Hostivici I v sále Sokolovny slavnostní
zasedání místního národního výboru, na němž byli vyhodnoceni nejlepší pracovníci zdejší
továrny.
V neděli 9. května 1954 byla uspořádána velmi zdařilá dětská tělocvičná akademie, na níž
bylo vzpomenuto 5. výročí založení Pionýrské organisace.
V měsíci červenci 1954 uspořádal Lesní závod v oboře Bažantnice „Den nové techniky
v lesnictví“. Dopoledne byly na programu odborné přednášky a praktické ukázky.
Odpoledne vystoupili na scéně v přírodě – ve stromečkách u břevské studánky četní
umělci předních pražských divadel a estrádních souborů. Uměleckého vystoupení se
účastnilo mnoho občanů z místa i okolí.
Dne 24. února 1955 v předvečer výročí vítězství pracujícího lidu se konalo v Dělnickém
domě slavnostní shromáždění občanů, na němž složilo slib 98 nových pionýrů a příslušníků
školské skupiny ČSM. Slib přijal a k přítomným promluvil náměstek ministra státní kontroly
s. Klícha, který se též zapsal do pamětní knihy. Z celkového počtu asi 500 účastníků bylo
asi 200 účastníků z řad školní mládež a 300 účastníků z řad dospělých.
– 114 –
Výzvu „Světové rady míru“ proti rozpoutání atomové války a proti znovuvyzbrojování
Západního Německa podepsali u nás 2 702 občané; ostatní podepsali výzvu v místech
svého zaměstnání.
Oslavy 1. máje – svátku pracujících se konaly v roce 1955 v Ruzyni. Sraz účastníků
slavnostního průvodu byl u Dělnického domu. Počet účastníků se odhaduje na 1 200 osob.
Druhý den projížděl naší obcí Mezinárodní cyklistický závod Praha – Berlín – Varšava.
Občané naší obce vytvořili podél státní silnice hustý špalír a v parku na Husově náměstí
vítala závodníky dechová hudba Osvětové besedy.
V neděli 8. května 1955 se konaly v naší obci oslavy 10. výročí osvobození. U sokolovny se
formoval slavnostní průvod, který postupoval dále k pomníku padlých v parku na Husově
náměstí, kde uctil jejich památku položením rudého věnce. Většina účastníků pokračovala
pak dále do Dělnického domu, kde se konalo slavnostní zasedání místního národního
výboru, jehož se účastnil též poslanec Národního shromáždění plukovník Jan Tondl. Večer
se konala zdařilá akademie žáků naší osmileté střední školy s ukázkami nácviku prostných
na I. Celostátní spartakiádu.
Dne 28. listopadu 1955 navštívili naše pionýry na osmileté střední škole pionýři ze SSSR,
s nimiž si navzájem vyměnili drobné upomínkové dárečky.
– 115 –
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Dne 11. března 1956 byly v Dělnickém domě uspořádány oslavy MDŽ spolu s výstavou
ručních prací našich žen. V místním kině se konala přednáška pracovníka ministerstva
zahraničního obchodu na téma: „Co jsem viděl v Indii“.
Oslavy 1. máje – svátku pracujících se konaly v roce 1956 v obci Jeneč. I když bylo
nevlídné počasí, odhaduje se počet účastníků slavnostního průvodu z naší obce na více
než 800 osob.
Květnové oslavy byly zahájeny dne 5. května 1956 položením kytic se stuhami k pomníku
padlých na Husově náměstí. Dne 10. května se konal na náměstí veřejný koncert a večer
byla uspořádána v Dělnickém domě estráda, jíž navštívilo asi 220 občanů.
V roce 1956 se konaly v naší obci též oslavy 35. výročí založení KSČ.
Dne 14. října 1956 uspořádala místní skupina ČČK na letním cvičišti Sokolovny zdravotnické odpoledne s názornými ukázkami činnosti zdravotnických hlídek.
Ani t. zv. „Maďarské události“ ve dnech 1.–2. listopadu 1956 neodvrátily a nezastavily přípravy oslav VŘSR v naší obci.
Přes 450 občanů se zúčastnilo lampionového průvodu a slavnostního zasedání místního
národního výboru dne 9. listopadu 1956 v Dělnickém domě. Na zasedání MNV promluvil
poslanec Národního shromáždění plukovník Jan Tondl a v kulturní vložce vystoupili pionýři,
pěvecký kroužek Bendl a dechová hudba osvětové besedy.
– 116 –
V předvečer 60. výročí narozenin soudruha Klementa Gottwalda se konala v místním kině
beseda starých členů KSČ s pionýry a školní mládeží. Beseda byla spojena s šátkováním
nových pionýrů. Šátkování provedli staří členové strany.
Kulturní rok 1957 začal oslavami MDŽ v místním kině. Po krásných projevech našich
pionýrů provedla delegátka OVNF Praha-západ s. Fišerová slavnostní akt vyznamenání
nejlepších pracovnic z naší obce.
Mezi kulturní akce vhodně zapadá tradiční, každoročně opakovaný maškarní průvod
v Jenečku, který se letos konal 10. března 1957 a měl ráz „Na pouti před 50 lety“.
Maškarní průvod prošel Jenečkem za doprovodu starodávných písní i novodobých kritických častušek za účasti asi tří tisíc občanů z místa a okolí.
Dne 20. října 1957 uspořádal náš Sbor pro občanské záležitosti slavnostní vítání novorozeňat. Přítomni byli poslanci MNV, zástupce společenských organisací, pionýři, školní
mládež a ostatní občané. Po slavnostním projevu předsedy místního národního výboru
následovaly gratulace zástupkyň Výboru žen a ostatních účastníků. Maminky byly obdarovány kytičkou a novorozeně upomínkovou hračkou a později též upomínkovou fotografií.
Dne 30. října 1957 byly u nás uspořádány oslavy 40. výročí VŘSR. Zahájeny byly projevem
zástupců MV KSČ v místním kině za účasti asi 200 osob a skončeny byly 5. listopadu 1957
lampionovým průvodem o počtu asi 1 200 účastníků na hřišti v Litovicích, kde byl též
odpálen mohutný ohňostroj.
– 117 –
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Dne 26. listopadu 1957 uvítali jsme v Sokolovně Emila Zátopka s manželkou Danou
Zátopkovou, jež jsme pozvali do naší obce na přátelskou besedu.
Oslavy 1. máje – svátku pracujících se konaly v roce 1957 v Chýni. Počet účastníků slavnostního průvodu, doprovázeného dechovou hudbou, se odhaduje na 900 občanů.
Den dětské radosti byl uspořádán 2. června 1957 pod záštitou Baráčníků z Hostivice II.Litovic na hřišti v Litovicích, kde shlédlo asi 600 občanů a 300 dětí zdařilá vystoupení
našich pionýrů, dětí z mateřských škol, závody na kolech a na koloběžkách, závody ve
šplhu a jiných disciplínách.
Dne 6. července 1957 byl u nás uspořádán okresní festival mládeže okresu Praha-západ.
Naše obec se stala cílem hvězdicových štafet z celého okresu. Ze slavnosti, která se konala
na hřišti v Litovicích, byl odeslán pozdravný dopis VI. Světovému festivalu mládeže
v Moskvě. Po slavnosti se na hřišti konalo meziokresní fotbalové utkání Domažlice – Prahazápad.

Úmrtí presidenta republiky
Dne 11. listopadu 1957 vzrušila naši obec smutná zpráva o úmrtí presidenta republiky
soudruha Antonína Zápotockého. Dne 14. listopadu 1957 se konala v Dělnickém domě za
účasti asi 600 občanů smuteční tryzna. Smuteční projev přednesl pracovník okresního
sekretariátu KSČ soudruh Míla Haas. Pionýři za doprovodu hudebního kvarteta Šrámek,
Veselý, Kučera a Kadeřábek přednesli píseň Vstanou noví bojovníci.
– 118 –
V hale budovy místního národního výboru byla umístěna busta zemřelého presidenta
republiky a vyloženy kondolenční listiny, jež občané podpisovali v tichém dojetí a se slzami
v očích. Smuteční obřad z Prahy byl vysílán místním rozhlasem. Celá obec byla smutečně
vyzdobena.
Poradna pro matky a děti byla přemístěna z domu čp. 163 v Hostivici II-Litovic do domu
čp. 171 v Hostivici II–Litovicích.

Výstavba obce
K 10. výročí osvobození byla dokončena stavba povrchové kanalisace podél silnice do
Litovic, t. j. v ulici Jana Švermy,42 upraveno prostranství po bývalém brodě v Litovicích
a v celé obci provedena generální oprava veřejného osvětlení.
Nákladem 24 620 Kčs byla provedena generální oprava mateřské školy v Hostivici I,
umístěné v horním sále U chmelového keře. V rámci generální opravy bylo zřízeno
zdravotně hygienické zařízení pro děti, kuchyň a jídelna.

42

Litovická ulice.
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Během roku 1957 provedena generální oprava ulice Julia Fučíka v Hostivici II.-Litovicích
nákladem 287 tisíc Kčs.43 Dále bylo provedeno částečné zpevnění vozovky vedoucí podél
bažantnice na Břve v rozsahu její jedné poloviny. Na hřbitově v Hostivici I proveden nátěr
plotu. Dále provedena oprava střechy domu čp. 476 v Hostivici I, kanalisace podél státní
silnice u přejezdu dráhy, úprava chodníků a rigolů v ulici Rudé armády44 a v ulici Václava
Študenta v Hostivici I.45
V soukromé bytové výstavbě postaveno devět rodinných domků.
– 119 –
Nácvik na I. Celostátní spartakiádu byl u nás zahájen dne 4. září 1954 t. zv. „ohňovým
poselstvím“ na slavnostní schůzi v Dělnickém domě. Vystoupení na I. Celostátní spartakiádě, konané v roce 1955 v Praze, se zúčastnili naši cvičenci, hlavně z řad žáků a žen,
zastoupeni však byli i muži a dorost.
V roce 1956 bylo instalováno v budově Sokolovny ústřední topení a provedeno položení
kanalisace.

Prvním televisorem v obci
byl přijímač zapůjčený místnímu národnímu výboru v Hostivici Krajským národním výborem Praha v předvolební kampani v roce 1954. Byl umístěn v zasedací síni místního národního výboru a jako zázrak nové techniky přivábil mnoho zvědavců z řad dětí a dospělých.
Prvními majiteli televisorů v obci byli občané Slavíček Václav a Kopejtko Vlasta z Hostivice I. Ke konci roku 1956 byly v naší obci již 143 televisory. Rozhlasových přijímačů bylo
v tu dobu u nás 1 376, to znamená, že na každou rodinu připadá jeden rozhlasový
přijímač.

Různé
Dne 12. ledna 1954 o 14,00 hod. zřítilo se zde dopravní letadlo Dakota s 18 cestujícími na
palubě, včetně posádky letadla. V hořících troskách letadla přišlo o život 13 osob, včetně
čtyřčlenné posádky. Místo nehody: východní část obce asi 100 metrů od obytných budov
mezi tratěmi na Prahu a na Smíchov.
– 120 –
V roce 1954 byla na jaře stálá chladna. Stromy rozkvetly až v druhé polovině měsíce
května.

43
44
45

Česká ulice.
Prostřední ulice.
Študentova ulice.
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Dne 30. června 1954 bylo pozorováno viditelné zatmění slunce. Až do té doby byl nedostatek vodních srážek. Začal se projevovat nedostatek vody ve studních. Mnozí občané prohloubili své studny. Den po zatmění slunce se obloha zatáhla mračna a nastaly velké
deště. Do 16. července napadlo zde 194 mm vody.
Dne 17. ledna 1955 přihnal se v ranních hodinách prudký vichr, který smetl a poškodil
mnoho střech v Litovicích a na Břvech, kde také vyvrátil čtyři zdravé topoly i s kořeny.
Rychlost větru dosahovala 140–160 km/hod.
V noci z 19. na 20. března 1955 napadlo asi 25 cm sněhu, který zůstal ležet. Teploměr v té
době ukazoval až minus 10 °C. V důsledku velmi chladného jara nastalo značné udržení
jarních zemědělských prací. Koncem dubna naměřeny mrazy až minus 4 °C.
Naproti tomu o vánocích a na konci roku 1955 ukazoval teploměr až plus 8 °C a po sněhu
nebylo ani památky.
Dnem 1. ledna 1955 byl zřízen v budově MNV okresní poštovní úřad Praha-západ.
V roce 1955 bylo přízemí budovy MNV obloženo obkládačkami. Obložení prováděl okresní
stavební podnik Praha-západ.
V roce 1955 došlo ke konečné likvidaci starého hřbitova v Litovicích, na který se od roku
1930 již nepohřbívalo.
– 121 –
Při montáži vodního čerpadla ve vlastní studni dne 30. dubna 1956 spadl do studny dělník
Václav Dřížďal z Hostivice III.-Jenečka, který se pádem do hloubky 22 metrů zabil.
Zanechal po sobě vdovu a jedno dítě.
Dne 9. května 1956 ozvala se v západní části obce kolem 7. hodiny ranní ohromná rána,
jako z dělobuchu. To se zřítila střecha nad Haklovou cihelnou v Hostivici II.-Litovicích,
v níž se od počátku druhé světové války nepracovalo. Objekt nebyl nikým udržován a tak
podléhal zkáze.
Druhý den, asi kolem 13,00 hod. bylo slyšet druhou ránu. To vybuchl kotel v místní
mlékárně. Při obou nehodách nedošlo k obětem na lidských životech ani ku zranění.
Dne 9. března 1957 najelo vojenské auto v zatáčce na silnici nad nádražím na koňský
povoz s naloženým hnojem, který převrhlo, a dva koně na místě usmrtilo. Škoda, která tím
vznikla našemu JZD, je značná. Lidských obětí si nehoda nevyžádala. V den předtím
rovněž vojenské auto prorazilo hradbu nad nádražím a vjelo až do nádraží.
V úterý dne 2. června 1957 se přihnala velká bouře. Blýskalo se bez přestání. Několikrát
v obci udeřilo. Jeden blesk sjel na plechový hřeben doškové střechy stodoly Josefa Jelínka
z Hostivice I. čp. 49 a zapálil ji. Rázem bylo vše v jednom plameni. Marně přijeli místní
požárníci – stroj jim nenasával vodu. O likvidaci požáru se postarali požárníci z letiště
a požárníci z Chýně, kteří také zabránili dalšímu rozšíření požáru. V blízkém okolí je další
došková střecha obytné budovy občana Krsičky v domě čp. 50 Hostivice I.
– 122 –
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Druhý blesk spálil elektrickou síť na prodejně mléka, t. j. na rohu domu čp. 14 v Hostivici I.
V tu dobu došlo ještě k dvěma dalším automobilovým nehodám; jedno auto se převrhlo
poblíž Dělnického domu a druhé „U horky“.46
Při fotbalovém střetnutí Hostivice – Ruzyně dne 9. června 1957 byl náš hráč Tesař Jaroslav
tak těžce zraněn, že svému zranění podlehl.
Dne 13. května 1957 byl na nádraží v Hostivici rozdrcen vlekem občan Janeček […] z Velké
Dobré.
Koncem června a začátkem července 1957 byla u nás značná vedra, až plus 42 °C. Na
koupališti Břve utonul dne 17. června 1957 vojín Čerňan Josef z Ostravy a dne 29. června
1957 utonul nezletilý Miroslav Trnka z Ruzyně.
Dne 15. července 1957 byla zřízena před budovou MNV první veřejná telefonní budka
s přímým telefonním spojením na Prahu.

Volby v roce 1957
Dne 9. dubna 1957 se konala v Hostivici II.-Litovicích U Prchalů první veřejná schůze
kandidátů NF s voliči ze západní části naší obce. Schůze se zúčastnilo asi 300 občanů.
Dne 13. dubna 1957 se konala v Hostivici I v Sokolovně druhá veřejná schůze kandidátů
NF s voliči z východní části naší obce za účasti asi 350 občanů.
– 123 –
Voličům se představili:
kandidát do KNV:
Chlupáček Jan, pracovník ministerstva zemědělství z Prahy VII.
kandidáti do ONV:
Fryč […], předseda JZD Sobín
Novák František, předseda JZD Hostivice
Broulová Antonie, domácká dělnice z Hostivice I.
Pachman Jaroslav, t. č. tajemník ONV Praha-západ
a kandidáti do MNV: podle volebních obvodů
Obvod

Kandidát

Zaměstnání

Narození

Bydliště: Hostivice

1
2
3
4
5
6
7

Hytych Miloslav
Hošek Václav
Novotná Jarmila
Tampír Karel
Staněk Jan
Purma Václav
Majer Jiří

stroj. zám.
stát. zam.
zam. ČSSS
kolář. děl.
kovář ČSD
soustružník
zámečník

7. 5. 1929
3. 9. 1921
2. 2. 1922
5. 9. 1897
29. 4. 1907
19. 9. 1926
9. 5. 1927

IV/52
IV/31
II/8
II/10
II/187
I/318
II/131

46

Karlovarská silnice na hranici s Ruzyní.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Pišoft Emil
Feňák Jan
Bílková Libuše
Míšková Hana
Krejčík Václav
Hanzlík Stanislav
Ráž Zdeněk
Dusík Oldřich
Polívka František
Boček Vincenc
Turecký Václav
Kaiser Josef
Foubík Jaroslav
Malík Karel
Johanovský František
Eiman Josef
Hromádko Rudolf
ing. Hakl Karel
Kalinová Jarmila
Čermák Jaroslav
Horáková Vlasta
Rochus Josef
Kadera Jaroslav
Kalaš František
Arnold Štěpán
Langr Leo
Polívka Bernard

dělník
krejčí
krmička vepřů
úřednice
vedoucí střed.
dělník
mechanik
dělník ČSD
zam. ČSD
truhlář. děl.
zámečník
elektrotechn.
mechanik
ředitel OU
slévač
tech. úřed.
skladník
techn. úř.
pěstounka
techn. úř.
kuchařka
skladník
tech. úř.
důchodce
dílovedoucí
úředník
komerč. úř.
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2. 3. 1929
23. 1. 1914
14. 1. 1927
16. 6. 1924
6. 11. 1906
2. 5. 1928
22. 12. 1928
13. 4. 1903
27. 10. 1900
22. 7. 1894
22. 3. 1903
19. 12. 1923
16. 7. 1919
11. 12. 1921
2. 9. 1903
18. 3. 1919
4. 2. 1900
22. 4. 1914
12. 6. 1923
11. 6. 1917
1. 9. 1926
1. 3. 1919
17. 1. 1908
20. 5. 1892
8. 1. 1912
21. 5. 1905
12. 2. 1922

II/185
II/151
II/254
II/202
II/169
II/136
II/132
II/252
III/46
III/66
III/113
III/38
III/176
I/72
I/97
I/74
I/121
I/148
I/222
I/203
I/212
I/259
I/293
I/249
I/270
I/164
I/22

14. 10. 1923
11. 1. 1915
1. 4. 1914
14. 8. 1925
22. 2. 1912
1. 4. 1902

I/284
I/2
I/342
I/444
I/377
II/240

– 124 –
35
36
37
38
39
40

Nešvara Miroslav
Lefler Bedřich
Ing. Dlabač Stanislav
Novák Karel
Kletečka Antonín
Pšenička Václav

zam. ČSD
dílovedoucí
techn. úř.
elektrotechnik
tajemník MNV
úředník

Na dalších předvolebních schůzích předstupovali kandidáti před voliče na besedách, na
nichž projednávali již programový plán nastávajícího funkčního období.
Dne 19. května 1957 – v den voleb, vládla v celé obci sváteční nálada. Obec se skvěla
novou výzdobou a také počasí se vydařilo. Mnozí občané volili manifestačně. Z celkového
počtu 2 935 zapsaných voličů zúčastnilo se voleb 2 917 voličů. Platných hlasů bylo odevzdáno 2 911, neplatných hlasů bylo 6.
Všichni kandidáti do MNV i ONV i KNV byli právoplatně zvoleni.
Dne 31. května 1957 se sešel v Dělnickém domě nově zvolený MNV., aby podle zákonných
ustanovení ověřil volbu a zvolil ze svého středu předsedu, členy rady a jednotlivé komise.
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Předsedou místního národního výboru byl zvolen Arnold Štěpán, náměstkem předsedy
Tampír Karel, tajemníkem Kletečka Antonín. Dalšími členy rady byli zvoleni: Hošek Václav
z Hostivice IV/31, Ing. Hakl Karel z Hostivice I/148, Krejčík Václav z Hostivice II/169,
Kadera Jaroslav z Hostivice I/293, Turecký Václav z Hostivice III/113, Pšenička Václav
z Hostivice II/240.
– 125 –
Během funkčního období došlo ke změně ve složení rady MNV. Člen Turecký Václav byl
odvolán a místo něho zvolen členem rady Johanovský František z Hostivice I/97.
Ustavující schůze místního národního výboru dne 31. května 1957 zvolila také tyto stálé
komise místního národního výboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

komisi
komisi
komisi
komisi
komisi
komisi
komisi
komisi

pro zemědělskou výrobu a výkup,
školství, kultury a tělovýchovy,
pro místní hospodářství a obchod,
zdravotnickou,
finanční,
výstavby,
pro bytové záležitosti,
trestní.

Zpracoval:

Upravil a zapsal:

Čížek Václav, Hostivice II/255

Hošek Václav, Hostivice IV/31
– 126 –
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1958
Správa obce
Místní národní výbor v Hostivici řídil svou činnost plánem práce, schváleným na plenárním
zasedání MNV.
Pravidelně měsíčně konal svá plenární zasedání a jeho výkonný orgán, t. j. rada MNV,
konala své schůze pravidelně týdenně – vždy v pátek; ta také dbala o to, aby i stálé
komise MNV dodržovaly svůj plán práce. Ve smyslu ustanovení zákona o národních
výborech svolávali poslanci ve svých volebních obvodech besedy s voliči, na nichž skládali
svým voličům účty ze své činnosti, přijímali připomínky, náměty a stížnosti občanů k práci
MNV, jeho rady a komisí, o jejichž způsobu vyřízení pak podávali zprávy přímo jednotlivým
občanům.
Hodnota základních prostředků ve správě místního národního výboru představuje částku
11 milionů 699 tisíc 394 korun čs.
V tomto roce převzal náš MNV od ONV Praha-západ agendu vybírání daně domovní. V obci
je 885 poplatníků.
Celkový příjem za rok 1958 činil Kčs 952 297,20, celkové výdaje za rok 1958 činily
Kčs 925 472,79. Doplňkový rozpočet byl projednán a schválen v částce Kčs 67 854,90; byl
z něho pořízen: posuvný žebřík, pila na řezání dřeva, různý stavební materiál na zvelebení
obce, inventář do Dělnického domu, dále dva mopedy a jiné nutné zařízení.
Přenesením agendy vybírání domovní daně na náš národní výbor přibyla nám však i další
starost o vymáhání nedoplatků od některých neplatících spoluobčanů.
V tomto roce byla též převedena do pravomoci MNV svépomocná akce v tělovýchově
s přímým dopadem na odpovědné zajištění předpokladů k dokončení již několik let rozestavěné akce výstavby sportovního stadionu.
– 127 –
Ve svépomocné akci „Z“ byly letos provedeny tyto akce: Povrchová kanalisace v ulici Jana
Žižky, chodník v Cihlářské ulici, výdlažba části silnice na Husově náměstí před domy čp. 18
a 19 v Hostivici I., to vše v hodnotě díla Kčs 84 500,–, místo plánované hodnoty díla ve
výši Kčs 61 000,–. V soutěži o nejlepší plnění akce „Z“ byla naše obec vyhodnocena na
3. místě v okresu Praha-západ.
V tomto roce bylo u nás osm povolení ke stavbě rodinného domku, jedenáct povolení ke
stavbě garáže a sedmdesát pět různých stavebních povolení na zlepšení bytového fondu.
V obci je devadesát devět neuspokojených žadatelů o přidělení bytu.
Jedenácti nepracujícím důchodcům byla povolena lázeňská léčba. Z doplňkové péče se
vyplácí průměrně měsíčně jeden tisíc jedno sto korun čs na pravidelní podpoře nebo
příspěvku na stravování, jde většinou o starší občany s nízkým důchodem v počtu asi
23 osob.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1958

90

Matriční agenda byla rozšířena o obec Chýně. V obvodu působnosti našeho MNV bylo letos
uzavřeno osmnáct sňatků. Od dosavadního zvyku dodatečně uzavíraného církevního sňatku se již převážně upouští.
Letos byla ustavena komise pro ochranu veřejného pořádku.
Za úspěšný nábor a výchovu žákovského družstva požárníků, jež se umístilo na prvním
místě v okresním přeboru, byl naší obci přidělen nový protipožární stroj v hodnotě devadesátitisíckorunčs.
– 128 –
Komise pro ochranu veřejného pořádku projednala celkem padesát osm případů provinění
občanů, většinou na ochranu občanského soužití.

Zemědělství
V obvodu působnosti našeho MNV jsou tyto zemědělské podniky a závody:
Jednotné zemědělské družstvo,
Státní statek Jeneč, hospodářství Litovice,
Strojní a traktorová stanice.
Ve výměře zemědělské půdy dochází k změnám, a to především vlivem rozšiřování a výstavby letiště Praha. Letos obhospodařovalo naše JZD 657 hektarů zemědělské půdy.
Celkem je u nás již 97 % půdy v socialistickém vlastnictví.
Ke konci roku 1958 vykazujeme tento stav dobytka v obci, vč. hospodaření státního statku
v Litovicích: 6 693 kusy slepic, 80 kusů husí, 55 kusů kachen, 19 kusů krůt, 941 kus vepřů,
487 kusů skotu, z toho 247 kusů krav, 45 kusů koní, 60 kusů koz a 23 kusy ovcí.
Nadále ubývá koní, koz a ovcí, jakož i ostatní drobné drůbeže.
Celkem bylo v obci povoleno 407 domácích porážek vepřů.
Naše JZD se čestně vyrovnalo s úkoly jak ve výrobě a dodávce produkce rostlinné výroby,
tak ve výrobě a dodávce produktů živočišné výroby. Zvýšením úrovně organisátorské
práce v JZD byly zvládnuty jarní špičkové zemědělské práce pracovními silami, především
z místních zdrojů. Před nástupem do žňových prací uspořádali družstevníci společný výlet
do Babiččina údolí. Počasí jim přálo a výlet se jim vydařil.
– 129 –
Letošní léto bylo studené a deštivé. Deště zdržovaly plynulý průběh žňových prací. Kombajny nemohly vyjet do polí pro značnou vlhkost půdy. Sečení obilí bylo v tomto roce
skončeno až 24. srpna. Letošní žně si vyžádaly značného vypětí sil všech družstevníků
i brigádníků. U JZD došlo ke třem pracovním úrazům ve žních. Přes všechny tyto obtíže se
u nás konaly dne 27. srpna celookresní dožínky. Zvláštní zápis o tom je v pamětní knize.
Dne 9. září 1958 přijela do našeho JZD početná delegace sovětských turistů.
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Dne 11. října 1958 vysílal státní rozhlas rozhovor pracovníka STS s naším předsedou MNV
o účasti STS na zvyšování zemědělské výroby.
Na podzim roku 1958 byl našemu národnímu výboru přidělen fekální vůz. Služby
obyvatelstvu byly rozšířeny o další službu, a to vyvážení odpadových jímek. Provozovny
holičství a kadeřnictví a mandlování prádla byly začleněny do rozpočtových organisací
a dále byly rozšiřovány t. zv. neplánované drobné provozovny MNV. Letos byly všechny
služby poskytované obyvatelstvu sdruženy v jediný – nově ustavený podnik MNV, který se
jmenuje Údržba a služby, svépomocný podnik MNV Hostivice. Tento podnik dosáhl do
konce roku celkových tržeb ve výši 315 402 Kčs, z toho podíl tržeb od obyvatelstva
přesahoval 71 %.
MNV opatřil nákladní automobil, jímž byla zajišťována další služba dopravy nákladů, která
v obci dlouho chyběla (od zrušení poslední živnosti povoznické se o dopravu nákladů
v obci nikdo nestaral).
Od Restaurací a jídelen byl převzat do řízení a správy MNV Dělnický dům (bezplatným
převodem). Restaurace a jídelny zůstávají v nájmu a platí nájem národnímu výboru.
Propůjčování sálu si provádí MNV.
– 130 –
MNV převzal řízení občanských kontrolorů a pečoval o jejich pravidelné instruktáže,
prováděné pracovníky státní obchodní inspekce.

Školství a kultura
Na naší Osmileté střední škole trvá nadále střídavé vyučování, jeví se trvalý nedostatek
učeben. Družina mládeže je nadále umístěna mimo hlavní budovu školy. Také zvláštní
škola trpí nadále svým nevhodným umístěním.
V tomto roce došlo k podstatnému prohloubení a rozvinutí kulturní činnosti. Bylo uskutečněno sedm divadelních představení, z toho pět vlastních. Dále bylo nastudováno jedno
pásmo pionýrské organisace, uspořádáno šest různých přednášek, připraveno šest vystoupení k oslavám celostátního významu a organisováno jedenáct různých zábavných pořadů.
Byly povoleny dvacet tři taneční zábavy.
V místním kině se konalo 360 filmových představení. Byly promítány různé filmy naší
i zahraniční produkce. Větší návštěvnost vykazují filmy vyrobené v kapitalistických zemích.
Správcem Osvětové besedy byl v roce 1958 Fiala Jan z Hostivice II a knihovníky učitelé
Nedvěd Miloslav a Horák Miloslav. Obě knihovny mají dohromady 6 694 svazky knih
a vykazují celkem 9 165 výpůjček pro 209 čtenářů.
Knihovna v Hostivici I je nouzově umístěna v přístavku k hostinci Sport u nádraží a vyžaduje naléhavě přemístění do jiného objektu. Knihám v dosavadní nouzové knihovně
nesvědčí a jejich vazba je z valné části pokryta plísní.
– 131 –
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Melicharovo museum v Unhošti věnuje ve svém časopise č. 1 a 2 z roku 1958 zvláštní
pozornost činnosti učitele a hudebního skladatele Františka Pelze, který působil na zdejší
škole v roce 1874 a bydlel v domě čp. 4 v Hostivici I. Ulici, vedoucí k domu čp. 4, byl dán
název Pelzova ul. někdy v době předmnichovské republiky. V tu dobu byla na bývalou
radnici umístěna též pamětní deska. Název ulice se udržel do dnešní doby. Pamětní deska
byla v době nesvobody sejmuta a více již na své místo nebyla dána. V roce 1958 leží
dosud ve skladě MNV Hostivice.

Zdravotnictví
V zdravotnickém středisku nastoupil trvale nový obvodní lékař MUDr. Petkov Georgij, takže
pro obvod působnosti našeho zdravotnického střediska máme nyní dva obvodní lékaře na
plný pracovní úvazek. Obvodní lékařkou pro první zdrav. obvod je MUDr. Korbelová Marie.
Komunální hygiena značně trpí. V obci neexistuje soustavná kanalisace a naděje na její
výstavbu je neustále oddalována. Marným se projevily všechny dosavadní snahy MNV,
včetně jeho intervencí na vládních místech.
Územní jesle byly zřízeny pro 25 dětí; kapacita není trvale využita, neboť denní průměrná
návštěvnost je soustavně nižší. Letos byly naše územní jesle nově vymalovány a provedeny v nich některé drobné vnitřní úpravy.
– 132 –

Různé
Vydatné deště v době od 2. do 7. července 1958 způsobily záplavy na lukách a polích po
stranách jenečského a litovického potoka. Hladina vody v retenčním rybníku pod
Peterkovým mlýnem vystoupila až na státní silnici, kterou zatopila až do výše jednoho
metru. Doprava byla řízena po dobu několika dnů přes Zličín a Sobín. Polní práce váznou,
seno se nesváží, obilí polehlo. Hospodářství státního statku v Litovicích nemá dosud
provedeno jarní ošetření řepy cukrovky.
Dne 7. července 1958 asi o 15 hod. se nad obcí přehnala prudká bouře provázená větrnou
smrští, která vyvrátila dva topoly u bažantnice.
Dne 12. července 1958 udeřil blesk do domu občana Bílka v Hostivici II-Litovicích čp. 254,
kde poškodil komín a televisor.
Dne 8. září 1958 bylo dopoledne velké vedro. O 13. hod. se přihnala prudká bouře
s lijákem, která způsobila značné škody na ovocném stromoví a na elektrovodní síti.
Letošní zima byla velmi rozmarná. Ještě v polovině měsíce března bylo chladno a padal
sníh. Na první jarní den napadlo do rána 10–15 cm sněhu, bylo větrno a noční mrazy
dosáhly až mínus 6 °C. Dochází k ohrožování jarních prací. Mrazy se sněhem se udržely až
do začátku dubna, kdy naši družstevníci poprvé vyjeli do polí.
Na počátku prosince byly mrazy. Na rybnících se již bruslilo. O vánocích ukazoval teploměr
10 °C nad nulou. Obdobné počasí bylo na konci roku. Na Silvestra bylo 10 °C tepla.
133

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1958

93

Dne 9. září 1958 přišel o život při výkonu svého povolání na velkodole Čsl. armády
v Karviné náš občan horník Antonín Kletečka, syn našeho tajemníka MNV, ve věku 21 let.
Zemřel na mírovém bitevním poli následkem úrazu – přimáčknut pancířem ke spojce.
Pohřeb se konal v naší obci za velké účasti občanstva. Pohřbu se zúčastnili též jeho
spolupracovníci, horníci z Karviné, kteří se s ním po hornicku rozloučili.
Dne 4. září 1958 mezi 21,15–22,00 byla u nás pozorována polární záře v barvě zelenomodré. Zprávami v novinách byla hodnověrnost tohoto vzácného úkazu potvrzena.
Dne 18. prosince 1958 zastřelil myslivecký hospodář Stanislav Náprstek u nově zřízeného
retenčního rybníka pod Peterkovým mlýnem cizokrajného ptáčka slípku severní. Pták byl
předán naší škole k preparaci, jako doplněk vyučovacích pomůcek.
Zpracoval:

Upravil a zapsal:

Čížek Václav,
Hostivice II/255

Hošek Václav,
Hostivice IV/31
– 134 –
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1959
Správa obce
Ve složení místního národního výboru, jeho rady a komisí nenastalo proti roku 1958
žádných změn.
Hospodářsko organisátorská činnost místního národního výboru a jeho výkonných orgánů
se neustále prohlubuje, což se příznivě odráží na výsledcích této činnosti, zejména na
úseku finančního hospodaření. Celkové výdaje na místní hospodářství, školství, zdravotnictví, vnitřní správu a na výstavbu činí 1 milion 323 tisíce 183 korun čs, jež jsou kryty
z vyššího rozpočtu. Za dobré hospodaření v tomto roce obdržel místní národní výbor
čestné uznání od okresního národního výboru Praha-západ.
Služby obyvatelstvu jsou dále rozšiřovány. Mimo již zavedené plánované služby jsou
obyvatelstvu poskytovány i tzv. neplánované služby a ty rozšiřovány z původních 16 oborů
působnosti na 30 profesí. V rámci svépomoci zvelebovací akci Z bylo položeno 2 477 bm
chodníkových obrub. Byly zpevněny vozovky v ulicích Antonína Zápotockého47 a 14. října.48 Byl proveden chodník a výstavba plotu u jeslí. V Jenečku postavena čekárna pro
cestující autobusem. Celková hodnota těchto prací činí 280 604 Kčs, při skutečném
nákladu 75 500 Kčs. Mimo to pokračováno ve výstavbě sportovního střediska, zde
provedeny práce v hodnotě 212 338 Kčs při skutečném nákladu 46 000 Kčs. Svépomocné
zvelebovací akce se zúčastnilo přes 300 osob, jež odpracovaly přes 5 tisíc hodin zdarma.
V tomto roce vydáno 9 stavebních povolení pro výstavbu rodinných domků, pro 11 přestaveb, 47 stavebních úprav a 5 povolení k výstavbě garáží.
– 135 –
Výstavbou nových bytových jednotek se snížil počet uchazečů o přidělení bytu na 46 žadatelů. Novostavbami a jinými stavebními úpravami letos získáno celkem 39 bytových jednotek. Uvažuje se o ustavení stavebního bytového družstva občanů pro výstavbu bytových
jednotek.
Výbor žen aktivně přispěl místnímu národnímu výboru při organisaci pracovní výpomoci
občanů na špičkové zemědělské práce pro místní jednotné zemědělské družstvo i pro
hospodářství státního statku. Dále se členky místního výboru žen aktivně podílely na
brigádě v jeslích a zasloužily se o výzdobu obce k 1. máji.

47
48

Smetanova ulice
Ulice 28. října
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Zemědělství
Téměř 97 % zemědělské půdy v katastrech naší obce je již v socialistické držbě. Během
roku činí rada místního národního výboru spolu s místním výborem KSČ opatření k zajištění
vyšších výnosů i užitkovosti. Prvořadým úkolem se jeví obsazení funkcí agronoma a předsedy jednotného zemědělského družstva vhodnými odborníky.

Obchod a zásobování obyvatelstva
V zásobování obyvatelstva nedošlo k podstatným závadám. Dochází k rozšíření sítě občanských kontrol.
Na návrh rady místního národního výboru dochází ke změně označení některých
pohostinských provozoven Restaurací a jídelen okresu Praha-západ. V Hostivici III.Jenečku se dosavadní označení pohostinské provozovny u silnice I. třídy „U traktorky“
nahrazuje novým označením „N 137 – Na hořejší“. V Hostivici IV.-Břve se dosavadní
označení provozovny (dříve u Kokrdů) „U vlaštovky“ nahrazuje novým označením „N 143 –
V Topolanech“. Také v Hostivici I. se dosavadní označení pohostinské provozovny „Hostivická pivnice“
– 136 –
nahrazuje novým označením „N 147 – Restaurace Sport“. Ostatní názvy pohostinských
provozoven zůstávají nezměněny.

Školství a kultura
Naše škola má osm postupných ročníků. Navštěvuje ji 807 žáků a žákyň rozdělených do
22 tříd. Pro nedostatek učeben, kterých je jen 19, bylo nutno zavést střídavé vyučování.
K částečnému omezení střídavého vyučování bylo započato s výstavbou typového pavilonu
školičky o 2 třídách s příslušenstvím naproti dosavadní škole a za účinné pomoci z řad
občanů.
Všestranná péče je na naší škole věnována polytechnické výchově. V tomto šk. r. 1959/60
poprvé nebyla podána ani jedna přihláška k vyučování náboženství, proto se tedy náboženství na naší škole přestává vyučovat.
V pionýrské organisaci je organisováno 420 dětí. Letos v měsíci dubnu oslavila 10. výročí
svého trvání. Slavnostní shromáždění pionýrů se konalo v Sokolovně za účasti zástupců OV
ČSM, MV KSČ, MNV, MV NF, společenských organisací a zástupců školy. Pionýři uvítali ve
svém středu mj. též učitelku Růženu Kožušníkovou, která učila na naší škole tři generace;
pozornost pionýrů ji tak dojala, že jen stěží a se slzami v očích dokončila svůj projev. Po
projevech předvedli pionýři zdařilé pásmo se zpěvy a tanci a recitacemi.
Oslavy 1. máje 1959 se konaly v Jenči. Májového průvodu se zúčastnilo asi 1 600 dospělých a asi 500 dětí. Do pochodu vyhrávala Zetorka, dechová hudba záv. klubu ROH – STS.
– 137 –
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Dne 24. května 1959 se u nás konal sraz pionýrů z celého okresu.
V průběhu roku 1959 byla uspořádána 3 divadelní představení, dále 2 koncerty a několik
přednášek.
Kino svůj plán představení splnilo. Knihy půjčovány jen v Hostivici II.-Litovicích.
Znovu ožila činnost ČSM; ustaveny 4 místní skupiny ČSM – v Hostivici I., II. III. a IV.
Samostatná skupina ČSM v Hostivici IV.-Břve se brzy po svém ustavení a zvolení výboru ve
složení: Zárybnický Josef, Chaloupka Miroslav, Hošková Jitka, Psohlavcová Jaroslava
a Řečinská Marcela pro nedostatečnou členskou základnu rozpadla.
Započato s vydáváním místních novin „Hostivický zpravodaj“.
Kronikářem ke konci roku ustanoven učitel Kverka Miroslav.
TJ Sokol uspořádala pro své členy a občanskou veřejnost celkem 19 přednášek a projevů
s kulturní náplní.
Způsob provádění propagace nácviku na II. Celostátní spartakiádu v naší obci byl kladně
hodnocen v Rudém právu dne 5. srpna 1959. Forma konání členských besed vzbudila
pozornost krajských i ústředních orgánů; svědčí o tom osobní účast zástupce KV ČSTV
z Košic a pod. Nácvik našich cvičenců na II. Celostátní spartakiádu byl vysílán dne
13. února 1959 Československým rozhlasem. Činnost TJ Sokol vyvrcholila velmi zdařilým
veřejným vystoupením 828 cvičenců na letním cvičišti Sokola za účasti skoro jednoho tisíce
návštěvníků.
Okresní spartakiáda v Roztokách u Prahy se konala za početné účasti našich cvičenců
a občanů z naší obce. Mimo to zúčastnili se naši cvičenci i několika veřejných vystoupení
v okolních obcích.
– 138 –
Aktivováno bylo celkem jedenáct oddílů; základní tělesná výchova, gymnastika, kopaná,
lehká atletika, odbíjená, stolní tenis, košíková, lyžování, lední hokej, turistika a šachy.
V měsíci říjnu se stala naše obec středem zájmu turistů z Hlavního města Prahy, jak o tom
svědčí informační tiskovina Střediska vlastivědné práce Informační služby Hlavního města
Prahy ze dne 4. října „Hostivice a okolní rybníky zásobující vodou Pražský hrad“.

Zdravotnictví a sociální péče
Nadále věnována největší péče a úsilí dodržování základních zdravotních a hygienických
opatření; prohlubována péče k komunální hygienu, o čistotu prodejen a provozoven.
V tom roce provedeno též hromadné hubení krys.
Z prostředků individuální doplňkové péče bylo vyplaceno
na příplatcích ke stravování bylo 14 osobám vyplaceno
17 osobám poskytnuta podpora na zakoupení prádla aj. potřeb

Kčs 3 650,–,
Kčs 9 205,–,
Kčs 6 250,–.

Pravidelná doplňková péče poskytnuta 9 osobám

Kčs 1 760,– měsíčně.
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Živelní pohromy
Dne 5. ledna 1959 po poledni vypukl ve zdejší továrně na asfaltové výrobky požár. Vyhořela dílna s varnými kotly na dehet. Jeden dělník byl popálen. Ostatní dílny byly zachráněny díky okamžité pomoci pracujících závodu, místních požárníků a občanů, jakož i pomoci požárníků z AZKG, ČSA letiště Ruzyně a j. Mračna hustého dýmu a kouře ztěžovala
záchranné práce. Přesto se podařilo včas odvalit šestnáct sudů s benzinem. Požár vznikl
neopatrností údržbáře, který v hale prosycené vznětlivými parami prováděl svařování
elektrickým proudem.
– 139 –
Ve dnech 11. a 12. července 1959 se vznítil od jiskry lokomotivy lán obilí podél trati.
Dne 5. října 1959 lehl popelem kus lesa ve stromečkách.

Počasí
Dne 10. ledna 1959 napadlo trochu sněhu, který však dne 22. ledna 1959 úplně roztál. Byl
slunný, teplý den – jako na jaře. Byl leden – a všude plno bláta.
Dne 11. března 1959 nastoupil v STS příslušník svobodné africké země Quinea, aby se zde
vyučil mechanisátorem. Je mu 22 let a mluví francouzsky. Pochází z 12 dětí. Jeho otec je
truhlářem. Aby se dostal na loď jako dělník, učinil se o 10 let mladším. Bydlel a pracoval
zde po dobu delší jednoho roku.
Začátkem měsíce května objevil se v katastru obce pár divokých vepřů, který sem
zabloudil z lesů (Úhonice–Ptice). Podle pozorování členů lidové myslivecké společnosti
zdržel se zbloudilý pár v bahništi u Peterkova mlýna, dále v močále za Krahulovem a pak
se vydal po hrázi litovického rybníka směrem k Jenečku, kde stopa končí.
Vypracoval:

Upravil a zapsal:

Čížek Václav
Hostivice II/255

Hošek Václav
Hostivice IV/31
– 140 –
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1960
Rok 1960 je důležitým mezníkem historického vývoje v naší zemi. V tomto roce jsme
dovršili to, za co bojovaly celé generace našeho pracujícího lidu. Byl vybudován socialismus. Naše republika se stala druhým socialistickým státem na světě.

Politický život v obci
Politický život v obci byl organisován a řízen místním výborem KSČ, který se snažil
uplatňovat vedoucí úlohu strany na všech úsecích politického, hospodářského a kulturního
života v obci.
Místní výbor KSČ řídil a kontroloval činnost 4 vesnických a 10 závodních organisací KSČ,
stranickou skupinu v TJ Sokol a plně uplatňoval linii strany i v činnosti ČSM. Zajišťoval
všechny hlavní úkoly, které zde, kromě vnitrostranických úkolů, bylo nutno zajistit. Byly to
oslavy 1. máje, 15. výročí osvobození, zajištění voleb do NV a NS,49 druhá celostátní
spartakiáda a oslavy 43. výročí VŘSR v rámci Měsíce čs.-sovětského přátelství.
Tuto řídící činnost mohl místní výbor KSČ provádět proto, že měl vypracován pevný plán
práce včetně lhůt, v nichž projednával práci jednotlivých stranických a společenských organisací. Řídil tak a kontroloval i práci stranické organisace v JZD, která byla ustavena teprve
v tomto roce. Zde místní výbor KSČ zaměřil své úsilí na kontrolu práce jednotlivých skupin,
na využití strojů a na všestranné zlepšení organisátorské práce v JZD. Byl pravidelně
informován o průběhu špičkových prací a účinně napomáhal zajišťovat brigádnickou výpomoc v JZD, popř. na hospodářství státního statku Litovice. Místní výbor KSČ uplatňoval
svůj vliv i na činnost místního národního výboru. Někteří členové MNV byli současně členy
MV KSČ
– 141 –
Velmi záslužnou práci vykonal MV KSČ na úseku zvýšení úrovně činnosti místní skupiny
ČSM, svazáci z Hostivice III-Jenečka odpracovali při špičkových pracích v JZD 650 hodin.
Zúčastnili se spolu s ostatními skupinami akce „zakládání kompostů“, jichž založili 480 m³.
V akci „100 cihel na svazáka“ odpracovali v cihelně mnoho brigádnických hodin. Zúčastnili
se brigád při zvelebování obce, oslav 1. máje a provedli manifestační nástup k volebním
urnám při volbách do všech stupňů národních výborů a Národního shromáždění.
Slavnostnímu vyhlášení socialistické ústavy předcházely diskuse k návrhu ústavy. Na
schůzích veřejných i stranických organisací pracující naší obce diskutovali o návrhu a uváděli své připomínky. Charakter těchto akcí byl radostný, neboť byl svědectvím dalších
úspěchů, kterých jsme dosáhli v budování naší socialistické vlasti.
Před vyhlášením nové ústavy proběhly volby do všech stupňů národních výborů a Národního shromáždění.
49

Národní shromáždění.
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Dne 16. května 1960 byla uspořádána v Dělnickém domě v Hostivici II beseda s kandidáty
do ONV Praha západ:
s. Kohoutem Františkem, předsedou JZD Hostivice a
s. Melicharovou Eliškou, dipl. porodní asistentkou z Hostivice III.-Jenečka
a beseda s kandidátem do KNV Praha
bratrem Jakoubkem z Kunratic
Kandidáti vyprávěli občanům o svém životě, o své práci, jakož i o svých plánech.
Celý zbytek měsíce května a začátek měsíce června proběhl ve znamení příprav na volby,
jež se konaly dne 12. června 1960.
Radostným úvodem k nim byla II. celostátní spartakiáda.
– 142 –

Volby
Konečně se přiblížil dlouho očekávaný den, kdy měli naši pracující znovu přistoupit
k volebním urnám a svým hlasem pro kandidáty Národní fronty vyslovit svůj souhlas s politikou v naší zemi. K přivítání prvních voličů byly již předem připraveny volební místnosti
v sokolovně, Dělnickém domě a v pohostinské provozovně RAJ U Litovické tvrze.
Občané ze Břvů tentokráte volili kandidáta do ONV společně s Chýní. Od rána vyhrávala
dechová hudba a z tlampačů zněly radostné budovatelské písně. A již brzy ráno se objevili
také první voliči. Některé obvody, jako např. z Hostivice IV.-Břve, volili manifestačně
a v průvodu došly až do volebních místností, kde jejich účastníci odevzdali hlasy pro
kandidáty Národní fronty.
Volby skončily obrovským úspěchem. V některých okrscích byly skončeny již v časných
odpoledních hodinách.
Pro kandidáty Národní fronty bylo odevzdáno 2 906 hlasů, tj. 100 procent.
O těchto radostných výsledcích informoval naše občany místní rozhlas, který zařazoval
pravidelná hlášení z jednotlivých volebních okrsků.
Do Národního shromáždění byl za naši obec zvolen generálmajor Tondl Jan. Do KNV bratr
Jakoubek Václav, člen JZD Kunratice. Do ONV Praha-západ s. Kohout František, předseda
JZD Hostivice, a s. Melicharová Eliška, dipl. porodní asistentka z Hostivice. Do MNV bylo
zvoleno všech 35 kandidovaných poslanců.
– 143 –
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Dne 21. června 1960 se sešel Místní národní výbor v Hostivici ku své první ustavující
schůzi.
Členové MNV:
Za vol. obvod

Jméno

Bydliště

Zaměstnání

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Psohlavec Jaroslav
Hošek Václav
Šustrová Frant.
Novotná Jarmila
Košťál Břetislav
Pišoft Emil
Majer Jiří
Hanzlík Stanislav
Pšenička Václav
Míšková Hana
Pecková Libuše
Krčil Oldřich
Veverová Marie
Přerost František
Tomášek Stanislav
Kajser Josef
Flégr Karel
ing. Findejs Jan
Eiman Josef
Johanovský František
ing. Hakl Karel
Seifrtová Eva
Rochus Josef
Slaboch Jaroslav
Kadera Jaroslav
Jarkovská Vlasta
Kalinová Jarmila
Polívka Bernard
Langer Leo
Horáková Vlasta
Arnold Štěpán
Nešvara Miroslav
Novák Karel
ing. Dlabač Stanislav
Jabůrek František

IV/49
IV/31
I/466
II/8
II/70
I/17
II/131
II/136
II/240
II/202
II/96
II/94
III/73
III/106
III/107
III/38
III/175
I/18
I/74
I/97
I/168
I/147
I/259
I/155
I/293
I/209
I/450
I/22
I/164
I/450
I/495
I/284
I/450
I/342
I/233

státní zaměstnanec
správní zaměstnanec
dámská krejčová
zemědělská dělnice
řidič
dílovedoucí
mistr
dělník
úředník
skladnice
uklízečka
státní zaměstnanec
dělnice
úředník
pedikér
elektromontér
dělník
ved. techn. odd.
úředník
úředník
techn. úředník
ředitelka mateřské školy
skladník
dělník ČSD
techn. úředník
prodavačka
pěstounka
ref. zahr. obchodu
vedoucí spořitelny
kuchařka
tajemník MNV
vozmistr ČSD
elektromech.
provoz. technik
zedník

zvolili předsedu, náměstka předsedy, tajemníka, členy rady a komise MNV.
Předsedou místního národního výboru zvolen: Pšenička Václav, Hostivice II/240, úředník.
Místopředsedou: ing. Hakl Karel, Hostivice I/168, techn. úředník.
Tajemníkem: Arnold Štěpán, Hostivice I/495, mistr.
– 144 –
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Složení rady místního národního výboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pšenička Václav, Hostivice II/240, úředník,
ing. Hakl Karel, Hostivice I/168, techn. úředník,
Arnold Štěpán, Hostivice I/495, mistr,
Hošek Václav, Hostivice IV/31, správní zaměstnanec,
Krčil Oldřich, Hostivice II/94, státní zaměstnanec,
Flégr Karel, Hostivice III/175, dělník,
Eiman Josef, Hostivice I/74, úředník,
Johanovský František, Hostivice I/97, úředník,
Rochus Josef, Hostivice I/259, skladník,
Kadera Jaroslav, Hostivice I/293, techn. úředník,
Kalinová Jarmila, Hostivice I/450, pěstounka.

Radostná nálada z úspěchu voleb byla dovršena vydáním nové ústavy, kterou bylo
uzákoněno vítězství socialismu v naší vlasti.
Ústava byla vyhlášena 12. července 1960 a náš stát změnil i svůj název na ČSSR, t. j. Československá socialistická republika.

Veřejný život v obci
Veřejný život v obci byl v tomto roce velmi čilý; jistě právě proto, že byl jubilejním rokem
15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, v jehož duchu byly konány téměř
všechny veřejné akce.
Oslavy Mezinárodního dne žen byly v tomto roce pořádány jako jubilejní, a to již po podesáté v historii tohoto hnutí. Oslava se konala v neděli 6. března v Dělnickém domě.
V pěkně vyzdobeném sále se sešlo mnoho občanů. Dvanáct žen obdrželo za zásluhy
o výstavbu a za zásluhy v práci knižní dary a květiny.
– 145 –
K oslavám MDŽ bylo uzavřeno mnoho hodnotných závazků našich občanů, jako např.: na
pomoc při výstavbě:
1.
školičky
2.
sportovního střediska
3.
Domu mládeže
4.
veřejných sadů
5.
ulic
6.
jiných veř. prospěšných závazků
Celkem

4 786 hod.
2 210 hod.
660 hod.
1 054 hod.
3 202 hod.
2 150 hod.
14 070 hod.

Občané se rovněž zavázali odpracovat na zemědělských pracích v JZD 3 069 hodin a uzavřeli závazky k obdělání 15,20 ha řepy. Pro hospodářství státního statku v Litovicích se
zavázali odpracovat na různých pracích 778 hodin a uzavřeli závazky k obdělání 3 ha řepy.
Bezzemci se zavázali dodat navíc 21 089 kusů vajec a záhumenkáři 18 700 kusů vajec.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1960

103

Návštěva sovětských turistů
Dne 4. dubna navštívili naši obec sovětští turisté. Na jejich počest byla uspořádána malá
slavnost s programem v Dělnickém domě. Program vyplnili především pionýři a členové
Sokola. Beseda, zejména na závěr, měla velmi přátelský a srdečný ráz.

Ohlas na snížení cen
Velký a radostný ohlas mělo v naší obci další, v pořadí již osmé snížení cen. Naši občané,
jako dík straně a vládě, uzavřeli další hodnotné závazky.

Oslava 1. máje
Jako každoročně, tak i v tomto roce byla slaven 1. máj – svátek pracujících.
– 146 –
Již v předvečer 1. máje se oblékla naše obec do slavnostního hávu. V parku na Husově
náměstí, kde se manifestace konala, bylo zřízeno podium a řečnická tribuna. Školní děti se
postaraly o výzdobu parku a přilehlého prostranství. Májové oslavy začaly budíčkem. Letos
se oslav 1. máje v Hostivici zúčastnili i občané z Chýně, Jenče a Sobína. Hlavní referát
přednesl bratr Jakoubek, člen Čs. strany lidové. Po skončení projevu, který byl pozorně
vyslechnut, následoval kulturní pořad pionýrů zdejší a jenečské školy. Na místě slavnosti
pak vyhrávala dechová hudba místní Osvětové besedy.
V rámci oslav bylo uspořádáno odpoledne zdařilé vystoupení místních svazarmovců, kde se
svými úspěchy pochlubili radisté a motoristé. Na závěr oslav byla uspořádána již tradiční
májová veselice v Dělnickém domě.
Prvomájové oslavy byly úvodem do oslav 15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou. Naše obec toto výročí oslavila skutečně důstojně. Dne 7. května měla v Dělnickém domě premiéru hra Miloše Šrámka „Ženy z Habří hory“, kterou nastudovali členové
divadelního kroužku při OB v Hostivici. Početně navštívené hlediště citlivě reagovalo na
dramatické vylíčení osudu žen malé obce, jejichž mužové byli zahnáni na zákopové práce.
Odpor žen v závěru hry dovedl si na svou stranu zcela získat vděčné diváky.
Dne 8. května přijala naše veřejnost s uspokojením kulturní matiné, které ve zkratce
oživilo nejvýznamnější chvíle uplynulých 15 let a bylo úvodem k otevření výstavy
„Hostivice dnes a zítra“. Výstava připomněla v dokumentech pohnuté dny okupace, radostné dny osvobození a ukázala perspektivu dalšího vývoje naší obce.
– 147 –
Radostnou náladu těchto dní doplňovala taneční veselice a dále pak promenádní koncert
souboru lidových hudebníků před budovou MNV.
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Měsíc čs. sovětského přátelství
Na závěr roku byl uspořádán tradiční Měsíc čs.-sovětského přátelství. Letos měl zvlášť
významný charakter. Zahájení bylo provedeno manifestací, která byla spojena s přivítáním
okresní štafety přátelství a míru v naší obci. Na manifestaci promluvil poslanec Národního
shromáždění s. Tondl. Školní mládež přišla s lampiony a manifestace byla zakončena
ohňostrojem.
V pondělí 7. listopadu proběhla naší obcí jižní větev ústřední štafety, která byla opět
pozdravena našimi občany.
V průběhu Měsíce přátelství byla uspořádána všemi složkami NF řada akcí, jako např.
besedy se s. Pachmanem o jeho dojmech z návštěvy SSSR. TJ Sokol uspořádala zdařilou
žákovskou besídku. SČSP zařídil položení věnců na hrob rudoarmějců na litovickém
hřbitově a dne 8. prosince uspořádal estrádu. Místní kino promítalo sovětské filmy, které
navštívilo téměř 2 500 občanů.
Na závěr Měsíce přátelství bylo uspořádáno slavnostní zasedání MNV dne 12. prosince
v Dělnickém domě. Po naší a sovětské hymně zahájil slavnostní zasedání předseda MNV
soudruh Václav Pšenička. Hlavní referát přednesl předseda MV KSČ soudruh Jaroslav
Vevera. Oficiální část večera byla zakončena Internacionálou. Po přestávce předvedl
dramatický kroužek Osvětové besedy literárně dramatické pásmo. Naše obec tedy opravdu
žila vzpomínkami na 43. výročí Velkého Října i na všechny ty, kteří nám v roce 1945 přinesli svobodu a jsou i v současnosti našimi nejlepšími přáteli.
– 148 –

Správa obce
V letošním roce byla správa obce charakterisována především tím, že byla v první polovině
roku, do května vedena dosavadním MNV a od května novým MNV zvoleným v květnových
volbách.
Je nutno se tedy vrátit k činnosti MNV za volební období 1957–1960. V červnu 1959 odešel
dobrovolně z funkce tajemníka soudruh Antonín Kletečka a přešel do výroby. Na místo
něho byl zvolen v lednu 1960 soudruh Štěpán Arnold, dřívější předseda MNV. Předsedou
byl zvolen soudruh Václav Pšenička. Po celé období pracovaly tyto stálé komise: zemědělská, pro místní hospodářství, finanční, školská a kulturní, zdravotnická, výstavby a pro
ochranu veřejného pořádku. Během období byly ustaveny pomocné komise: bytová,
trestní, pro výstavbu školičky a pro výstavbu sportovního střediska. Předsedy komisí byli
členové rady MNV. Do komisí byli získáváni aktivisté, kteří se ve své práci osvědčili.
Na úseku zemědělství byly učiněny rozhodné kroky k odstranění roztříštěnosti půdy
a v ustájení dobytka, zejména v JZD. Farma státního statku v Hostivici byla převedena do
JZD.
Na úseku místního hospodářství bylo dbáno na to, aby byly rozšiřovány a zlepšovány
služby obyvatelstvu.
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Na úseku školské a kulturní činnosti byla ustavena komise pro výchovu mládeže, byl získán
do správy Dělnický dům a kino. Bylo přistoupeno k slavnostnímu vítání novorozeňat, které
se již mezi občany velmi vžilo.
Podařilo se částečně zmírnit bytovou tíseň výstavbou bytových jednotek MNV a jednotek
vojenské správy. Bylo též ustaveno Stavební bytové družstvo občanů.
Na posledním zasedání MNV bylo poděkováno za činnost soudruhům Krejčíkovi, Tampírovi
a Kalašovi, kteří do nového MNV již nekandidují.
– 149 –
O dobré práci odstupujícího MNV svědčí i to, že obdržel vyznamenání a odměnu za dobrou
práci v 1. čtvrtletí 1960, kdy se v soutěži MNV na okrese Praha-západ umístil na prvním
místě.

Výstavba obce
Také ve výstavbě obce byl udělán velký kus práce. Zasloužili se o to především naši
občané, kteří brigádnickou pomocí pomohli zkrášlit naši obec. Odpracovali celkem
6 678 brigádnických hodin. Výsledky této pomoci se také projevily. Byly upraveny chodníky
v ulici Sportovců, v Dělnické ulici, chodníky na náměstí Dukelských hrdinů50 a chodníky
a kanalisace u železničního nadjezdu. Brigádnickou pomocí byla postavena čekárna na
Břvech a byl upraven park u kasáren. Občané provedli též vyčištění potoka, jehož stav
neodpovídal základním hygienickým požadavkům. Byla dokončena kanalisace pod továrnou a proti mlékárně.
V naší obci se jeví nedostatek okrasných stromů, proto občané pomáhali velmi účinně i při
jejich nové výsadbě. Dne 2. dubna vysadili javorovou alej pracující AZKG.
Také na výstavbě školičky se naši občané vyznamenali a ze jejich účinného přispění
značně pokročila výstavba sportovního střediska v Litovicích.
Aby naše obec působila co nejpěknějším dojmem v době, kdy se koná celostátní spartakiáda, provedl MNV některá opatření k zlepšení vzhledu nejvíce frekventovaných míst. Byl
zbourán dům „U Sulánů“ a dům vedle bývalého hostince „U Neradů“, co v něm byla
naposledy umístěna knihovna.51 Bylo opraveno průčelí budovy „U Koruny“, co je v ní nyní
umístěna zvláštní škola.52 Byla rovněž zbourána stará zeď v uličce „K nádraží“.
V důsledku stále více využívaného autobusového spojení z Chýně do Prahy a zpět byla
postavena autobusová čekárna na Husově náměstí, zejména pro školní mládež.53
– 150 –

50
51

52
53

Park Nouzov.
Tři domy mezi ulicemi Čsl. armády a Pelzova (v místě je nyní travnatý svah a parkoviště) a část domu
Čsl. armády čp. 21, která „vyčnívala“ do ulice Čsl. armády.
Čsl. armády čp. 1.
Čekárna se nacházela proti domu čp. 117.
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Během roku 1960 bylo vydáno celkem 80 stavebních povolení, z toho od MNV 50 a od
ONV 30 na rodinné domky, garáže, různé přístavby, nástavby a adaptace.
Během roku bylo rozestaveno 26 rodinných domků, z nichž 7 bylo do konce roku dokončeno. Stavbu rodinného domku dokončili občané: Ondřich Stanislav, Reich Václav, Fiala
Bedřich, Pelc Jiří, Melen Jiří, Pulchart František a Vilímek Karel.

Hospodářské poměry
Aby bylo dosaženo rozhodujícího obratu v zemědělské výrobě, přijalo naše JZD „Prešovskou výzvu“, která stanovila zvýšit plán v rostlinné výrobě proti roku 1959 o 14 %. Naše
JZD zde dosáhlo velkého úspěchu, neboť zvýšilo výrobu o 36,8 %. Naproti tomu nedosáhlo plánovaných výsledků v živočišné výrobě. Byly provedeny rozbory půdy za účelem zjištění živin v ní. JZD vypracovalo nový desetihonný postup, kterým nahradilo dřívější dva
osevní postupy. Bylo založeno 2 000 m³ kompostů. Při sklizni se opět osvědčil kombajn,
kterým byly sklízeny obiloviny a řepka ze 73 ha, t. j. 34 % celkové osevní plochy obilovin.
Velkou překážkou při sklizni obilovin i okopanin bylo tentokráte počasí, neboť většinu
července a srpna pršelo. Tady opět velmi pomohly brigády z řad občanstva a školní mládeže. Podzimní orba byla provedena včas.
V živočišné výrobě byly doplňovány stavy tak, že koncem roku 1960 byl:
dojnic

skotu

prasat

prasnic

slepic

plánovaný stav

260

521

654

70

1430

skutečný stav

263

550

698

62

1917

Průměrná
dojivost
6,3 litru

Průměrná
snáška
130 kusů
– 151 –

K ozdravění stáda bylo používáno vzdušného odchovu, volného ustájení a oplůtkování
pastvy. Průběh špičkových prací byl zabezpečován MNV a MV KSČ.
Novým předsedou JZD byl zvolen soudruh František Kohout z Chýně. V letošním roce
navštívil naše družstevníky soudruh Ševčenko ze SSSR, zvaný „Král kukuřice“.
Také průběhu prací na farmě státního statku v Litovicích byla věnována značná pozornost.
Byl pro ni získán patronát pracujících ze závodu AZKG. Farma docílila pěkných průměrných
sklizňových výsledků:
a) v rostlinné výrobě: u obilovin 45 q na 1 ha; u řepy cukrovky 425 q na 1 ha,
b) v živočišné výrobě: v dojivosti 7,7 litru na 1 ust. dojnici.
V tomto roce přešla farma výlučně na kombajnovou sklizeň.
Strojní a traktorová stanice předala většinu hospodářských strojů JZD a ponechala si jen
nejtěžší stroje; zaměřila se především na údržbu a opravy.
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Místní hospodářství
Komunální služby byly v tomto roce rozšířeny o odvoz popela a odpadků. Nově byla zřízena služba ošetření nohou. Dále byla nově zřízena opravna motorových vozidel v Jenečku,
kde byl též zaveden prodej drobných náhradních součástek.

Obchod a zásobování
Pro zvýšení kulturnosti prodeje byla v naší obci zřízena samoobsluha prodeje potravin,
která byla dána do provozu 31. srpna 1960. Občanstvo uvítalo otevření samoobsluhy
v povděkem, zejména zaměstnané ženy.54
Dosavadní prodejna obuvi byla přemístěna do bývalé prodejny Pramen (dříve U Justů).
– 152 –
Společné stravování zřízeno v STS, AZKG, v pohostinské provozovně RAJ „U chmelového
keře“ a ve vojenském útvaru.

Komunikace
Ve spojení naší obce s okolím se mnoho nezměnilo. V důsledku dalšího rozšiřování letištní
plochy byla zrušena trať Hostivice – Středokluky a náhradní přeprava cestujících je prováděna autobusem.
Letošním rokem naše mládež, studující na jedenáctiletce, musela poprvé dojíždět do školy
ve Stodůlkách. Bylo pro ni zavedeno autobusové spojení, jehož mohou využít i ostatní
cestující.
V souvislosti s novou územní organisací byl v naší obci zrušen Okresní poštovní úřad, jehož
sídlo bylo přeneseno do Prahy.

Sociální poměry
V rámci péče o děti zaměstnaných matek, jejichž počet neustále stoupá, byl nadále čilý
ruch v družině mládeže, v mateřských školách i v územních jeslích. Za účelem poskytnutí
co nejzdravějšího prostředí dětem byly provedeny potřebné opravy v mateřské škole
v Hostivici I a bylo zlepšeno prostředí v jeslích.
Boj za zdravé prostředí byl veden opravdu cílevědomě. Zdravotnická komise prováděla
pravidelné kontroly dodržování základních zdravotních a hygienických opatření v obchodních i pohostinských provozovnách a dbala na odstranění všech zjištěných závad a nedostatků.

54

Čsl. armády čp. 499.
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V roce 1960 byly zvýšeny důchody 65 důchodcům o celkovou částku 7 800 Kčs. Na obědy
pro přestárlé občany bylo vynaloženo 10 000 Kčs a na vánoce bylo přestárlým vyplaceno
rovněž 10 000 Kčs.

Školství a kultura
Do kulturního života v naší obci zasáhlo, tak jako v jiných místech, usnesení ÚV KSČ
o dovršení kulturní revoluce.
– 153 –
Letošní rok je dalším důležitým mezníkem v historii našeho školství. Nejenom tím, že bylo
započato s přestavbou našeho školství, ale především tentokráte zvláště významným
1. zářím. Tak jako každým okem i tentokráte šly děti poprvé do školy – prvňáčkové se
svými maminkami i obavami a ti starší již s vědomím čekající práce. Zdálo by se tedy, že
nebylo nic zajímavého na tomto dnu, že se nijak nelišil od předcházejících. A přece! Začal
první školní rok v socialistickém státě a současně první rok v historii našeho školství, kdy
děti dostaly učebnice a všechny potřebné vyučovací pomůcky zdarma. To je skutečnost,
kterou našim školákům mohou závidět děti celého světa. Vždyť jsme se tak stali první
zemí, kde k tomuto opatření bylo přikročeno. Není proto divu, že učitelé i děti nastupovali
do školy s radostnými pocity. Děti také pochopily tuto skutečnost, neboť při slavnostním
zahájení v sokolovně vyhlásili pionýři závazek převzít učebnice a pomůcky do socialistické
péče a jako dík za dar naší vlády vyhlásili závazek sebrat tolik papíru, kolik učebnice
a sešity váží. Jen na naší škole to znamená 10 000 kg starého papíru. Bylo jen škoda, že
se nepodařilo dokončit výstavbu školičky, jejíž dokončení by bylo dalším radostným
úspěchem letošního prvního září.
Dne 30. listopadu navštívila naši školu delegace sovětských pedagogických pracovníků,
aby se seznámila a tím, jak je plněna výchova k uvědomělé volbě povolání na naší škole.
Tento den byl pro naši školu velkým vyznamenáním a uznáním její práce v tomto směru.
Beseda, jíž se zúčastnili soudruzi Pšenička a Arnold, byla vedena ve velmi přátelském
duchu. Sovětští hosté se vyslovili pochvalně o práci školy i v tak stísněných podmínkách,
jaké jsou na naší škole. Hosté zakončili návštěvu naší školy mezi dětmi. Děti jim
zarecitovali a zazpívali naše i sovětské písně. Byly odměněny pamětními
– 154 –
odznaky a prostřednictvím sovětských hostů navázaly další písemné styky se sovětskými
pionýry.

Nové názorné pomůcky
V naší škole byly dány do provozu nové názorné a technické pomůcky, jichž dříve škola
neužívala a jež pomohou dalšímu sepjetí školy se životem. Vžilo se užívání promítačky,
diaprojektoru, magnetofonu i gramofonu.
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Žákovská knihovna
Aby byl získán stále větší zájem žáků o četbu, byla zřízena v bývalé dílně žákovská
knihovna, která obsahuje 1 200 knih pro mládež. Pěkný vzhled knihovny jistě velmi účinně
působí na estetické cítění žáků, kteří se stali již pravidelnými návštěvníky.

Základní tělesná výchova
Tělovýchova v obci žila zcela ve znamení oslav 15. výročí osvobození a s nimi spojenou
2. celostátní spartakiádou. Veškeré úsilí TJ Sokol bylo zaměřeno k tomu, aby co největší
počet cvičenců zvládl spartakiádní skladby, aby se mohli zúčastnit oblastních i celostátní
spartakiády. Nácvik byl splněn včas. Na oblastní spartakiádě v Kladně a v Slaném
vystoupilo 395 cvičenců, kteří prošli prověrkami. Největší vypětí všech cvičenců přišlo
v období zkoušek a samotného vystoupení na 2. celostátní spartakiádě. Zde je třeba ocenit
jejich velké pochopení, zvláště u našeho žactva a jejich vedoucích, učitelů naší školy.
Taktéž ženy si zasluhují pochvalu. Vždyť z celkového počtu žen, které cvičily na Strahově,
bylo 80 % zaměstnaných. Ovšem 2. celostátní spartakiádou neskončila činnost základní
tělesné výchovy. Oddíl základní tělesné výchovy přispěl svým vystoupením na akademii
a žákovské besedě, která se konala na počest 43. výročí VŘSR. Zpevnil se také cvičitelský
sbor, který je základem úspěchu oddílu.
– 155 –

Kopaná
Významnou událostí pro oddíl kopané byly letošní oslavy třicetiletého trvání kopané
v Hostivici, které byly konány na hřišti „Pod hrází“ v Litovicích, a v jejichž rámci bylo
sehráno též utkání našeho mužstva s kompletním ligovým celkem Dynama Praha.

Šachy
Za zmínku stojí velmi pěkný úspěch šachového oddílu, který se v letošním roce probojoval
do krajského přeboru a skončil na velmi čestném čtvrtém místě.
Je nutno připomenout, že kromě úkolů sportovních a tělovýchovných zapojili se sportovci
i do budovatelských úkolů a m. j. odpracovali 10970 brigádnických hodin, zejména v zemědělství, kde pomáhali hlavně při žních a kromě jiného obsadili i dva noční výmlaty.
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Místní osvětová konference
Hodnocení a úkoly osvětové práce v obci vytýčila místní osvětová konference, která se
konala dne 24. ledna v Dělnickém domě. Své úkoly zaměřila především na zkvalitnění
osvětové práce v obci a ve svých plánech vycházela z usnesení celostátní konference
kulturních pracovníků.

Kulturní akce
souvisely významně s veřejnými akcemi, pořádanými v jubilejním roce oslav 15. výročí
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a je o nich již zmínka v části Veřejný život.

Různosti
Počasí v tomto roce nevybočilo z rámce ostatních let. Jediným zajímavým úkazem byla
bouřka začátkem října, která se v této době málokdy vyskytuje.
– 156 –
První zimní měsíce roku 1960 střídaly počasí opravdu jako v dubnu. Nový rok začal deštěm
a větrem a teprve 9. ledna napadl první sníh. Tentokrát však zima nahradila to, co zameškala. Sněžilo několik dní, takže množství sněhu se pohybovalo kolem 15–20 cm. Sníh byl
doprovázen silnými mrazy, které vystoupily až na minus 20 °C. Únor však opět přinesl
střídavé počasí. Bylo však hezké jaro. Zato léto se nevydařilo – bylo chladné a značně
deštivé. Deště dokonce ohrozily i normální průběh žní a zejména sklizeň okopanin. Teprve
před vánocemi umrzlo a napadlo trochu sněhu.
V letošním roce také některé části naší obce změnily svou tvář. Souviselo to s vykácením
dožitých topolů v parku na Husově náměstí, dále podél bažantnice a na březích břevského
rybníka.
V prvních měsících roku se objevila na rybníku v bažantnici labuť, která přilétla pravděpodobně od Vltavy z míst mezi Prahou a Kralupami. Stala se samozřejmě středem zájmu
nejen dětí, ale i dospělých. Později přeletěla na litovický a břevský rybník. Při výlovu na
Břvech byla chycena a převezena na Nižbor.
Každý, kdo kráčel po schodech od nádraží na hlavní třídu, byl upoután nezvyklou
podívanou. Musel si povšimnout obrovského trupu letadla Iljušin 14, které bylo převezeno
koncem roku z letiště a umístěno v prostoru proti cihelně. Letadlo slouží místním svazarmovcům jako dílna.
Zpracoval:

Zapsal:

Kverka Miroslav
učitel ZDŠ Hostivice

Hošek Václav
Hostivice IV/31
– 157 –
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[1961]
Rok 1961, jako druhý rok trvání socialistického státu, byl velmi rušný i na politické
události. Vždyť právě v tomto roce oslavovala KSČ 40. výročí svého založení. K tomuto
slavnému výročí a jeho důstojným oslavám byla zaměřena činnost všech politických
i společenských organisací v naší obci.

Politický život v obci
Vedoucí úloha KSČ v obci se projevovala tím, že veškerý politický život v obci byl jako
v minulých letech řízen MV KSČ. K projednávání úkolů v jednotlivých odvětvích měl MV
KSČ ustaveny odborné komise, jako např. pro průmysl, školství a kulturu, stranickou
výchovu a další komise podle příslušné problematiky.
Aktivisté MV KSČ docházeli do všech základních organisací a pomáhali jim zajišťovat plnění
důležitých úkolů.
Výsledky tohoto úsilí byly vcelku radostné. Všechny naše závody splnily v tomto roce své
úkoly, popř. je překročily – s výjimkou cihelny. MV KSČ řídil a kontroloval práci vesnických
a závodních organisací a s úspěchem řídil i práci místní skupiny ČSM. Pod jeho vedením
byly zajištěny všechny důležité akce v obci, ať už jde o protestní manifestaci proti zavraždění P. Lumumby, květnové oslavy, měsíc čs.-sovětského přátelství a oslavy 40. výročí
založení KSČ.
MV KSČ uplatňoval své zásady řídící činnosti i v rámci práce MNV, s nímž měl velmi dobrý
styk; někteří jeho funkcionáři byli současně i členy MV KSČ.
I přes některé dílčí nedostatky, s nimiž se za tím účelem vytvořený místní lektorát setkal,
podařilo se vcelku zajistit, že naše stranické organisace věnovaly více péče otázkám
stranické výchovy.
– 158 –
Co se ještě plně nepodařilo, bylo zajištění stranické výchovy v ČSM, t. j. splnění usnesení
ÚV KSČ k mládeži.

Veřejná činnost v obci
Akce, které byly v letošním jubilejním roce 40. výročí založení KSČ pořádány, byly většinou
konány ve smyslu tohoto slavného výročí.
Celý svět, všichni mírumilovní občané, byli pobouřeni zprávou, že byl zavražděn předseda
vlády nově se rodícího konžského státu P. Lumumba. V naší obci byla uspořádána místní
organisací KSČ a ostatními společenskými organisacemi protestní manifestace proti jeho
zavraždění. Účast občanů byla hojná, zejména školní mládeže, vedené učiteli ZDŠ.
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5. březen byla věnován oslavám MDŽ. Slavnostní shromáždění se konalo v Dělnickém
domě pod patronátem Výboru žen a ostatních složek NF. U příležitosti MDŽ byly odměněny
a vyznamenány nejlepší pracovnice z místních závodů, dále matka mnoha dětí občanka
Kosová a zasloužilé pracovnice z VŽ.
Před oslavou MDŽ byly utvořeny agitační dvojice, které mezi našimi občany uzavřely
mnoho hodnotných závazků, jako např. 530 hodin na pomoc v zemědělství mimo závazek
k obdělání 22 ha řepy a mimo závazek na pomoc při zvelebení obce v rámci akce Z v hodnotě 7 073 hodiny. Kromě toho se VŽ zavázal k obdělání 10 měr řepy a jaře i na podzim.
Tento závazek VŽ překročil, neboť obdělal 12,5 míry řepy a na žních odpracoval
200 hodin.
V měsíci březnu bylo provedeno v celé republice a tedy i v naší obci sčítání obyvatelstva,
bytů a domů. Naše obec čítá 4 319 obyvatel.
– 159 –
Z tohoto počtu 4 319 obyvatel je 2 109 mužů a 2 210 žen. Trvale obyvatelných budov je
v obci 906 a v nich je 1 268 bytů. V obci je 466 motorových vozidel, z toho 104 osobní
auta. Sčítání řídila komise za pomoci 8 sčítacích komisařů a 1 revisora, kteří se zhostili
svého úkolu velmi dobře.
V rámci květnových oslav a na počest 40. výročí založení KSČ sehráli členové dramatického
kroužku Osvětové besedy dne 29. dubna veselohru V. Blažka „Příliš štědrý večer“. Po
dlouhé době byl divadelní sál zcela zaplněn. Představení se velmi líbilo divákům i odborné
porotě z ONV Praha-západ, vedené soudružkou Zavadilovou. Porota hodnotila toto představení velmi kladně a dala také návrh, aby hostivičtí ochotníci postoupili do C skupiny.
Z tohoto úspěchu byla radost převeliká, jak mezi herci, tak mezi jejich obdivovateli.
Ochotnickému souboru se také podařilo získat několik mladých nadšenců, takže lze počítat
s tím, že se ještě zvýší úroveň našeho divadla i počet představení.
Velkou událostí v našem politickém a kulturním životě bylo uspořádání výstavy k 40. výročí
založení KSČ v Hostivici. Otevření výstavy bylo provedeno na slavnostním matiné v neděli
dne 30. dubna. Smyčcový kvintet TJ Sokol zahájil Písní práce a soudruh Antonín Novák
odevzdal výstavu do péče MV KSČ. Po recitaci soudruha Kocourka Píseň míru učinil
slavnostní projev k 40. výročí založení KSČ soudruh Jaroslav Pachman, který zhodnotil
činnost strany za čtyřicet let. Slavnost byla ukončena Internacionálou. Výstava, která byla
uspořádána v místnostech Závodního klubu AZKG, se těšila velké pozornosti místních
občanů. Připravili ji A. Saifrt, A. Novák a B. Roubal.55
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Poslední věta je dopsána jiným písmem.
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Oslavy 1. máje
v letošním roce byly opravdu mohutné. Skvělý byl prvomájový průvod. Vyznačoval se svou
pestrostí, živostí a veselostí. A co bylo nových prvků. Závody byly osvětleny, žáci naší školy
pod vedením učitelů připravili a nacvičili živý obraz. Velký ohlas měli naši nejmenší
z mateřských škol, kteří vyjadřovali svůj hold sovětské vědě a technice za vyslání prvého
astronauta do vesmíru. JZD znázorňovalo proces velké přeměny našeho zemědělství od
používání kos a cepů až po dokonalou kombajnovou sklizeň.
Dne 19. května navštívil po 14 letech pracovníky hostivické mlékárny bulharský ministr
zemědělství. Byla to nečekaná a radostná návštěva soudruha ing. Ivana Primova, který
v roce 1947 byl u nás na praxi. Zaměstnanci závodu provedli soudruha ministra mlékárnou
a pochlubili se svými úspěchy, kterých dosáhli za uplynulých 14 let. Setkání na všechny
účastníky hluboce zapůsobilo a v srdcích zůstala vzpomínka na člověka, který ani ve chvíli
svých velkých osobních úspěchů nezapomněl na své někdejší přátele.

Sportovní dětské odpoledne
bylo uspořádáno dne 18. června v rámci oslav Mezinárodního dne dětí na letním cvičišti
TJ Sokol a stalo se tak radostným vyvrcholením činnosti školní mládeže v tomto roce.
Pro kulturní pracovníky byl 26. říjen velkým svátkem. U příležitosti otevření místní lidové
knihovny uspořádala komise školství a kultury besedu s národní umělkyní Otilií Beníškovou, jíž se zúčastnilo 65 osob.
– 161 –

Měsíc čs. sovětského přátelství
byl také v letošním roce dobře připraven. Jako každým rokem, tak i letos byla připravena
řada akcí, jimiž bylo vzpomenuto 44. výročí VŘSR a 18. výročí uzavření smlouvy o přátelství a vzájemné spolupráci mezi ČSSR a SSSR. Měsíc čs. sovětského přátelství byl zahájen
v pondělí dne 6. listopadu o 18,00 hod. manifestací na Husově náměstí, v jejímž průběhu
doběhla k nám štafeta přátelství. K této štafetě se připojily též naše závody, škola a složky
NF svými slavnostními závazky.
Dne 7. listopadu uctil Svaz protifašistických bojovníků památku padlých rudoarmějců
položením věnce na jejich hrob na litovickém hřbitově. Večer pak bylo ve zdejším kině
slavnostní představení sovětského filmu „Nebezpečné poslání“.
Měsíc čs. sovětského přátelství byl zakončen v pondělí dne 11. prosince slavnostním
zasedáním MNV v sokolovně, v jehož rámci uspořádal dramatický odbor Osvětové besedy
literární pásmo.
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Správa obce
V minulém roce byl zvolen nový MNV, který konal v roce 1961 celkem 8 řádných
a 1 slavnostní zasedání.
Do činnosti stálých komisí MNV je zapojeno 275 občanů naší obce.

Výstavba obce
Mnoho práce bylo vykonáno pro zvelebení a výstavbu obce, především formou brigádnické
výpomoci. Bylo odpracováno mnoho tisíc brigádnických hodin. Pokračovalo se ve výstavbě
školičky, která byla dne 7. listopadu předána naší škole do užívání. Značně pokročila
úprava chodníků a ulic.
– 162 –
Ulice 14. října a ulice v blízkosti mlýna a nádraží dostaly pevný podklad a občané se již
nemusí obávat blátivého podzimu.
Brigádnickou pomocí bylo dále pokračováno ve výstavbě sportovního střediska. Na jeho
úpravě bylo odpracováno 2 213 hodin. Byla vybudována autobusová čekárna v Paloukách
a u mlékárny. Náměstí Dukelských hrdinů, jež po všechna minulá léta sloužilo k podřadným účelům, bylo v tomto roce nově upraveno. Byly provedeny terénní úpravy na
2 100 m² plochy, oseto travním semenem, upraveny a vyškvárovány parkové cesty v délce
160 m, položeno 134 kusy chodníkových obrub, osazeno 990 sadových obrubníků,
vysázeno 40 okrasných keřů, 3 jehličnaté a 2 listnaté stromy. Bylo zde zřízeno pískoviště
a hřiště pro nejmenší a zabudovány 4 lavičky. Dospělí zde odpracovali 470 hodin a školní
mládež 170 hodin.
V minulém roce byl zbourán dům vedle hostince „U chmelového keře“ – letos zde bylo
pokračováno v úklidu staveniště a při úpravě terénu.
Komise výstavby byla pověřena organisováním soutěže „Za obec krásnější“.
Stavební bytové družstvo občanů začalo na podzim letošního roku s výstavbou 12 bytových jednotek, jež mají být dokončeny v roce 1962.

Hospodářské poměry
Jarní práce na polích začaly 7. března. První etapa jarních prací se týkala setí a obdělávání
cukrovky. Přes nepříznivé počasí bylo jednocení cukrovky provedeno v rekordním čase
16 pracovních dnů. MNV obdržel za včasné vyjednocení cukrovky a zkrácení agrotechnické
lhůty o 3 dny peněžitou odměnu ve výši Kčs 2 000,–. Tato částka byla rozdělena mezi
nejlepší družstevnice a Výbor žen.
– 163 –
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Po skončení první etapy jarních prací nastal nesmírně důležitý úkol, zajistit dostatečnou
zásobu suché píce. Plán byl i přes nepřízeň počasí splněn a značně překročen. Místo plánovaných 63 q z ha sklidili družstevníci 80 q z ha. V rostlinné výrobě utrpělo družstvo značnou škodu tím, že kukuřice na výměře 28 ha namrzla a musela být zaorána a pak znovu
zaseta. Ve žních bylo ke sklizni obilovin a řepky opět použito kombajnu. Z celkové osevní
plochy se sklidilo 70 ha zrnin a 12 ha řepky kombajnem.
S úkoly v živočišné výrobě se JZD, zejména v první polovině roku, dobře vypořádala
a některé dokonce překročilo. Na ovčíně byl zaveden dvousměnný provoz u 210 dojnic.
Počátkem ledna t. r. bylo v nově vybudované hale pro slepice umístěno již přes 1 000 kusů
slepic.
Přehled o plánovaném s skutečně docíleném stavu dobytka
Druh

Plánovaný stav

Skutečný stav

Dojnice

272

254

Skot

319

317

Prasnice

60

60

Prasata

509

449

Slepice

3337

2120

Průměrná dojivost

7 litrů

6,54 litru

Průměrná snáška

130

99,7

Při jarních i podzimních špičkových pracích pomáhaly JZD brigády z řad místních občanů
a z patronátního závodu Tesla Praha. Včasné obdělání ploch řepy cukrovky, jakož i včasné
zvládnutí ostatních špičkových zemědělských prací zajišťoval MNV. Předsedou JZD byl
nadále zvolen František Kohout.
– 164 –
Také v letošním roce navštívila naše JZD početná skupina sovětských turistů, kteří projevili
zájem o způsob jeho hospodaření. STS zásobovala naše JZD náhradními díly a prováděla
postřik stromů. V tomto roce se také provedla důkladná desinfekce všech stájí.
Výsledky hospodaření farmy státního statku v Litovicích jsou zahrnuty do výsledků
celkového hospodaření státního statku Jeneč. V celostátní soutěži se umístila farma
Litovice na 6. místě z celkového počtu 9 soutěžících závodů.

Průmysl
Největší průmyslový závod v obci AZKG56 plnil celoroční plán rovnoměrně. Tohoto úspěchu
dosáhli zaměstnance závodu řádně rozvinutou a citlivě řízenou socialistickou soutěží ve
všech odděleních. Zvláště dobře si počínala brigáda socialistické práce, vedená s. Matějkou, která v závěru roku přešla do soutěže o hrdý název Brigáda XII. sjezdu KSČ. V celopodnikové soutěži se umístil provoz Hostivice na 1. místě.
56

Automobilové závody Klementa Gottwalda, později opět Praga (areál bývalé armaturky).
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Také pracujícím v mlékárně pomohla socialistická soutěž překročit celoroční plán výroby.
Obdobně to platí též o pracujících Mlýnů, pekáren a cukráren, jakož i n. p. Stavební
hmoty, kde byla navíc situace ztížena nedostatkem pracovníků.

Sociální poměry
Počet osob, jimž je vyplácen jakýkoliv důchod, činí 921 osob. Měsíčně se jim vyplácí na
důchodech částka ve výši Kčs 484 625,–. Z doplňkové péče bylo vyplaceno 33 osobám
Kčs 6 800,–.
– 165 –
4 našim spoluobčanům byla poskytována pečovatelská služba.
V roce 1961 byl zvýšen důchod 49 občanům. V domově důchodců byly umístěny 4 osoby.
Místo dřívější společné sociální a zdravotnické komise byla ustavena samostatná sociální
komise ve složení: s. Tomšík, Kubišta, Melicharová a Veverová.

Zdravotnictví
Z doplňkového rozpočtu MNV byly nově upraveny územní jesle. Kapacita jeslí je dále
25 dětí. Zapsaných dětí je 27. Dětem se poskytuje úplná celodenní péče.
Vážným problémem obce zůstává nadále zásobování nezávadnou pitnou vodou. Nedostatkem vody trpí i místní škola, do níž se musí voda denně dovážet.
Péčí MNV a za pomoci ONV bylo přikročeno k budování vrtaných studní, jež se mají stát
zdrojem pro rozvod vody v obci, a to nákladem ve výši Kčs 200 000,–. Výstavba je rozdělena do etap s dokončením v 3. nebo 4. pětiletém plánu.

Školství a kultura
Celý kulturní život v obci v roce 1961 byl ovlivněn oslavami 40. výročí založení KSČ.
Všechny významné kulturní akce v obci souvisely s veřejnými akcemi pořádanými v rámci
oslav 40. výročí založení KSČ. Je o nich zmínka v části Politický a veřejný život.

Školství
Začátek nového školního roku byl ve znamení I. celostátní konference učitelů, která práci
školy významně ovlivnila. Konala se ve dnech 22. až 24. srpna v Praze. Všichni učitelé byli
seznámeni s hlavními úkoly. Některé změny se týkaly způsobu provádění klasifikace.
– 166 –
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Oproti dosavadní klasifikaci kvartální se zavádí klasifikace semestrální, t. j. dvakrát ročně,
jak to škola již pokusně prováděla v minulém školním roce. Velký důraz byl kladen na
výchovu k volbě povolání. Na škole byla na počátku školního roku ustavena zvláštní
komise, která s rodiči žáků projednávala otázky jejich budoucího povolání.
Zahájení činnosti školy bylo o to radostnější, že děti přišly do školy, která jakoby přes
prázdniny omládla. Nové nátěry oken a dveří, malba, olejový nátěr stěn na chodbách a na
schodišti – to vše značně zlepšilo celkový vzhled školy a výchovně velmi příznivě působilo
na děti.
Pro nejmenší mohla být jejich nejslavnější událost v jejich životě ještě lepší, kdyby se bylo
podařilo včas dokončit stavbu školičky. S otevřením školičky bylo nutno počkat ještě
2 měsíce. Školička byla otevřena 6. listopadu 196[…].
Ve školním roce 1961/62 měla škola 22 třídy a 30 členů pedagogického kolektivu.
Nesnadná situace byla v 5.–9. třídách, kde bylo víc než 45 dětí. Pro 9. třídy byla později
otevřena pobočná třída, čímž se počet dětí ve třídách zmenšil. V 5. třídách byla práce
značně ztížena; ve třídě bylo až 49 žáků. Střídavé vyučování trvalo 2 měsíce.

Osvětová beseda
Osvětová beseda v tomto roce zahájila činnost kroužku divadelního, výtvarného,
hudebního a tanečního. Hudební kroužek uspořádal pro pracující v zemědělství tři veřejné
koncerty. Jazykové kursy ruštiny, němčiny a angličtiny navštěvovalo pravidelně 106 účastníků kursu. Do hudebního kroužku chodilo 49 žáků. Velmi navštěvován byl též kurs psaní
strojem.
– 167 –

Tělovýchova a sport
Místní tělovýchovná jednota umožňovala dětem všestranný rozvoj zájmové činnosti. Na
hřišti i v tělocvičně byl po celý rok značný ruch a naše děti trávily zde užitečným způsobem
svůj volný čas. Výbor TJ Sokol navázal na dobrou tradici veřejných besed hodnotnými
tělovýchovnými a hudebními pořady.
Počet odběratelů Hostivického zpravodaje, který vychází měsíčně, nadále vzrůstá. V prosinci t. r. vyšel nákladem 1 000 výtisků.

Různosti
Počasí se v tomto roce oproti předcházejícím létům nijak podstatně nelišilo. Typickým
jevem pro letošní rok byl velmi teplý podzim a dlouhá zima.
Zpracovala: Paroulková

Zapsal: Václav Hošek
Hostivice IV-Břve 31
– 168 –
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[1962]
Rok 1962 byl dalším významným mezníkem v procesu vývoje naší nové společnosti. Byl to
rok, v němž se konal XII. sjezd KSČ. Tato významná politická událost ovlivňovala veškerou
činnost nejen v naší obci, ale i v celé naší zemi.
Obdobně jako v minulých letech byla politicko-organisátorská činnost v obci řízena MV KSČ
a MNV. Nadále byla prohlubována řídící úloha pléna MNV a zabezpečována aktivní účast
pracujících na řízení a správě obce.
Celková činnost MNV a jeho kolektivních orgánů byla hodnocena na prosincovém zasedání
ONV Praha-západ v rámci všenárodní diskuse. K dalšímu prohloubení vzájemné součinnosti
orgánů národních výborů obou stupňů byla učiněna opatření, aby poslanci ONV poskytovali účinnější pomoc funkcionářům a orgánům MNV a naopak; členové rady MNV budou
napříště zváni do těch schůzí rady a komisí ONV, jež budou provádět hodnocení výsledků
jejich činnosti.
S úrovní jednání plenárních zasedání MNV souvisela i schůzová disciplina jednotlivých
poslanců MNV, jež nebyla vždy plně uspokojivá. V roce 1962 konal MNV celkem 9 řádných
plenárních zasedání, střídavě v Dělnickém domě a v sokolovně. Jedno zasedání MNV se
konalo v Hostivici III.-Jenečku.
Z celkového počtu 35 poslanců MNV chybělo na každém zasedání MNV v průměru 10 poslanců; činí tedy průměrná účast poslanců MNV na zasedáních MNV jen 71,4 %. Každého
plenárního zasedání se zúčastnilo v průměru 110 občanů.
Rada MNV konala v roce 1962 celkem 25 řádných a 2 mimořádné schůze za průměrné
účasti 11 členů rady MNV z celkového počtu […] členů.
– 169 –
Nejslabším článkem v politicko-organisátorské činnosti MNV a jeho orgánů, jakož i organisací jím řízených, byla otázka zabezpečování usnesení, a to jak vlastních, tak i vyšších
orgánů a vůbec kontrola jejich plnění. Poměrně dobrou úroveň vykazuje MNV na úseku
řízení našeho sloučeného JZD, avšak i zde nebylo důsledně dbáno na zajišťování důsledné
kontroly plnění přijatých usnesení a stanovení osobní odpovědnosti za plnění úkolů.
Výbor žen, jakožto pomocný orgán MNV, organisoval třináct obvodových aktivů, jež se
plně osvědčily při rozpracování úkolů a sestavování plánu činnosti výboru žen.

Veřejný život
Obdobně jako v minulých letech tak i letos oslavila naše obec důstojně MDŽ. Oslavy se
konaly 11. března v Sokolovně a jim předcházela široká agitační kampaň uzavírání
osobních závazků.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1962

120

Den učitelů oslavila naše ZDŠ v Hostivici dne 28. března zvlášť radostně. Člence kolektivu
učitelů soudružce Františce Cílkové-Řehákové udělil ministr školství Dr. František Kahuda
čestný titul „vzorný učitel“ za její dlouholetou úspěšnou učitelskou a tělovýchovnou
činnost.
Oslavy 1. máje se i přes nepříznivé počasí vydařily. Mohutný průvod, bohatě vyzdobený,
prošel krátce před 10. hodinou kolem čestné tribuny na náměstí, na níž byli shromážděni
funkcionáři a vzorní pracovníci hostivických závodů. Průvodu se zúčastnilo 2 650 osob,
z nichž třetina byla krojovaných. Do průvodu bylo zařazeno 23 alegorických vozů,
68 obrazů a transparentních hesel, 146 nesených vlajek a velký počet májek. Oslavy
zahájil předseda MV KSČ soudruh Jaroslav Vevera, který po přivítání účastníků předal slovo
vedoucímu delegace s. Bartíkovi.
– 170 –
Oslavám 1. máje předcházel slavnostní večer v Sokolovně, na němž účinkoval rozhlasový
pěvecký sbor Mír.
Dne 22. května uvítali pracující AZKG ve svém kulturním domě vzácnou návštěvu, laureáta
státní ceny, spisovatele Jana Drdu.
Členové divadelního souboru Osvětové besedy sehráli dne 23. června ve prospěch místní
skupiny ČsČK reprisu divadelní hry A. Casony „Sedm výkřiků na moři“. Představení bylo
hojně navštíveno a přineslo pěkné herecké výkony.
Ke konci roku byly uspořádány oslavy měsíce československo sovětského přátelství, jež se
konaly v rámci oslav 45. výročí VŘSR.
Dne 6. listopadu položili zástupci místní odbočky SPB a pionýři věnce a květiny na hroby
rudoarmějců na litovickém hřbitově. V 16 hodin se konala veřejná manifestace všeho
občanstva na náměstí. V 16,30 hodin odstartovala štafeta přátelství a míru se stuhou
vyzdobenou našimi ženami a se závazky a zdravicí všech místních závodů a společenských
organisací.
Dílčí akce pořádané složkami NF probíhaly až do 12. prosince. Dne 10. listopadu uspořádal
pěvecký kroužek závodního klubu AZKG „Bendl“ koncert na oslavu 30. výročí svého
založení.
Baráčnická obec v Hostivici II. konala v Dělnickém domě své slavnostní sedění dne
11. listopadu a Baráčnická obec v Hostivici I. dne 8. prosince.
Od 15.–18. listopadu byla v místním kině uspořádána přehlídka nejúspěšnějších sovětských filmů.
Dne 10. prosince 1962 se konalo v Dělnickém domě slavnostní zasedání MNV.
– 171 –

Výstavba obce
Komise výstavby MNV řídila v obci veškeré stavební práce, m. j. výstavbu sportovního
stadionu, úpravu ulic, sadů a veřejných prostranství v rámci akce „Z“.
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Na výstavbě sportovního stadionu bylo v roce 1962 odpracováno 1 752 hodin v hodnotě
10 512 Kčs; vzhledem k danému závazku v počtu 2 630 hodin byl plán splněn jen na
66,6 %.
V akci „za zkrášlení obce“ bylo upraveno prostranství po zbořených objektech vedle pohostinství provozovny RAJ „U chmelového keře“ a tak bylo získáno vhodné místo pro parkoviště aut. Celková hodnota brigádně provedeného díla představuje asi 40 000 Kčs.
Na úpravě ulice 14. října, Mičurinových sadů, Husových sadů, mateřské školy a jeslí bylo
odpracováno 2 382 hodin v hodnotě 14 292 Kčs.
K udělení zlatého odznaku v rámci „akce Z“ byl navržen s. Fr. Čermák, který odpracoval
225 brigádnických hodin, a k udělení stříbrného odznaku s. Fr. Volek starší za odpracování
95 hodin. Soudruhu Josefu Čermákovi, který odpracoval 90 brigádnických hodin, bylo
vysloveno pochvalné uznání.
V roce 1962 bylo vydáno celkem 70 povolení ku stavbě.
Plán výstavby 12 družstevních bytových jednotek byl splněn.

Zemědělství
JZD hospodařilo na celkové ploše 641,42 ha zemědělské půdy, z toho na 593,79 ha orné
půdy.
Na orné půdě bylo v roce 1962 zaseto celkem:
Pšenice

124 ha

Ječmen

100,29 ha

Luštěniny

Řepka

14 ha

Brambory

15 ha

Víceleté
pícniny

104,96 ha

Cukrovka

109 ha

Mák

14 ha

Kukuřice
na siláž

50 ha

5 ha

– 172 –
Úkoly a plnění dodávek v roce 1962:
Druh

Úkol

Druh

Plnění

mléko

535 000 litrů

mléko

505 563 litrů

vejce

450 000 kusů

vejce

480 000 kusů

maso celkem

880 q

maso celkem

990 q

Hektarové výnosy obilí v roce 1962:
Druh

Plán

Druh

Skutečnost

pšenice

39 q

pšenice

39,95 q

ječmen

34 q

ječmen

40,15 q

oves

30 q

oves

28,24 q
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Všechny špičkové zemědělské práce na jeře i na podzim byly provedeny v agrotechnických
lhůtách.
Také hospodaření státního statku v Litovicích dodrželo všechny agrotechnické lhůty
a splnilo všechny dodávkové úkoly, s výjimkou vajec.

Služby obyvatelstvu
Ve struktuře služeb obyvatelstvu jsou obsaženy skoro všechny potřebné obory; chybí však
sklenářství, pokrývačství a stavební údržba. V autodopravě chybí odborný pracovník na
opravy kol a motocyklů.
K 1. lednu 1963 mají být služby obyvatelstvu převedeny do samostatného podniku Komunální služby Hostivice.
V obci je též: Okresní stavební podnik Praha-západ, středisko instalatérů, sklenářů, malířů,
lakýrníků a elektrotechniků. Dále Okresní průmyslový podnik, truhlárna, výroba péřových
přikrývek a opravna obuvi.
– 173 –
Kovopodnik Praha-západ má v obci sběrnu oprav rozhlasových přijímačů, televisorů
a elektrických spotřebičů.
Dále je v obci sběrna KS Modřany pro čištění oděvů.
Samoobslužné prodejny potravin Pramen v Hostivici I. a II. zavedly v roce 1962 donášku
zboží do domu a provádí též výkup konservárenských sklenic.
V rámci akce Z byla provedena oprava autobusové čekárny u mlékárny a výstavba nové
autobusové čekárny v Hostivici V.-Palouky.
Přeprava rekreantů z Prahy na koupaliště Břve po dobu letní sezony o nedělích byla zajišťována autobusy n. p. ČSAD.

Zdravotnictví
V roce 1962 navštívilo ordinaci našich obvodních lékařů MUDr. Korbelové a MUDr. Petkova
32 093 pacientů. Počet pacientů neklesá, ale pohybuje se na úrovni předcházejících let.
Z infekčních chorob vyskytovala se v tomto roce hlavně průjmová onemocnění a 37 případů onemocnění planými neštovicemi. Péči o chrup školní mládeže zajišťuje dětská zubní
lékařka, a to v ordinaci umístěné přímo v budově školičky. Zuboléčebné oddělení zdravotnického střediska ošetřilo v roce 1962 7 557 pacientů.
Lékárenská služba zásobuje léčivy obyvatelstvo obce a okolí, dále výdejnu v Kněževsi
a dětskou poradnu v Jenči. Veterinárními léčivy zásobuje okresní veterinární středisko
v Sobíně, dále státní statky a jednotná zemědělská družstva.
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Sociální zabezpečení
Sociální komisi navštívilo ve 12 řádných a 2 mimořádných schůzích celkem 106 občanů.
Pečovatelská služba byla zajišťována 3 pečovatelkami, z toho 1 bezplatnou. Bylo podáno
7 žádostí občanů o umístění v domově důchodců, jen dvěma však bylo vyhověno – pro
značný zájem a nedostatečnou kapacitu.
Do společného stravování bylo zařazeno 7 důchodců.
– 174 –
Na důchodech starobních, invalidních a důchodech manželek je v obci měsíčně vyplácena
částka ve výši Kčs 493 227,–, což představuje roční částku ve výši 5 918 724 Kčs.

Školství a kultura
Při stanovení hlavních úkolů vycházela komise školství a kultury z dosavadní úrovně na
úseku kulturně výchovné práce a společenských potřeb obce.
Řídila kulturně osvětovou činnost, pravidelně hodnotila činnost knihovny a kina. Koordinovala kulturní a výchovnou činnost všech společenských organisací v obvodu působnosti
obce.
V roce 1962 byly uspořádány 4 zdravotnické přednášky, 3 divadelní představení, 4 lidové
veselice a taneční zábavy, 1 výstava a 17 různých jiných akcí. Celkem bylo uspořádáno
70 různých osvětových podniků, jež navštívilo 29 587 občanů. Osvětová beseda se zaměřila na vzdělávací činnost způsobem, jenž nemá na okrese obdoby. Uspořádala celkem
14 kursů: z toho 1 kurs šití, 5 kursů jazykových, 1 kurs pohybové výchovy, 5 hudebních
kursů a 2 kursy psaní strojem.
Dobrou úroveň vykazuje ve své činnosti místní lidová knihovna, která uspořádala 2 dobře
navštívené besedy se spisovateli Pecháčkovou a Janem Drdou. V knihovně je zřízena též
čítárna, jež nebyla čtenáři plně využívána. Celkem bylo půjčeno 12 370 knih. Bylo uspořádáno 7 besed pro mládež a 2 besedy pro dospělé. Knihovna, která vykazuje 246 zapsaných čtenářů, provedla v průběhu roku 1962 celkem 11 výstavek knih.
Základní devítiletá škola se zhostila svých úkolů ve všech hlavních směrech, t. j. jak
v oblasti komunistické výchovy žactva, tak v oblasti zvyšování úrovně vědomostí žáků,
jakož i v oblasti spojení školy se životem.
Na škole byly organisovány různé zájmové kroužky.
– 175 –
Ve všech třídách pracovaly oddíly pionýrské organisace a v 1. a 2. třídách oddíly Jisker.
Pro nedostatek učeben a vcelku již nevyhovující stav školní budovy bylo nutno přistoupit
opět ke střídavému vyučování.
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Vedle výchovných a vyučovacích problémů se vyskytla též řada závažných nedostatků
v oblasti materiálního zabezpečení školy. Jedním z nich byl např. akutní nedostatek
zdravotně nezávadné pitné a užitkové vody ve škole.
Dne 17. října většina našich pionýrů uvítala mezi sebou vzácné přátele – africké a arabské
studenty. Děti připravily pro hosty zábavné odpoledne spojené s táborovým ohněm.
Hostům z dalekých zemí se u nás líbilo. Jeden student z Quinee to vyjádřil za všechny.
Napsal: „Jsem v ČSSR již 8 měsíců, ale tento den strávený společně s vašimi pionýry byl
mým nejkrásnějším z celého dosavadního pobytu. Ještě dlouho rád na něj budu vzpomínat
i po návratu do své vlasti.“

Různosti
Počasí v roce 1962 zůstalo poměrně stejné jako v minulých letech. Jaro začalo dosti brzy,
ale potom se ochladilo. Téměř celé léto bylo chladné a deštivé. Podzim byl dosti pěkný.
Zima nastala počátkem prosince, kdy také začalo sněžit. 10–15 °C mrazy se udržely až do
Nového roku.
Některé části obce změnily svou obvyklou podobu. Vykácením dožitých topolů kolem
rybníka ve Starých Litovicích objevila se nová partie naší obce v pozadí s Litovickou tvrzí.
Zpracovala: P. Paroulková

Zapsal: Václav Hošek
Hostivice IV/31
– 176 –
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Rok 1963
lze označit za rok praktického uskutečňování a naplňování závěrečných usnesení
XII. sjezdu KSČ; ta byla rozpracována na podmínky naší obce a veškerá politická a kulturní
činnost byla zaměřena jen na podporu jejich uvádění v život.
Perspektivně jde o realisaci těchto závažných opatření:
-

výstavba 60 bytových jednotek,
výstavba domu služeb,
přemístění a znovuvybudování nové lékárny,
uplatnění výstavby I. etapy vodovodu,
vytvoření předpokladů pro výstavbu nové školy,
přestavba velkokapacitní haly pro slepice

a v zájmu zvýšení cestovního ruchu nadále pečovat o neustálé zlepšování vzhledu obce.
V součinnosti s občanskou veřejností byly rozpracovány základní směrnice pro další rozvoj
naší společnosti do roku 1970. Komise školství a kultury MNV zahájila uvědomovací činnost
za seznámení pracujících naší obce s výsledky XII. sjezdu KSČ pod heslem: „Čím přispěješ
ke splnění usnesení XII. sjezdu“.
První závazek si dali učitelé naší ZDŠ: „My, podepsaní učitelé ZDŠ v Hostivici, jsme si ve
dnech konání XII. sjezdu zvlášť živě uvědomili odpovědnost, kterou neseme za vzdělání
a výchovu generace, jejímž životním úkolem bude dovršit výstavbu komunistické společnosti. Mají-li být děti, které nám náš lid svěřil, dobře připraveny pro svůj dějinný úkol,
musí veškerá naše pedagogická a didaktická práce dosáhnout nejvyšší možné úrovně.
K tomu se zavazujeme.“
(Následují podpisy jednotlivých členů kolektivu učitelů na naší ZDŠ v Hostivici).
– 177 –
Dne 16. února 1963 konal MV KSČ místní konferenci ČSM. Na ní 60 mladých lidí jednalo
o své dosavadní a budoucí činnosti a o problémech spojených s realisací závěrečných
usnesení XII. sjezdu KSČ. Konference se zúčastnili zástupci MNV, MV KSČ, OV ČSM a ÚV
ČSM, kteří se postupně vyjadřovali k otázkám mezinárodní situace, k úkolům XII. sjezdu
KSČ a k úloze mládeže při budování komunismu.
Dne 10. března konala odbočka ČSP v Hostivici IV.-Břve svou výroční schůzi za účasti
70 % všech členů.
Na plenárním zasedání MNV konaném dne 22. března 1963 se občanské veřejnosti
představili kandidáti pro volbu místní komise lidové kontroly. Všichni kandidáti byli
jednomyslně zvoleni. Ustavující schůze místní komise lidové kontroly se konala 1. dubna
1963. Složení místní komise lidové kontroly:
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Předseda:

Ladislav Chaloupka

Místopředseda:

Jiří Pelc

Členové MKLK:

Karel Hakl, Ferdinand Hyml, Miloslav Hytych, Jiří Kocourek, Jarmila
Kokošková, Jiřina Krčilová, František Slíž, Rudolf Suchý, Marie
Šímová, Jaroslava Vančurová, Anna Zelenková a Milada Žeberová.

Letošní velmi zdařilé oslavy MDŽ uspořádal závodní klub AZKG společně s VŽ. Jako první
ukázal tak cestu ostatním složkám a organisacím v obci na úseku kulturní spolupráce
a začal tak prakticky naplňovat usnesení své výroční schůze. V pestrém programu oslav
MDŽ vystoupily děti z mateřských škol v Hostivici I a II se svými recitacemi, písničkami
a tanečky.
– 178 –
Na pestrém programu oslav MDŽ se podíleli též pionýři zdejší ZDŠ. Svazáci z Hostivice III.Jenečka zpívali moderní písně za doprovodu kytar. Program vrcholil vystoupením mladých
ze závodní organisace ČSM v AZKG. Všem přítomným ženám bylo podáno občerstvení
a byly obdarovány svazkem kapesníčků. S oslavami MDŽ byla spojena též módní přehlídka.
Na závěr hrála k poslechu i k tanci hudba osvětové besedy.
Sbor pro občanské záležitosti při MNV rozvíjel aktivně svou činnost ve vzájemné spolupráci
s Výborem žen a jednotlivými poslanci MNV. Velmi kladně lze hodnotit jeho činnost,
zejména pokud jde o tradiční vítání novorozeňat.
V roce 1963 se dožívá 70 našich spoluobčanů věku nad 80 let. Ke každému z nich dostavila se v den výročí jeho narozenin delegace MNV složená z člena sboru pro občanské záležitosti, členy výboru žen a příslušného poslance MNV s osobním blahopřáním k dosažení tak
významného životního jubilea a odevzdala jubilantům upomínkový dárek MNV. Mezi
letošními jubilanty oslavil 92. výročí svého narození občan František Šroubek z Hostivice II.-Litovic, nejstarší občan naší obce.
Letošní májové oslavy začaly budíčkem od Dělnického domu. Účastníci májového průvodu
byli seřazeni v šestistupech a na průvod místních občanů se napojovaly průvody občanů
z Řep, Zličína, Sobína, Chýně. V 9,50 hod. byla manifestace všeho občanstva před hlavní
tribunou na náměstí. Májová manifestace byla zahájena v 10,00 hod. hymnami ČSSR
a SSSR. Po hlavním projevu a Internacionále následoval kulturní pořad našich škol. Přes
nepříznivé počasí, jež značně poškodilo pěknou výzdobu naší obce, se oslavy 1. máje
vcelku vydařily.
– 179 –
Dne 3. května 1963 se zúčastnilo žactvo naší ZDŠ koncertu v kulturním domě závodního
klubu AZKG, na němž je prof. B. Novák seznámil se životem a dílem J. K. Tyla a Fr. Škroupa, včetně názorných ukázek z jejich děl.
Oslavy mezinárodního dne dětí se konaly rovněž v kulturním dom závodního klubu AZKG.
Byl pozván soubor strýčka Jedličky, který dětem předvedl pásmo „Putování za pohádkou“.
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V soutěži o vzornou obec okresu Praha-západ umístila se naše obec v kategorii obcí
městského charakteru na prvním místě. Je to zásluhou dobrých hospodářských výsledků
našeho JZD, komunálních služeb, dobré organisátorské činnosti MNV a hlavně pak zásluhou všech našich spoluobčanů.
Dne 21. září 1963 rozloučila se naše obec se zemřelým předsedou MNV soudruhem
Václavem Pšeničkou.
Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen jako obvykle štafetou přátelství,
jež proběhla naší obcí 6. listopadu 1963 o 16,00 hod.
Kulturní akce pořádané v rámci oslav měsíce přátelství zahájila letos vlastenecko dobročinná obec Baráčníků v Hostivice II.-Litovic dne 9. listopadu.
Dne 16. listopadu 1963 uspořádala TJ Sokol v Hostivici večer slavných melodií, na němž
účinkovali sólisté a pěvecký sbor Bendl, orchestr Sokola.
Na závěr měsíce přátelství a 20. výročí podepsání československo-sovětské smlouvy
o vzájemné pomoci konal MNV dne 10. prosince 1963 své slavnostní plenární zasedání
s kulturním pořadem. Slavnostního zasedání se zúčastnil s. Loužil, […]
– 170 –

Výstavba obce
V roce 1963 bylo nadále pokračováno na pracích v rámci svépomocné akce občanů při
výstavbě našeho sportovního stadionu, jenž bude již brzy dobudován. Letos bylo též
provedeno vybudování přípojky vodovodního potrubí do naší ZDŠ.
Na zvelebení obce bylo odpracováno 23 266 brigádnických hodin.
V měsíci listopadu byly zahájeny stavební práce na přemostění Jenečského potoka.

Zemědělství
Přestavba velkokapacitní haly pro slepice se stává akutní. Vlivem nedostatků v zastropení
a zvýšené relativní vlhkosti, zejména v zimních měsících, uhynulo v hale 3 946 kusů slepic
a 4 143 kusů kuřat.
JZD i hospodaření státního statku splnily letos všechny zemědělské práce v agrotechnických lhůtách.

Školství a kultura
Místní lidová knihovna prohlubovala svou péči o propagaci vhodné četby pravidelně pořádanými besedami o knize, jež byly hojně navštíveny jak čtenáři z řad dospělých, tak
čtenáři z řad mládež. V roce 1963 bylo přečteno 15 000 svazků knih. Na vkus čtenářů při
výběru působila místní knihovna vhodně uspořádanými výstavkami knih.
Hostivický zpravodaj vycházel nadále nákladem v počtu 1 000 výtisků měsíčně.
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Osvětová beseda uspořádala v roce 1963 tyto kursy: jazykový, hudební, psaní strojem,
rytmiky a šití. Kursy absolvovalo 245 účastníků.
Divadelní soubor OB uvedl k mezinárodnímu dni žen divadelní hru A. P. Čechova
„Medvěd“.
– 171 –
Nový divadelní soubor mladých vystoupil letos poprvé pod názvem „Ypsilon“. Dalšímu
progresivnímu rozvoji a prohlubování kulturní činnosti v obci zabraňovalo provádění
generální opravy Dělnického domu.
Členové místní skupiny Svazarmu uspořádali letos tři motocyklové závody, jeden v cihelně
a dva na Skalách.
V měsíci červnu konala naše ZDŠ spolu s TJ Sokol na letním cvičišti dětskou olympiádu.
Oddíl kopané TJ Sokol sehrál v měsíci říjnu prvý zápas na hřišti nového sportovního
stadionu, jenž byl při otevření pojmenován:
„Stadion Václava Pšeničky“.
Podmínky pro stravování žactva ve školní jídelně naší ZDŠ jeví se i nadále neuspokojivými,
zejména po stránce její kapacity.

Zdravotnictví
Trvalým působením obvodních lékařů ve spolupráci se zdravotnickou komisí MNV bylo
docíleno podstatného prohloubení péče o zdraví našich obyvatel. Absolutní počet ošetřených pacientů vykazuje klesající tendenci. Prodlužuje se doba připadající na ošetření
jednoho pacienta. Klesá počet úmrtí. Zatímco v loňském roce zemřelo v obvodu působnosti našeho zdravotnického střediska 83 občanů, vykazujeme letos jen 50 případů úmrtí.
Letos opět poprvé za několik let převyšuje počet narození počet úmrtí; zaznamenáváme
letos tedy opět mírný vzestup počtu obyvatel.
V měsíci květnu byla uvedena do provozu zubní laboratoř, jež znamená další kvalitativní
změnu v poskytování zdravotnických služeb našim spoluobčanům.
– 172 –
Aktuální potřebou zůstává nadále vhodnější umístění lékárenské služby.57

57

Lékárna byla umístěna v areálu bývalého hostince U Českého lva na Husově náměstí čp. 17. Na tomto
místě později vzniklo obchodní středisko F+F.
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Sociální zabezpečení
V domově důchodců bylo letos umístěno sedm našich spoluobčanů z celkového počtu
třinácti podaných žádostí. Volných míst v domovech důchodců je tady i nadále značný
nedostatek.
V obci je 989 důchodců, jimž je na důchodech vyplácena částka ve výši Kčs 568 325,–
měsíčně.

Různosti
Dne 8. března 1963 v odpoledních hodinách došlo k prudkému vzestupu vodní hladiny
Jenečského potoka, jenž na několika místech vystoupil ze břehů a ohrožoval zaplavením
vnitřek obce. Obětavým zásahem členů požární ochrany, jejich velitele s. Fišera a žákovského družstva, jakož i za účinného přispění ostatních spoluobčanů, bylo zabráněno vzniku
větších škod.
Zpracovala:

Upravil a zapsal:

P. Paroulková

Václav Hošek
Hostivice IV.-Břve 31
– 173 –
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[Rok 1964]
Rok 1964 probíhal ve znamení voleb do Národního shromáždění, do národních výborů
všech stupňů a do místních lidových soudů, jakož i ve znamení oslav revolučních tradic
našich národů, jako např. Slovenského národního povstání, vítězného boje u Dukly,
příprav k 20. výročí osvobození naší vlasti a příprav na III. celostátní spartakiádu. Těmto
cílům a úkolům byl podřízen veškerý politický a veřejný život v obci.
Volby do NS, do NV všech stupňů a do MLS se konaly v neděli dne 14. června 1964 pod
heslem „V pevné jednotě strany a lidu za důsledné plnění usnesení XII. sjezdu KSČ“. Bylo
zvoleno:
37 poslanců do Místního národního výboru v Hostivici,
2 poslanci do Okresního národního výboru Praha-západ,
1 poslanec do Středočeského krajského národního výboru.
Do Místního národního výboru v Hostivici byli zvoleni tito poslanci:
Za volební obvod č.: 1 Jaroslav Psohlavec, 2. Václav Hošek, 3. Karel Simon, 4. Jaroslav
Císař, 5. Břetislav Košťál, 6. Františka Šustrová, 7. Stanislav Hanzlík, 8. Ladislav Burka,
9. Antonín Hubač, 10. Jarmila Tesárková
– 174 –
Za volební obvod č.: 11. Václav Krejčík, 12. Karel Kokoška, 13. Jaroslav Zelenka, 14. Jiří
Jurák, 15. Vlasta Henychová, 16. Josef Kaiser, 17. Karel Flégr, 18. Václav Gregor,
19. Antonín Kotík, 20. Růžena Dvořáková, 21. ing. Karel Hakl, 22. Miroslav Vališ, 23. Josef
Rochus, 24. František Jabůrek, 25. Jaroslav Kadera, 26. Ladislav Chaloupka, 27. Vlasta
Jarkovská, 28. Bernard Polívka, 29. ing. Jan Findejs, 30. Štěpán Arnold, 31. Vlastimil
Kubišta, 32. Miroslav Nešvara, 33. Karel Novák, 34. ing. Stanislav Dlabač, 35. Jaroslav
Čermák, 36. Václav Zpěváček, 37. Josef Honsnejman
– 175 –
Do okresního národního výboru Praha-západ byli zvoleni poslanci: Karel Blätterbauer
a Marie Vyšatová.
Do Středočeského krajského národního výboru byl zvolen poslanec: Jaroslav Vevera.
Dne 2. července 1964 se konalo plenární zasedání MNV Hostivice, na němž zvolení
poslanci složili ústavou předepsaný slib a byli zvoleni předseda MNV s. Ladislav Chaloupka,
náměstek předsedy MNV s. ing. Karel Hakl, tajemník MNV s. Štěpán Arnold, dále předsedové a členové jednotlivých komisí MNV a členové rady MNV v tomto složení:
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Poř. č.

Jméno a příjmení

Označení funkce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ladislav Chaloupka
ing. Karel Hakl
Štěpán Arnold
Václav Hošek
Jaroslav Kadera
Josef Kaiser
Karel Kokoška
Václav Krejčík
Vlastimil Kubišta
Jaroslav Psohlavec
Josef Rochus
Miroslav Vališ
Václav Zpěváček

předseda MNV
náměstek předsedy MNV
tajemník MNV
člen rady a předseda komise zdrav.
člen rady a předseda komise škol. a kult.
člen rady a předseda komise míst. hosp.
člen rady a předseda komise pro obchod
člen rady a před. komise pro ochr. veř. poř.
člen rady a předseda komise soc. zabezp.
člen rady a předseda komise bytové
člen rady a předseda komise výstavby
člen rady a předseda komise finanční
člen rady a předseda komise zemědělské
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Veřejný život v obci
V tomto roce, obdobně jako v minulých letech, bylo v naší obci uspořádáno mnoho
veřejných akcí za hojné účasti našich spoluobčanů.
Dne 8. března 1964 se konala v Dělnickém domě slavnostní schůze k MDŽ. Na počest
tohoto významného dne bylo uzavřeno mnoho hodnotných závazků z řad občanů
i místních organisací. Účastníci byli seznámeni s rozsáhlou a záslužnou činností Výboru žen
a s nadšením shlédli zábavný program, v němž se zdarem účinkovaly děti našich mateřských škol.
Oslavy 1. máje se konaly opět v naší obci za účasti občanů z obcí Jeneč, Chýně, Řepy,
Zličín, a to v parku na Husově náměstí. Hlavní referát k oslavám 1. máje přednesl poslanec
NS bratr Kettner. Počet účastníků májových oslav se odhaduje na více než čtyři tisíce
občanů. Po skončení projevu koncertovala dechová hudba a účinkovaly pěvecký soubor
Bendl a pěvecký soubor žactva našich škol. Odpoledne se konala májová veselice
v Dělnickém domě.
Důstojně bylo oslaveno 15. výročí založení Pionýrské organisace. Nezapomenutelným
dojmem působilo sportovní vystoupení naší školní mládež, které spolu s pionýrskými
vedoucími připravili učitelé Pokorná a Roubal.
V sobotu odpoledne 30. května 1964 byla uspořádána v kulturním domě cechu „Praga“ pro
naše babičky a dědečky zábavná estráda. Od počátku až do konce je provázela výtečná
nálada, která na závěr
– 177 –
po „Mírové písni“ od Karla Macourka vyústila ve sborový zpěv všech účastníků. Když jeden
z nejstarších občanů a pamětníků počátku práce v továrně – děda Alois Pospíšil ze Břvů –
načal kolečko, přidali se ochotně i ostatní. Na ukončení zábavní estrády přijel vysočanský
dostavník.
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Dne 7. června 1964 oslavili diamantovou svatbu (60 roků trvání společného manželství)
manželé Antonín a Božena Jelínkovi. Jemu bylo 85 let a jí 82 roky. Za MNV Hostivice
blahopřáli manželské dvojici k tomuto významnému životnímu jubileu zástupci Sboru pro
občanské záležitosti.
Oslavy 20. výročí Slovenského národního povstání vyvrcholily na slavnostním zasedání
MNV v Dělnickém domě.
U příležitosti Dne armády byl uspořádán v sobotu 10. října průvod obcí. Po něm se konalo
v kulturním domě cechu „Praga“ slavnostní představení pro děti a v neděli 11. října
pokračovaly oslavy na letním cvičišti Sokola Hostivice.
V sobotu 7. listopadu byly zahájeny tradiční oslavy Měsíce československo-sovětského
přátelství manifestačním shromážděním všeho lidu na Husově náměstí. V rámci oslav
proběhla naší obcí štafeta přátelství a míru. Závěr oslav vyústil 12. prosince slavnostním
zasedáním MNV v Dělnickém domě.
– 178 –

Výstavba obce
Úspěšně byly ukončeny stavební práce spojené s úpravami ulic 14. října, Pelzovy ulice
a Školské ulice.
Opravy veřejného osvětlení si vyžádaly nákladu 30 000 Kčs.
Přes veškeré závazky občanů a přes veškeré úsilí výkonných orgánů MNV nepodařilo se
dokončit stavební práce na stadionu, takže bude nutno pokračovat v nich ještě i v příštích
letech.

Zemědělství
Jednotné zemědělské družstvo skončilo žňové práce již koncem měsíce srpna. V měsíci
září bylo započato se sklizní brambor a počátkem měsíce října bylo započato se sklizní řepy
cukrovky.
Výsledky sklizně řepy cukrovky v obci:
Pěstitel
JZD Hostivice
Farma státního statku Litovice
Obec celkem

Osevní plocha
114 ha
48 ha
162 ha

Sklizeň
29 750 q
9 722 q
39 472 q

Průměrný výnos
261 q
202,5 q
243,6 q

Zdravotnictví
Došlo k dalšímu zkvalitnění zdravotnických služeb pro naše obyvatele; za dosavadního
dentistu nastoupil v zdravotním středisku zubní lékař.
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Školství a kultura
Do budovy základní devítileté školy byl zřízen vodovod, pracovny byly vybaveny dalším
novým nábytkem.
– 179 –
Příznačným jevem v tomto školním roce byla častá onemocnění členů učitelského sboru,
dále četné kádrové změny a poruchovost ústředního topení.
Při volbě povolání se rozhodlo 9 dětí pro zemědělství, 3 děti pro hornictví, 9 dětí pro
hutnictví, 3 děti pro stavebnictví a 12 dětí pro dopravu. Pro studium na výběrových
školách II. cyklu se rozhodlo 27 žáků.
V měsíci prosinci šk. r. 1964/65 byl v budově základní devítileté školy zabudován nový
kotel ústředního topení a v dalších pracích spojených s rekonstrukcí ústředního topení se
bude pokračovat v kalendářním roce 1965.
Dne 21. března 1964 uspořádal známý básník Jan Noha besedu s naší školní mládeží.
V měsíci dubnu 1964 nastudovali naši mladí divadelní ochotníci pod vedením Osvětové
besedy estrádní pásmo „Perpetum mobile“.
B měsíci květnu 1964 byla instalována na sále pohostinské provozovny „U chmelového
keře“ výstava „Hostivice v grafech a číslech“, která se těšila značné pozornosti našich
občanů a měla dobrou úroveň.
V měsíci červnu 1964 byla v Dělnickém domě uspořádána beseda s redaktorkou Mladé
fronty Irenou Zítkovou na téma „Současná česká literatura pro mladé lidi“.
Dne 8. června 1964 byla uspořádána na sále pohostinské provozovny „U chmelového keře“
beseda nad kronikou, kterou vedl s. Václav Čížek. Účastníci se na besedě dozvěděli, kdy
a za jakých okolností kronika obce zmizela,
– 180 –
kolik bylo celkem kronikářů a jaké významné události se do ní zaznamenávaly.
Dobrou kulturní činnost vykázaly v tomto roce všechny samostatné obce Baráčníků.
Místní skupina ČSM s výjimkou občasných schůzí výboru nevyvíjela v tomto roce žádnou
činnost.
Zpracoval:

Napsal:

Jaroslav Kadera
člen rady MNV a předseda
komise školské a kulturní

Václav Hošek
člen rady MNV
– 181 –
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Jubilejní rok 1965
Rok 1965 lze považovat za rok důležitých a významných událostí. Zvláště nám,
příslušníkům socialistického tábora, přinesl rok 1965 další důkazy pro posílení důvěry ve
správný postup, který jsme si zvolili pro zajištění blaha všech našich lidí!
Rok 1965 byl rokem 20. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou.
V duchu tohoto výročí se konaly všechny akce, které se v tomto roce uskutečnily.
Oslavy 20. výročí osvobození začaly již vzpomínkou Slovenského národního povstání na
zasedání místního národního výboru v srpnu 1964. Pokračovaly oslavou Dne armády.
Podvečer 10. října 1964 se mládež zúčastnila lampionového průvodu obcí a pak zábavného
večera v kulturním domě Praga. Druhý den v neděli 11. října se konalo branné dopoledne
na letním cvičišti TJ Sokol. Přestože jeho přípravě byla věnována velká péče a přes využití
propagačních prostředků, byla účast občanstva, stranických funkcionářů i poslanců
místního národního výboru minimální!
Daleko lépe proběhly oslavy Měsíce československo-sovětského přátelství. 6. listopadu
byla uspořádána veřejná manifestace na hostivickém náměstí a z této byla odstartována
Štafeta přátelství. 11. prosince byl měsíc československo-sovětského přátelství ukončen
slavnostním zasedáním místního národního výboru s velmi pěkným kulturním programem
za velké účasti občanů.
V roce 1965 se konaly různé slavnostní akce. Především to byla vzpomínka na Vítězný
únor, která proběhla na členských schůzích
– 182 –
strany, dále oslava Mezinárodního dne žen, připravovaná na 7. březen. Z této oslavy
bohužel sešlo, neboť v té době nebylo možno pro karanténní opatření konat veřejná
shromáždění.
Zato byla uskutečněna hned po skončení karantény beseda se spisovatelem Ing. Rudolfem
Luskačem. 19. března v nejhezčím sále obce v biografu promluvil vesele i vážně soudruh
Luskač o svých bohatých loveckých zážitcích za dlouholetého pobytu v Sovětském svazu.
Některé příběhy nebyly dosud publikovány a měly vyjít teprve na podzim v připravované
knize: „Číhající stíny“. Beseda byla doplněna promítnutím dvou barevných filmů ze života
zvířat sibiřské tajgy. Měla velmi zdařilý průběh. Beseda trvala 3 hodiny a kdyby nebylo už
hodně po 10. hodině, pokračovala by jistě déle. Navštívilo ji přes 120 osob. Sál kina byl
téměř plný. V krátké přestávce mezi besedou podpisoval autor návštěvníkům přinesené
knihy.
Největší pozornost byla věnována oslavám 20. výročí, oslavě 1. máje a 9. května. Proběhly
radostně a důstojně za účasti všech složek Národní fronty a všech občanů, které vtiskly
těmto akcím slavnostní ráz hodný významu 20. výročí našeho osvobození.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1965

136

Nejradostnější bylo setkání s přáteli. V prvních dnech máje jsme přivítali v Hostivicích
čestného občana naší obce plukovníka tankových vojsk I. ukrajinského frontu – soudruha
Korabejníkova s chotí, kteří přijeli k nám z Leningradu na oslavu 20. výročí osvobození naší
vlasti. Prožili s námi několik hezkých dní a setkali se se stovkami našich dětí i dospělých.
Ať šlo o staré známé z doby před dvaceti léty, či o mládež, jež viděla naše hosty poprvé,
vždy doprovázely setkání
– 183 –
upřímné stisky rukou a srdečná objetí, květiny a mávání, potlesk a pozdravy. Patřily
Alexandru Jermilovičovi Korabejnikovi, narozenému 9. 5. 1910 v Artii ve Svardlovské
oblasti, člověku, který prožil druhou světovou válku od počátku až do konce v tvrdých
bojích. Přesvědčivě o tom hovoří řády Rudého praporu, Suvorův, za bojové zásluhy, Velké
vlastenecké války, Čsl. válečný kříž za dobytí Prahy a jiné, jež zdobí hruď statečného
člověka.
Naše děti jej poznaly v úterý 4. května, když navštívil naši základní devítiletou školu.
Z auta vystoupil lehce se opíraje o hůl, s úsměvem v široké tváři, doprovázen svou chotí
Tamarou, učitelkou leningradské školy. Vítají jej česky pionýr a rusky svazačka a předávají
květiny. A už letí na pozdrav ruce s mávátky, roce dětí, jež se tísní v oknech školy, nebo
v pionýrských košilkách lemují schodiště a chodby, jimiž procházejí hosté do třídy. Krátká
beseda s chlapci a děvčaty devátých tříd, trochu rozpačitá, než opadne počáteční ostych.
Hovoří se totiž rusky a je třeba dávat si dobrý pozor, aby děti mluvily správně.
Zatím v kulturním domě Automobilových závodů se těší na svůj slavný den padesát jiskřiček ze třetích tříd. Pečlivě se ještě upravují navzájem, aby bylo vše v naprostém pořádku,
zatím pusy melou části slibu. Z předsálí zaznívá potlesk, děti zpozorní, napětí v očích a –
už vstupuje! Usmívá se, tak trochu jako táta nebo spíš jako děda? když se opírá o hůl
a jde zvolna uličkou. Napětí z tváře mizí, ústa se šíří k úsměvu – tleskáme a voláme. Jsme
rádi, že je mezi námi. Pak opět chvíle vážná při slibu nových pionýrů – s. Korabejnikov
a jeho paní vážou šátky dětem a pak sami přijímají dárečky.
Nezapomenou jistě pracující strojně traktorové stanice na okamžik, kdy
– 184 –
se při besedě se s. Korabejnikovem otevřely dveře a do místnosti se vecpalo pětadvacet
dětí z mateřské školy v Litovicích. Nebylo je téměř vidět, když pochodovaly uličkou mezi
stoly, ale řeč neztratily, ba ani notu ne a čistě zazpívaly několik veselých písniček. Tu „Na
garmošku zahráli“ si s nimi broukali i dospělí. Čtyřletý okáček podává kytičku s. Korabejnikovi. Ten zdvihá děcko do náručí a žertem se ptá: „Máš ráda?“ Žabka s přitulí jako
k tátovi, našpulí pusu a místo odpovědi mlaskne polibek. S. Korabejnikov je překvapen,
v očích se mu zatřpytí slzy a zjihlým hlasem říká: „Pro takové děti bych znovu šel do boje.“
Dojetí s neubrání nikdo z přítomných, neboť jsou okamžiky, kdy mluví srdce…
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V podvečer Dně vítězství vidíme s. Korabejnikova znovu mezi dětmi na slavnostní akademii
školy. Když o přestávce si prohlíží v předsálí Dělnického domu výstavku prací žáků, nadšeně hovoří o vystoupení dětí, chválí zpěv i cvičení chlapců a dívek. A po přestávce se směje
a směje, až mu slzy skočí do očí. Tentokrát slzy radosti z živelné radosti nad vystoupením
tělocvičných klaunů. To kluci z 6.–9. tříd mrštní jako štiky, udivující odvahou, obratností
a bujní jako hříbata, vzbuzují smích svými kousky a vyvolávají vzpomínku na šťastná léta
zdravého mládí v nás všech, naše hosty nevyjímaje. A protože smích je nakažlivý, směje
se celý sál a všem je hezky. A to je dobře, neboť výročí osvobození má být radostné.
Dne 7. května přivítali Pragováci mezi sebou milé a vzácné hosty, osvoboditele Hostivice
pplk. Alexandra Jermiloviče Korabejnikova, učitele z Leningradu s chotí Tamarou Semjonovou. Hosté si prohlédli celý závod, pohovořili přátelsky s pracujícími, pokud to bylo
pomocí tlumočníka možné. Po prohlídce závodu se odebrali hosté do kulturního domu, kde
byl uspořádán slavnostní oběd.
Bylo hodně těch pěkných chvil, ale jak je všechny vylíčit, když rychle plynuly a jen
v srdcích účastníků zůstávají trvale!
– 185 –
V pátek 7. května 1965 byla radostná nálada a vysoká účast občanů naší obce, které
vtiskly všem akcím skutečně slavnostní ráz hodný 20. výročí našeho osvobození.
Byla to jistě také ta okolnost, že se oslav zúčastnili hosté MNV Hostivice, sovětští občané
manželé Korabejnikovi, kteří na pozvání navštívili v prvních květnových dnech naši obec
a obnovili zde nejen svá stará přátelství, ale i navázali řadu přátelství nových. Naši hosté
byli všude vítáni s upřímnou radostí a přátelstvím, které vyvrcholily právě na slavnostním
zasedání v Dělnickém domě, kde s. Korabejnikov předal čestný dar a sám pak přijal řadu
darů jak od našich institucí, tak i od jednotlivých občanů. Na tomto slavnostním zasedání
řada občanů byla vyznamenána k dvacátému výročí osvobození.
Byly to dojemné a povznášející chvíle, které se jistě všem účastníkům trvale zapsaly do
srdcí. Jimi vyvrcholily oslavy našeho osvobození, neboť se staly spontánní, předem nijak
nepřipravenou manifestací československo-sovětského přátelství, které za celých dvacet let
nic neztratilo na síle.
Soudruh Alexandr Jermilovič Korabejnikov s chotí Tamarou byli po dobu návštěvy
v Hostivicích ubytováni u manželů Boženy a Václava Slavíčkových v Hostivici I, Sokolská
ulice.
Dvacet let života v obci je poznamenáno řadou prací vytvořením děl, a to zásluhou občanů
Hostivic. Devátý květen 1945 byl nástupem k zavedení skutečné lidové vlády v naší obci.
Prostřednictvím revolučních národních výborů v Hostivici i Litovicích se ujal lid vlády.
Vděčně vzpomínáme těch statečných, kteří v prvních řadách s nedostatečnou výzbrojí se
pustili do boje s německými vojáky. Starostí obou národních výborů kromě udržení
veřejného klidu a pořádku bylo i zajišťování zemědělské výroby, protože velká část
zemědělských dělníků odešla osídlovat pohraničí. Činnost revolučních národních výborů
trvala asi do
– 186 –
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konce května 1945, kdy ve smyslu košického vládního programu byly na veřejných
schůzích občanů (v parku v Hostivici a v Dělnickém domě v Litovicích) zvoleny nové
národní výbory podle paritního zastoupení povolených politických stran, a to KSČ, soc.
demokracie, národně socialistické a lidové. V dalším vývoji lidové správy pak nastaly různé
legislativní úpravy a národní výbory byly pak na základě návrhů národní fronty jmenovány
a od roku 1954 pak jsou národní výbory voleny. Nynější obec tvořily až do roku 1949 dva
správní obvody. Po jednání byla učiněna dohoda o sloučení obcí v jednu s názvem
Hostivice počínaje dnem 1. ledna 1950.
Z iniciativy národních výborů a za jejich vedení a financování prováděny různé práce
a úpravy v obci, jejichž krátký přehled pro osvěžení paměti a pro budoucí stručně uvádím:
Úsek školství, kultury a zdravotnictví:
Mateřská škola Litovice (původně útulek)
Vodovod a kanalisace ZDŠ
Ústřední topení v ZDŠ
Školní jídelna
Mateřská škola Hostivice
Pomocná škola
Družina mládeže
Hudební výchova (škola)
Kursy šití, jazykové, hudební apod.
Hřiště pod hrází
Sportovní stadion
Poradna pro matky a děti
Zdravotní středisko s několika odděleními
– 187 –
Sanitní vozy
Jesle
Veřejné budovy:
Úřadovna místního národního výboru na Husově náměstí
Nový hřbitov a nová silnice ke hřbitovu
Rekonstrukce sokolovny
Kulturní dům Praga58
Kino
Adaptace Dělnického domu
Úprava ulic:
Břve – ulice Pod rybníkem a ulice Nerudova59
Schody v uličce k nádraží
nově vybudované ulice Fučíkova a Havlíčkova
Zpevněné ulice: 9. května v Jenečku, ulice Školská, 14. října, Zápotockého, Lidická,
Broulova, Pražská a K ovčínu – Břve
Úprava vodní nádrže v Jenečku
58
59

V Podskalí čp. 135.
Nyní část ulice U Obory.
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Povrchové kanalisace:
Břve – ulička K rybníku60 a podél silnice
Ulice Čsl. armády od závodu Praga k přejezdu ČSD Smíchov – Hostivice, Žižkova,
Broulova, Janderova, Švermova, k Dělnickému domu a ke škole
Chodníky (chodníkové obruby) – jde o několik km v ulicích:
Janderově, Okružní, Pražské, Broulova, podél parku na náměstí Dukelských hrdinů,
u samoobsluhy, k Dělnickému domu, Jeneček – Lidická, Družstevní, Průběžná,61
Petra Bezruče,62 Novotného, 9. května, Krátká, Litovice u rybníka a podél závodu
Praga a mateřské školy.
Mosty a lávky: Lávka podél mostu u místního národního výboru,
– 188 –
lávka podél mostu v Cihlářské ulici, lávka podél mostu přes státní silnici – tato byla
nahrazena výstavbou nového železobetonového mostu.
Silnice bezprašné zřízené silniční správou:
Jde o akce v ulicích: Švermova, Fučíkova, Družstevní, Novotného, Komenského,
Cihlářská, Palackého, U nádraží63 a silnice Sobín – Hájek.
Sady, parky, výstavba:
Jeneček (na místě zbořené pastoušky)64
Litovice (na místě zbořeného brodiště)65
Mičurinovy sady, U kasáren, Náměstí Dukelských hrdinů, úprava parku v Husových
sadech, Starý hřbitov (upravuje na park), stromořadí podél mlékárny, v Cihlářské
ulici, podél závodu Praga a mateřské školy, lípy v Jenečku, břevská hráz, stromořadí
v nové části Litovic, výsadba paloučku pod hrází.
Energetika, spoje, doprava:
Elektrická síť v Paloukách, zlepšení dodávky elektrického proudu výstavbou nových
transformačních stanic, oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu po roku
1945 v Hostivici I.
Výstavba čekáren: Jeneček, Hostivice-mlékárna, Hostivice MNV, Palouky, Břve.
Bytová výstavba:
Státní bytová výstavba MNV – 3 domy
Státní bytová výstavba cihelna – 2 domy
Státní bytová výstavba mlékárna – 2 domy
Státní bytová výstavba státní statek – 2 domy
Státní bytová výstavba Praga – 1 dům
Družstevní výstavba – 1 dům
Soukromě bylo postaveno 65 rodinných domků
– 189 –
60
61
62
63
64
65

Správně zřejmě Pod Rybníkem (ulice K Rybníku leží v Litovicích).
B. Němcové.
Bezručova.
Zřejmě Železničářů.
Park Malý Jenč.
Park Manželů Langových.
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V rámci výstavby obce v roce 1965 bylo započato se stavbou požární zbrojnice
v celkové hodnotě 218 000 Kčs, z toho pro rok 1965 určeno prostavět 82 000 Kčs. Výstavba nové hasičské zbrojnice bude mít význam pro všechny občany Hostivice a všechny
zdejší závody. Dlužno upozornit, že stará hasičská zbrojnice (u fary) již nevyhovuje.
Dále bylo začato s přípravnými pracemi na úpravě obřadní síně na hřbitově v Hostivicích
a oddávací síně v budově místního národního výboru.
Polní práce byly i přes nepříznivé počasí byly splněny. Úkoly kladené na zemědělské
pracovníky nebyly malé. Pro osev byla připravena půda ve výměře 515 ha, z toho pro
cukrovku 152 ha.
Naše obec není cílem turistického ruchu, jest pouze průjezdní obcí. Přesto bylo
vyvinuto velké úsilí o zlepšení služeb.
Celková hygiena v obci se zlepšuje, avšak kvalita vody pramenité se stává problémem
číslo 1. Kvalitu vody snižují různé trativody na zahrádkách rodinných domků, nedostatečnost fekálních jímek a další různé závady.
V obci je celkem 1 018 důchodců, kterým bylo vyplaceno 613 950,20 Kčs.

Na úseku školském a kulturním
Školní mládež se také podílela se svými učiteli na úspěšném uskutečnění III. Celostátní
spartakiády. Dále se zapojila do různých akcí v průběhu jubilejního roku. Školu navštívil
čestný občan Hostivic s. A. J. Korabejnikov se svojí ženou Tamarou.
Místní lidová knihovna je dobře vedena – bylo zapsáno 280 čtenářů, z toho do 15 let 70.
Pro zlepšení činnosti by bylo zapotřebí knihovnu prostorově vyřešit.
Divadelní kroužek osvětové besedy se rozpadl a ani po projednání
– 190 –
v místním výboru KSČ se nevzpamatoval z nečinnosti.
K hlavním oslavám v tomto roce se řadí i oslava 65. výročí založení zdejšího závodu Praga
automobilové závody, které se konaly 15. května v Dělnickém domě. Při této příležitosti
byly uděleny zvláštní odměny dvěma nejstarším pracovníkům – 88 letému s. Aloisu
Pospíšilovi a starému bojovníku za dělnická práva s. Jaroslavu Pachmanovi.
Měsíc čsl. sovětského přátelství byl zahájen již 4. listopadu a ukončen na slavnostním
zasedání místního národního výboru s kulturním programem.

Různé
Počasí v tomto roce bylo deštivé a chladné. Jaro i léto se vyznačovalo velkými srážkami
a nízkými teplotami.
Zpracoval a zapsal kronikář: Jaroslav Kadera
– 191 –

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 5
Kronika obce Hostivice 1950–1970 – rok 1965

141

Věnování s. Alexandra Korabejnikova občanům Hostivic při jeho návštěvě v roce 1965.
– 192 –
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Rok 1966
V Hostivici jakožto spádové obci se soustřeďuje politický, kulturní, hospodářský a společenský život, a proto i v roce 1966 se podíleli iniciativně občané na významných oslavách:
Vítězného února, kdy naše dělnická třída v ruce s ostatními pracujícími pod
vedením KSČ smetla pokus buržoasie o kontrarevoluční puč,
oslavy Mezinárodního dne žen,
oslavy Svátku práce 1. máje,
oslavy 21. výročí osvobození republiky slavnou sovětskou armádou,
oslavy výročí VŘSR.
Všechny tyto oslavy probíhaly za velké účasti občanstva a promítly se i do života občanů
a společenských organisací.
Veřejné zasedání MNV v Hostivici 21. 10. 1966 schválilo zavedení některých místních
poplatků a občanstvo informovalo vyhláškou. Předpisy o uvedených místních poplatcích
vydalo ministerstvo financí vyhláškou č. 67 ze dne 11. 8. 1966, uveřejněné ve Sbírce
zákonů částka 25/1966. Souhlas se zavedením poplatků byl dán finančním odborem ONV
Praha-západ v rozsahu:
poplatek za užívání veřejného prostranství s určením výše sazby poplatku
a s taxativním vyjmenováním, co se považuje za veřejné prostranství a jaká je
ohlašovací povinnost před použitím veřejného prostranství,
poplatek ze vstupného – při představeních zábavného charakteru, jako jsou
např. taneční zábavy, čaje a jiné zábavné pořady spojené s tancem,
poplatek ze psů.
Všechny uvedené poplatky budou vybírány s platností od 1. ledna 1967 a provádět
účtárnou místního národního výboru v Hostivici
– 193 –
Po zrušení lékárny a vzhledem k tomu, že se nenalezly vhodné a vyhovující prostory
(byly nabídnuty: farní budova, místnosti po skladu nábytku u Kuzdasů,66 holičské provozovny, místnosti v areálu okresního stavebního podniku) byla od 1. 6. 1966 zřízena
výdejna léků ve zdravotním středisku v Hostivici II. a umístěna v podkroví této budovy.67
Výdejna byla zásobena jen hotovými přípravky v normách jak co do sortimentu, tak i do
množství. Výdejnou léků byla pověřena PhMrDr. Veberová.68 Umístění výdejny léků je
prozatímní a počítá se buď v novostavbě obchodního domu, nebo v státní spořitelně.
Letošního roku, tak jako léta minulá přihlásila se obec Hostivice do soutěže o Vzornou
obec okresu Praha-západ.

66
67
68

Litovická čp. 316.
Prostřední čp. 791.
Uvedený titul neexistuje, lékárníci mívali titul PhMr.
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Kroužek československých filatelistů při Národní frontě, který byl založen v roce
1952, uspořádal v roce 1957 a 1963 výstavu poštovních známek v sokolovně. Za dobré
uspořádání výstavy dostal od Ústředí československých filatelistů pochvalné uznání. V roce
1960 byl při kroužku utvořen i kroužek mladých filatelistů, který se scházel každou neděli
v Rudém koutku na nádraží v Hostivici I. V tomto kroužku je vedena mládež nejen k tomu,
jak se má s poštovní známkou zacházet, ale učí se o známce, která přibližuje daleký svět.
Klub filatelistů Hostivice se znovu s výzvou i v roce 1966 obrátil na mladé filatelisty, aby je
získal, aby si v kroužku mladých i dále osvojovali znalosti dějepisu, zeměpisu, přírodopisu
a poznávali, že známka je výtvarné dílo, které stojí za to, aby si ho lidé všímali a poznali
kouzlo poštovní známky.
T. J. Sokol Hostivice přehlížela na výroční členské schůzi svoji činnost za uplynulý rok.
Přítomní příslušníci jednoty i zástupci ostatních společenských organisací v Hostivici, MNV,
KSČ vyslechli zprávy o pestré činnosti jednoty – v základní tělesné výchově, kopané, košíkové, odbíjené i hospodářské činnosti. V rozpravě byly
– 194 –
přeneseny dotazy o poruše ústředního topení v tělocvičně, o vysokém poplatku za
propůjčení sálu v Dělnickém domě při pořádání tanečních zábav, o zřízení místnosti pro
Sazku a Sportku v Hostivici a mnoho dalších. Dotazy byly zodpovězeny jednak členy
jednoty, zástupcem MNV, a pokud jde o Sazku, přítomným pracovníkem spojů. Velmi
kladně byla hodnocena spolupráce jednoty se základní devítiletou školou. Ve volbách byli
do vedení jednoty zvoleni osvědčení pracovníci v tělovýchově a schváleno usnesení
o dalším rozvoji tělesné výchovy v obci.
Přítomnost na výroční členské schůzi byla velmi malá (cca 50 osob). A jaký je přístup
obyvatelstva obce k tělovýchově, ať už ji skutečně provádí, nebo ji jen pomáhá, což je na
takový počet obyvatel skutečně málo. T. J. Sokol má 350 členů, z toho 120 mládeže do
14 let.
Aby školní mládež a mládež v Hostivici se mohla úspěšně vyvíjet, bylo výborem T. J. Sokol
otevřeno letní cvičiště.
Svazarm má cca 150 členů a má oddíly: motoklub, radioklub, střelecký klub a pracoval
na rozšíření střelnice.69 Svoji činnost má velmi rozsáhlou a plní s plnou zodpovědností.
Úprava parku na náměstí v Hostivici I podle plánu byla prováděna zemědělskou
komisí. Přestárlé a napadené stromy, které byly předem zvláštní komisí označeny, byly
pokáceny a místo nich vysázeny stromy nové. Byly vysázeny v parku na náměstí, na
prostranství zasypaného rybníka a před školou v celé ulici Komenského. Vysazené stromky
byly před poškozením opatřeny ochrannými barevnými plůtky. Dřevo z pokácených stromů
bylo prodáno občanům: 1 m³ tvrdého dřeva za 86 Kčs a 1 m³ měkkého dřeva za 60 Kčs.
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V bývalém lomu nad Jenečkem.
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Oslavy Mezinárodního dne žen uspořádaly členky výboru žen při MNV 6. března 1966.
Oslavy zahájil předseda MNV s. Chaloupka a hovořil o významu MDŽ, zhodnotil práci
dosavadního výboru žen, seznámil přítomné s kandidátkou nového výboru a popřál novému výboru mnoho úspěchů v další práci. V příjemném prostředí byla připjata každé ženě
drobná kytička z umělých květin jako upomínka a pionýři ZDŠ předali všem ženám malovaná srdíčka, která sami pro ně zhotovili. Dlouholetým pracovnicím ve výboru žen byly
předány knihy. Na oslavách se zúčastnili naši nejmenší z mateřských škol pásmem říkanek,
písní a tanečků, které s nimi připravily s. Pelcová a Sajfrtová. Rovněž závodní klub Praga
Hostivice opravdu překvapil při oslavách MDŽ a hlavně ukázal, že když se chce, mnoho se
dokáže.
Povinné očkování psů proti vzteklině bylo provedeno 25. dubna 1966 před budovou
místního národního výboru, a to podle zákona č. 66/1961 Sb. a vyhlášky MZLVH
č. 154/1961.
Oddíl kopané TJ. Sokol Hostivice vydal velmi pěknou propagační brožurku o programu
fotbalových zápasů všech mužstev. Oddíl se umístil ve skupině I.B v oddělení E na
1. místě.
Spartaklub v Hostivici. Ustavující schůze příznivců a přátel Sparty Praha, která se
konala 13. ledna 1966, rozhodla založit základní organisaci Spartaklubu v Hostivici, ve
kterém budou organisováni a soustřeďováni všichni příznivci pražské Sparty, kteří jsou
v Hostivici nebo z okolí.
I. členská schůze se konala 24. března 1966 v restauraci Sport za početné účasti členů
a zástupců ústředního výboru z Prahy. Řádně registrovaných, kteří mají členské náležitosti
vyrovnány, bylo 48 členů. Na členské schůzi byl zvolen 9ti členný výbor Spartaklubu
Hostivice s předsedou s. Václavem Švábem.
– 196 –
Pro provozování kina místního národního výboru byla učiněna v rámci možností
taková opatření, aby návštěvníci byli spokojeni. Celý interiér byl vymalován, v zimním
období kino vytápěno ústředním topením, promítání filmů byla věnována náležitá péče,
technická zařízení jsou v provozu, obraz i zvuk velmi dobré kvality. Nové filmy, které
přicházejí do distribuce jsou poměrně brzy uváděny v kinu Hostivice.
Přes všechna tato opatření nebylo možno zastavit pokles návštěvnosti v kině. Převážná
většina občanů nechodí do kina vůbec a nebyl získán jejich zájem. Na úbytek návštěvníků
působí televize – návštěvníci se ztratí, jakmile si zakoupí televizor. V neposlední řadě je to
i stoupající počet majitelů aut a motocyklů, kteří v sobotu a v neděli tráví svůj volný čas
v přírodě.
Zpracoval a napsal kronikář Jaroslav Kadera
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Rok 1967
Půlstoletí nás dělí od Velké říjnové socialistické revoluce, která otevřela nové stránky dějin,
na půdě carského Ruska vyrostla světová socialistická velmoc, jejíž politika tak výrazně
zasáhla do světového vývoje. Mírová politika Sovětského svazu byla jasná v období před
druhou světovou válkou – zejména v událostech kolem Španělska a Habeše.
Největší zásluha Sovětského svazu na porážce fašistického Německa se stala historickým
faktorem.
Hostivičtí občané viděli kráčet dějiny na vlastní oči v roce 1945. Seznámili se s občany
Sovětského svazu, kteří jako hrdinové dokončovali veliký světový zápas. Tehdy došlo
k seznámení hluboce lidským, na které se nezapomnělo již při oslavách 20. výročí
osvobození ČSSR, došlo k setkání v Hostivici s manžely Korabejníkovými z hrdinného
města Leningradu.
Hostivice však dosud vzpomínají. Tehdy znovu rozkvetly pocity lásky, přátelství a solidarity
našeho lidu a lidu Sovětského svazu. Velkou říjnovou socialistickou revolucí započal
ohromný světový proces.
Celý rok 1967 byl v Hostivici rokem oslav 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
Vzpomínky na tyto slavné kapitoly dějin se promítly i do života v Hostivici, jakožto spádové
obce, kde se soustřeďuje politický, hospodářský i společenský život a všichni občané se
podíleli iniciativně ve znamení revolučních tradic našich národů.
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K organisaci oslav 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Hostivici byla místním
výborem KSČ ustavena komise, složená ze zástupců všech stranických organisací a složek
národní fronty. V čele bylo předsednictvo, vedené s. Šrámkem, ředitelem základní devítileté školy, jeho zástupcem byl s. Jan Švihálek a dalšími členy s. J. Rážem, L. Chaloupkou
a s. M. Nedvědem. Komise vypracovala plán akcí, který byl během roku uskutečňován:
19. 4. 1967 byla uskutečněna návštěva hostí z Armenie, pro něž připravily děti pestrý
pořad v kulturním domě Praga s předáním vkusných dárků.
1. 5. 1967 proběhl radostně a důstojně za účasti všech složek národní fronty a občanů,
které vtiskly tomuto dělnickému svátku slavnostní ráz. Slavnostní průvod byl od
Dělnického domu na letní cvičiště sokolovny, kde byl slavnostní projev.
9. 5. 1967 uspořádala základní devítiletá škola v Hostivici v Dělnickém době, která byla
velkou vzpruhou pro rozvíjení estetického cítění. Uznání diváků v přeplněném sále
Dělnického domu patřilo rovným dílem dětem jakou interpretům i dětem za jejich
svědomitou přípravu.
9. a 11. 6. 1967 Tryzna za Lidice a pouť do Lidic. Trvalé dojmy zanechaly na vědomí žáků
i takové akce, jako byl slib nových pionýrů v Lidicích, putování starších žáků do Lidic
a uctění památky lidických mučedníků.
– 199 –
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22. 11. 1967 uspořádal pěvecký spolek Bendl pěvecký koncert v Dělnickém domě za účasti
pěveckého sboru z Nového Strašecí, který byl velmi početně navštíven, a předvedený
pořad byl návštěvníky mnohokrát potleskem odměněn.
Z významných událostí roku 1967 je nutno dále zaznamenat:
-

Pěvecký sbor Praga Hostivice (Bendl) se zúčastnil pěveckého festivalu sborového
zpěvu středočeského krajského národního výboru na Konopišti. Za dobrou propagaci
českého zpěvu obdržel uznání školského odboru středočeského krajského národního
výboru.

-

Byl vybudován nový místní rozhlas nákladem 156 000 Kčs, který zhotovil okresní
Kovopodnik Modřany. Jeho rozsah zahrnuje úsek Hostivice I., Hostivice II (Litovice)
a úsek Hostivice III. (Jeneček). V budoucnu se uvažuje o zakoupení místního
rozhlasu na Břve.

-

Byly provedeny kvalifikační zkoušky orchestrů lidových hudebníků okresního národního výboru Praha-západ v Dělnickém domě v Hostivici za hojné účasti obecenstva.
Zkoušky hodnotili pracovníci domu osvěty okresního národního výboru Praha-západ.

-

Byly zahájeny práce na rekonstrukci karlovarské silnice od přejezdu železniční tratě
Hostivice – Smíchov směrem ku Praze.

-

Staveništní zařízení (ubikace pro dělníky) bylo se souhlasem rady místního národního
výboru v Hostivici
– 200 –
postaveno na Husově náměstí s tím, že po ukončení prací na rekonstrukci bude toto
zařízení předáno MNV v Hostivici.

-

Rovněž byl zbourán a odvezen býv. hostinec u Šroubků. Na půdě tohoto domu, který
byl vyklizen, si děti cikánské národnosti Milan Baláž a Olah rozdělali oheň, který se
rozšířil a shořela střecha a stropní trámy. Během krátké doby byla provedena
demolice tohoto objektu, kterou provedl národní podnik Inženýrsko průmyslové
stavby Praha, a to v rámci rekonstrukce karlovarské silnice.

-

Práce na hasičské zbrojnici dále pokračovaly a přes veškerou snahu komise pro
výstavbu nebyla dokončena.

-

Provedeno osvětlení obce zářivkovým osvětlením, a to od Jenečka až k Dělnickému
domu. V příštích letech má pokračovat přes Hostivici I. až k přejezdu trati ČSD
Hostivice – Smíchov.

-

V obci se vyskytla nakažlivá onemocnění „myxomatosa“ divokých i domácích králíků
vyvolané virem. Nákaza byla šířena bodavým hmyzem. Ke zdolání nákazy nařídila
rada ONV Praha-západ opatření jak v zamořeném hospodářství, tak i v zamořené
obci zajišťovat.

Zpracoval a napsal kronikář Jaroslav Kadera
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Rok 1968
Patří už k dobrým zvykům, že koncem každého roku se ohlížíme zpět a hodnotíme vykonanou práci za uplynulý rok a proto nad celoroční prací roku 1968 se zamyslel i kronikář.
Nejde o to, abychom ponechali zápisy v kronice pro roli budoucí, ale, abychom se poučili
nejen z úspěchů, ale i z chyb.
Hodnotíme-li hospodaření i práci poslanců, aktivistů a všech občanů v obci, můžeme být
s prací místního národního výboru za rok 1968 plně spokojeni. Převážná část poslanců i po
skončení volebního období dále zodpovědně plnila svoje úkoly, nově zřízené odbory
hospodářský a správní byly přínosem pro urychlené vyřizování agendy a zajišťování úkolů
jednotlivých komisí.
Přestože rok 1968 byl rokem důležitých událostí, jednak polednový vývoj, jednak srpnové
události, t. j. vstup vojsk varšavského paktu na území československé socialistické republiky, které narušily práci na všech úsecích práci národního výboru, byly všechny nedostatky
s nebývalou aktivitou postupně odstraňovány a do konce roku bylo vybudováno několik
mimořádných akcí investičního charakteru tak, jak bylo zhodnoceno v rámci soutěže o
vzornou obec. Místní národní výbor byl vyhodnocen v rámci středočeského národního
výboru jako vzorná obec – což je nejlepším oceněním veškerého úsilí jak poslanců, tak
i pracovníků místního národního výboru a všech občanů obce.
Dalším kladným faktorem jest zainteresování MNV na finančním výsledku hospodaření, neb
s nahospodařenými zdroji může MNV dle svého uvážení hospodařit a tato skutečnost
dopomohla v r. 1968 k odstranění mnoha nedostatků ve
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vzhledu obce i v jejích potřebách.

Výstavba a zlepšení vzhledu obce
V roce 1968 bylo podáno u MNV celkem 18 žádostí o přidělení stavební parcely, z toho
bylo uspokojeno pouze 5 žadatelů. Na parcelaci byl použit pozemek v ulici „V Čekale“ –
tento pozemek byl majetkem paní Novotné.
Občané bydlící podél Karlovarské silnice v Hostivici I., ulice Čsl. armády požádali o odprodej předzahrádek (v úseku od sokolovny směrem ku Praze až k čp. 237). Odprodej byl
schválen a oddělovací plánky vyhotoví geodezie.
Po tříletém budování byla dokončena výstavba hasičské zbrojnice až na terénní úpravy
a oplocení. Do hasičské zbrojnice byla přemístěna hasičská stříkačka a vše, co se týče
provozu požárního sboru. Zbrojnice je postavena v Cihlářské ulici.
Po dlouhém a neustálém volání občanů byla upravena ulička k nádraží, t. j. byl proveden
asfaltový povrch v úseku od státní silnice k mostu přes Jenečský potok. Dále byl upraven
chodník, rovněž asfaltový, u státní silnice v úseku od p. Suchého až k Dělnickému domu.
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Občané v Janderově ulici vybudovali svépomocí část kanalisace v délce cca 100 bm.
Betonové trouby Ø 30 cm dodal místní národní výbor. Touto úpravou byla odstraněna
potíž vylévání vody apod. na ulici a zlepšeno zdravotní prostředí v této části obce.
Provedena úprava hrubozrnnou šotolinou ulic: Jana Žižky, Tyršově, Sokolské a části ulice
Josefa Jandery. Dále byla částečně upravena komunikace kolem Bažantnice a upraven
most u hájovny v Bažantnici.
– 203 –
V roce 1968 byla prováděna oprava domu na Husově náměstí, tzv. Červené síně.70 Opravu
prováděl okresní stavební podnik Praha-západ pro ČTK.71 Objekt má sloužit jako archiv.
Potíže a zdržení v provádění oprav byly ty, že nájemníci cikánské národnosti (Baláž, Olah)
nemohli být včas vystěhováni. Pro tyto obyvatel byla provedena oprava domu čp. 4 v Litovicích, býv. statek u Linků, kam byli v podzimu přestěhováni.
Na objektu byla provedena důkladná oprava všech částí domu – vyměněna nová krytina,
postaven nový štít od základu směrem k zámku, zřízena nová fasáda, provedeny vnitřní
úpravy apod. Touto opravou, která bude ukončena v roce 1969, byla zachráněna významná stavební památka. Pro přesnější informace je připojen situační plánek.

Stavební práce na přeložce státní silnice čís. 6 byly zastaveny. Byl dokončován pouze úsek
Bílá Hora – Palouky. Vzhledem k zastavení prací na této státní silnici bylo provedeno
jednání o předání staveništního zařízení n. p. Inž. průmyslové stavby Praha na Husově
náměstí pro účely místního národního výboru. Jednání bylo dokončeno a toto zařízení tzv.
barák Tesko byl předán MNV a bude použit pro účely školské a kulturní – se záměrem pro
místní lidovou knihovnu, zvláštní školu a družiny mládeže.
V tomto roce bylo započato s budováním řádné kanalisace v obci. Bylo pracováno v úseku
od vodárny ČSD až k panu Jaroslavu Černému a v příštím roce bude pokračováno
v parcích na Husově náměstí a dále k mlékárně.
– 204 –
70
71

Husovo nám. čp. 14.
Československá tisková kancelář.
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U státní silnice v úseku tratě ČSD Hostivice – Smíchov bylo započato s budováním čisticí
stanice.
Rovněž tak se začal regulovat Litovický potok v úseku Peterkův mlýn směrem k Hostivici.
Výstavba kanalizace a regulace potoku bylo urychleno vzhledem k budování vodního díla
Šárka. Touto úpravou bude odtékat z Hostivice čistá voda a ne jako dosud voda značně
znečištěná a zapáchající.

Úsek školský
Z této důležité instituce v obci je nutno se zvlášť zmínit o mateřských školách, které
mají za úkol sladit předškolní výchovu s výchovou rodinnou. Tato se realizuje prováděním
pedagogické propagandy v rámci SRPŠ na mateřských školách. Počet žádostí o umístění
dětí v mateřských školách v Hostivici i v Litovicích byl značně vyšší, než bylo lze umístit.
Stanovená kapacita OHES72 Praha-západ činí:
mateřská škola v Hostivicích
mateřská škola v Litovicích
Celkem

41 dětí
28 dětí
69 dětí

Proto byla požádána OHES Praha-západ o zvýšení kapacity. Toto zvýšení bylo schváleno
pouze v Hostivici I, t. j. z 41 dětí na 45 dětí. Přes toto zvýšení počtu přijímaných dětí
nebylo lze uspokojit všechny rodiče a vznikla z toho i určitá nespokojenost rodičů.
Základní devítiletá škola
Po stránce pedagogické je škola vedena ředitelem a odborem školským a kulturním ONV
Praha-západ. Vývoj a výuku narušily jednak polednový vývoj, jednak obsazení vojsk
varšavské smlouvy území republiky. Výchovná práce školy musela být harmonicky
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doplňována i péčí o mimoškolní výchovu ve školní družině a vzájemné mimoškolní činnosti
žáků.
Materiálové vybavení ZDŠ bylo zlepšeno výměnou podlah v učebnách v 1. poschodí, takže
zbývá vyměnit podlahy v učebnách pouze ve 2. poschodí, což má být provedeno v roce
1969. Výměnou podlah bude celá školní budova zařízena vlysovými podlahami – zlepší se
úklid a zlepší se hygienické prostředí školy.
Pro školní rok 1968–1969 bylo zvoleno SRPŠ a předsedou byl zvolen p. Hugo Houba,
pracovník Stavebních strojů Zličín.

72

Okresní hygienicko-epidemiologická stanice.
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Úsek kulturní
Činnost osvětová
Po lednu 1968 činnost osvětová měla vzestupnou tendenci, mnoho obyvatel se zapojilo do
akcí uspořádaných jak místním národním výborem, tak i společenskými organisacemi
v obci. Po srpnových událostech tato činnost upadla, nikdo neměl další zájem o činnost
kulturní, vše jakoby upadlo do spánku, snad na každého klesla tíha těchto dnů, co bude
dál. V důsledku toho odpadla řada akcí kulturních i tanečních zábav. Proto plnění na tomto
úseku nesplnilo svůj úkol z důvodů složitosti celé situace.
Kino místního národního výboru
je součástí výchovně vzdělávací práce v obci. Pro rok 1968 byl schválen finanční plán ve
výši 105 tisíc a byl splněn ve výši 102 500 Kč. Po obsazení československé republiky vojsky
varšavského paktu dne 21. srpna 1968 nebyl do konce roku v kině promítán žádný film
sovětské produkce a ani filmy ostatních socialistických států. Finanční plán nebyl sice
splněn – 14 dní v srpnových událostech koni nepromítalo – v této době bylo velké
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finanční neplnění, ale výběrem filmů v dalším období, na které obecenstvo chodilo, se
podařilo finanční plán skoro splnit.
Je pozoruhodné, že obecenstvo nežádalo promítání sovětských filmů a ani jiných filmů
socialistických států.
Místní lidová knihovna
Činnost knihovny byla velmi bohatá a pestrá a byla zaměřena:
a)

20. výročí února – bylo provedeno
Výstavka knih Únor v naučné i krásné literatuře
Výstavka fotografií o událostech v únoru 1948
Sestaveny vybrané články a výroky významných osob k únoru 1948 po
20 letech – Co kdo řekl o únoru 1948
Propagace článků o Únoru 1948

b)

50. výročí vzniku ČSSR
Výstavka fotografií v knihovně i základní devítileté škole – 50 let ČSSR
Výstavka knihy 50 let české literatury
Výstavka fotografií předních současných českých spisovatelů
Výstavka fotografií a knih o Mnichovu 1938
Beseda s mládeží o knize V. Pazourka – Ústup z hranice (o roce 1938)

c)

Pomoc při vzdělávání dospělých a mládeže
K významným jubileím a výročím spisovatelů pořádány výstavky knih a fotografií.
Výstavky knih o umění, zdravovědě, sportu, kultuře bydlení aj. Se čtenáři zavedeny
besedy o literatuře a vzniklé politické situaci v roce 1968, propagována současná
česká i cizí literatura.
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Péče o estetickou výchovu
Čtenáři byli vedeni k tomu, aby knihy šetřili. Dbalo se o čistotu půjčovní místnosti.
– 207 –

V činnosti práce knihovny se čtenáři se uvádějí některé číselné ukazatele:
Počet čtenářů celkem
336
% čtenářů z počtu obyvatel činí
7,17
Počet výpůjček celkem
16 996 svazků
z toho
dospělí
12 867 svazků
děti
4 129 svazků
Knižní fond knihovny činil celkem
5 342 svazků

Tělovýchova
Činnost T. J. Sokol v Hostivici byla přes všechny překážky pravidelná. V základní tělesné
výchově byly v činnosti všechny složky. V první polovině roku nacvičovaly mladší žákyně
a ženy skladby pro veřejné vystoupení okresu na Zbraslavi, kterého se zúčastnilo 14 žákyň
a 10 žen. Mladší žáci se zúčastnili zimní části okresní soutěže ZTV, která se konala
v Radotíně.
Se staršími žáky nacvičil náčelník TJ Sokol jako spoluautor skladbu na 4. celostátní spartakiádu. Tato skladba byla provedena na pražském hradě při ukázkovém vystoupení na dnu
dětí a byla vysílána čsl. televizí.
V druhé polovině roku se prováděl nácvik sestav pro zimní část soutěže ve sportovní
gymnastice. TJ Sokol měla i velmi dobré zastoupení ve vyšších sportovních organisacích.
Jedna členka cvičitelského sboru se zúčastnila školení pro cvičitele III. třídy, 2 členové
sboru pracovali v okresním odboru ZTV a v okresních cvičitelských sborech a jeden člen
v ústředním cvičitelském sboru žáků ČSTV.
Mimo ZTV pracuje oddíl kopané a 1. mužstvo bylo zařazeno v I.B třídě,
– 208 –
dále B mužstvo a družstvo dorostenců a družstvo žáků. Oddíl kopané odpracoval na hřišti
300 brigádnických hodin, sebral 232 q železného šrotu.
Mužstvo odbíjené (muži) sehrálo 20 zápasů v okresním přeboru a zúčastnilo se dvou
turnajů v Hradišťku.
Po stránce hospodářské zajistila jednota finanční prostředky a potřebnou stavební dokumentaci pro přístavbu přední části sokolovny, která byla v havarijním stavu. Generálním
dodavatelem je Komunální podnik Hostivice. V roce 1968 byla havarijní část rozbourána
a byl odvezen tento materiál. Urychlení výstavby této části sokolovny byla předmětem
jednání ve školské a kulturní komisi MNV a rady MNV za účasti starosty T. J. Sokol
s. Vostatku a ředitele komunálního podniku s. Čížka.
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Místní hospodářství
V roce 1968 bylo dokončeno osvětlení obce zářivkami v úseku Dělnický dům, přes obec až
k přejezdu železniční trati Smíchov – Hostivice. Tímto dokončením byla osvětlena zářivkami státní silnice č. 6 od Jenečka až k zmíněnému přejezdu v celkové délce 1 900 m.
Osvětlení bylo obyvatelstvem velmi příznivě přijato. Hodnota celé akce v roce 1967 a 1968
činila 294 112 000 Kčs.73 Dále byla provedena oprava veřejného osvětlení na Břvech
a v pravidelných cyklech se prováděla v celé obci.
V roce 1968 byl dán do používání místní rozhlas, který zajišťuje slyšitelnost v Hostivici,
Litovicích a Jenečku. Pro budoucnost zbývá ještě zapojit Břve a Palouky.
Nejčastější a největší problém je odvoz popela. Odvoz prováděl Komunální podnik dle
možností, ovšem velmi nepravidelně, což vznášelo roztrpčení mezi obyvatelstvem.
– 209 –
Tímto nepravidelným odvozem dochází i k znečištění obce. Tento závažný problém má býti
vyřešen v roce 1969 a má jej provádět K. S. Beroun.

Sociální otázky
V roce 1968 bylo v obci dokončeno zvyšování nízkých důchodů, a přestože šlo ještě
o výběrovou akci, podařilo se zajistit zvýšení zbývajícím 51 občanům v průměrné výši
Kč 110,– na osobu, což představuje roční zvýšení v částce Kčs 42 000,–.
Dále byla včas zajištěna akce zvyšování důchodů účastníkům 1. a 2. odboje a pozůstalým
po těchto osobách. Tato akce není ještě dokončena a proto finanční vyčíslení bude provedeno po skončení všech úprav. Při této činnosti velmi dobře spolupracovala odbočka SPB.
Vedle finančních prostředků MNV se podařilo zabezpečit pravidelné příspěvky z doplňkové
péče ONV, a to v celkové výši Kčs 11 200,– a jednorázová výpomoc 12 osobám v částce
Kčs 3 650,–.
Pro zlepšení životní situace přestárlým a nemocným občanům byly zvýšeny důchody pro
bezmocnost v 5 případech a průměrné zvýšení činí cca 350–400 Kčs měsíčně na
1 občana.
Výhod společného stravování využilo 5 občanů a náklady si vyžádaly částku Kčs 4 000,–.
Pečovatelská služba zabezpečena 2 občanům a 3 žadatelům umístění v domovech přestárlých. Pro nemocné důchodce a členy JZD získáno 12 poukazů na lázeňskou péči.

73

Správně nejspíše 294 112 Kč.
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Bytové otázky
V roce 1968 byly komisí přiděleny pouze 4 byty. Přidělování bytů je ztíženo tím, že v obci
je většina rodinných domků a uvolněné byty si každý majitel ponechává pro své ženaté
nebo vdané děti nebo rodičů.
– 210 –

Sbor pro občanské záležitosti
V roce byla činnost velmi pestrá a účelná. Sbor čítá celkem 39 pracovníků, ale tíha práce
spočívá na předsedovi s. učiteli Jarošovi a matrikářce s. Bártové.
Bylo narozeno 39 dětí – vždy mimo Hostivice, nejčastěji v Praze 2, zemřelo 31 osob,
přistěhovaly se 103 osoby a odhlásilo 102 osob, takže stav obyvatelstva se zvýšil pouze
o 9 osob a činil 4 350 obyvatel.
Sňatků bylo uzavřeno celkem 56 a mladým novomanželům byla odeslána vkusně
upravená gratulace:
Mladým novomanželům
....................................
do společného života
srdečně blahopřejeme.
Místní národní výbor, Sbor pro občanské záležitosti
Gratulací přestárlým občanům od 70 let výše bylo odesláno 400, tyto gratulace předávají
děti devátých tříd ZDŠ Hostivice.
Text gratulace:
Vážený pane (paní), s radostným uspokojením přicházíme dnes k Vám, abychom
v den Vašich .......... narozenin Vám upřímně poděkovali za Vaši celoživotní práci pro
dobro Vaší rodiny, naší obce a celé naší společnosti.
Přejeme Vám při této příležitosti, abyste v plném zdraví a dobré pohodě prožil ještě
dlouhou řadu klidných a spokojených let mezi námi.
S úctou a vděčností Vás v den Vašeho významného jubilea pozdravujeme a ujišťujeme Vás, že si vždycky budeme vážit Vaší práce a zkušeností.
Nechť ještě dlouho zlatí slunce podzim Vašeho života.
Za sbor pro občanské záležitosti:
Za radu MNV:

Za výbor žen:
– 211 –
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Sbor pro občanské záležitosti učinil návštěvu našich občanů v domově důchodců
v Černošicích, Dobřichovicích, Hostěradicích a Vojkově, což naši občané v domovech
důchodců velmi radostně přivítali.
Beseda se staršími občany byla uspořádána jednou za účasti hudebního kroužku vedeného
s. Kaplánkem a členy souboru J. Sajfrtem, K. Pospíšilem, Jarošem, J. Krátkým a Šoltysem.
Přítomní starší občané byli velmi potěšeni touto vzpomínkou a jen neradi opouštěli
příjemné prostředí jim věnované.
Vítání do života nově narozených dětí a zapsání do pamětní knihy za účasti svědků,
poslanců MNV, zástupců závodů a národní fronty bylo prováděno 8× za rok a při tomto
vítání účinkoval kvartet s. Kaplánka a jeho členů s. Čížkové, Pospíšila a Šoltyse. Fotografování této slavnostní události prováděl s. Šrámek. Při vítání recitovali děti z mateřské
školy Hostivice I. a II. a byly předány květinové pozornosti a pamětní knížky.
Všem rodičům bylo odesláno blahopřání „Narodilo se Vám děťátko“ s textem:
Místní národní výbor – sbor pro občanské záležitosti
blahopřeje
k narození Vašeho děťátka
...................
Předseda sboru pro obč. zál.

Předseda MNV

Sbor pro občanské záležitosti předával 1 ročně občanské průkazy 15ti letým za účasti
zástupce OO VB,74 třídních učitelů, ředitele školy, předsedy pro obč. zál. a matrikářky.
Legitimace předával předseda MNV s. Chaloupka.
Sbor pro občanské záležitosti pečoval o skříňku na domě čp. 19 v Hostivici I, kde jsou
zveřejňována úmrtní oznámení. Na den Dušiček vyhotovil sbor seznam všech zemřelých za
uplynulý rok.
– 212 –
Pozůstalým byl odeslán projev soustrasti s textem:
Rada místního národního výboru a sbor pro občanské záležitosti v Hostivici
projevuje Vám upřímnou soustrast
Z přehledu je názorně vidět práci sboru pro občanské záležitosti a zvlášť nutno se zmíniti
o dobré práci předsedy s. Jaroše a matrikářky s. Bártové.

74

Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti.
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Výsadba stromů republiky
Zemědělská komise místního národního výboru zajistila k 50. výročí ČSSR 22 lip, které byly
vysazeny jednotlivými společenskými organisacemi na různých místech v obci.

Vánoční strom republiky
byl instalován na Husově náměstí před budovou místního národního výboru a čistý výtěžek
sbírky pod stromem byl věnován na výstavbu vesničce SOS.

Místní národní výbor
V roce 1968 zemřel poslanec s. Václav Gregor a jeho dobré a poctivé práce bylo vzpomenuto na plenárním zasedání místního národního výboru v Dělnickém domě 12. prosince
1968.
Vedoucí pracovník místního národního výboru s. Jan Vladyka odešel v polovině roku 1968
na zasloužený odpočinek. Na jeho místo byl přijat od 1. srpna Dr. Čížek zúčastněný na
čihošťském zázraku.75
– 213 –
Pro velký protest obyvatelstva rozvázal pracovní poměr po 15 dnech. Pro nově zřízené
odbory hospodářský byla plenárním zasedáním schválena s. Klímová a na místo správního
odboru byl přijat na zkoušku Ing. Fr. Kohout.
Při obsazení území ČSSR vojsky varšavského paktu byla organisována místním národním
výborem podpisová akce – resoluce, které se zúčastnila a také ji podepsalo přes 2 300
obyvatel. Resoluce vyjadřovala nesouhlas s obsazením ČSSR vojsky varšavského paktu
a požadavek o propuštění vládních a politických představitelů ČSSR a ÚV KSČ.
Zpracoval a napsal kronikář Jaroslav Kadera
– 214 –

75

V kostele se při mši údajně pohnul kříž. Akce je považována za provokaci Státní bezpečnosti, která při
vyšetřování ubila k smrti čihošťského faráře Toufara.
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1969
– 216 –

Pamětní list
Dnešního dne obnovili po 50 létech svůj manželský slib
František Hrdlička a Růžena roz. Fantová
bytem Chýně č. 109, za přítomnosti
předsedy MNV Hostivice s. Ladislava Chaloupky
a níže podepsaných svědků.
Sňatek uzavřen u řím. katol. farního úřadu Úhonice 9. 11. 1919.
V Hostivici, dne 16. listopadu 1969.
manžel: Hrdlička František

manželka: Hrdličková Růžena

svědek: Janča J.

svědek: Rajtorová M.

matrikář: Bártová

předseda MNV: Chaloupka
– 217 –

Předseda MNV s. Chaloupka uvítal manžele Hrdličkovy a připomněl, že přichází na MNV
v Hostivici, aby sami, ale i jejich rodina a spoluobčané vzpomněli toho, co by mělo být
u každého světlou vzpomínkou. Před 50 lety, kdy jako dva mladí stanuli před knězem
v kostele v Úhonicích, aby uzavřeli manželství uplynula řada událostí, z nichž některé byly
těžké a někdy i neradostné. Dnes vzpomínáte na den, kdy jste byli mladší, kdy jste šli bok
po boku a měli pro sebe vroucná slova vyznání a slibů. 50 let je dlouhá doba – je to lidský
věk – čas, v němž se hodně stalo. Díváte se po mladých lidech kolem sebe a vidíte
zjasněnýma očima jejich dnešní a příští život.
Připomněl jim, že jejich zlatá svatba je příležitostí, aby řekli mladým lidem mnoho dobrého
i moudrého. Je to příležitost, abyste jim řekli mnoho dobrého a moudrého. Je příležitostí,
abyste jim řekli, že se vyplatí jít po dobrých cestách, vzájemně se ctít a umět si vzájemně
pomáhat a vyhovět. Za to vše jim poděkoval jménem lidu, který jej pověřil, aby je dnes
pozdravil jako občany našeho státu – naší krásné zemi – naší milované republiky.
Vyslovil jim poděkování a lásku – jak to řekl jednou básník a dnes opakují se jeho slova
stejně vroucně a důvěrně nejen za sebe, ale i za všechny.
V závěru obnovení manželského slibu předseda MNV, aby jejich příští léta byla stejně
dobrý a spokojená jako ta uplynulé – Váš slavný den je i naším dnem.
– 218 –
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Správa obce
V roce 1969 práce MNV probíhala normálně. Schůze pléna MNV byly naplánovány celkem
šestkrát; z toho 2 schůze pléna, a to 17. dubna (účast 13 poslanců) a 4. září (účast
15 poslanců) se pro neúčast poslanců nekonalo. Celkový počet poslanců činil 37. Rovněž
tak 4 schůze rady pro neúčast členů rady se nekonaly, a to 8. května, 19. června, 3. července a 11. září 1969.
Vzhledem k tomu, že někteří poslanci delší dobu nevykonávali funkci ze zdravotních
důvodů, pracovního zaneprázdnění, úmrtím apod. bylo na doporučení rady MNV schváleno
plenárním zasedáním 30. října 1969 snížení počtu poslanců z 37 na 30. Snížení počtu
poslanců je v souladu se zákonem čís. 69/67 Sb. Toto snížení končí provedením doplňovacích voleb a nástupem nově zvolených poslanců. Snížení počtu poslanců je podmíněno
odvoláním dosavadních poslanců z funkce podle odst. 2 § 4 zákona č. 114/67 Sb. o NV.
Uvedené zákony je zprošťují jak z funkce poslanců MNV, tak i členství v komisi MNV.
Byli to následující poslanci:
s. Jaroslav Psohlavec
s. Antonín Kotík
s. Václav Gregor
s. Jarmila Tesárková
s. Vlasta Henychová
s. Karel Simon
s. Antonín Hubeč

odstěhován z obce
odstěhován z obce
zemřel
zdravotní a rodinné zaneprázdnění
zdravotní a rodinné zaneprázdnění
zdravotní důvody
turnusové směny a neúčast na schůzích
– 219 –

Z počtu 30 poslanců, kteří zůstávají poslanci MNV, jsou: s. Václav Hošek, s. Jaroslav Císař,
s. Břetislav Košťál, s. Františka Šustrová, s. Stanislav Hanzlík, s. Ladislav Bůrka, s. Václav
Krejčík, s. Karel Kokoška, s. Jiří Pelc, s. Jiří Jirák, s. Josef Kajser, s. František Kotík,
s. Růžena Dvořáková, s. Ing. Karel Hakl, s. Miroslav Vališ, s. Josef Rochus, s. František
Jabůrek, s. Jaroslav Kadera, s. Ladislav Chaloupka, s. Vlasta Jarkovská, s. Bernard Polívka,
s. Ing. Jan Findejs, s. Štěpán Arnold, s. Vlastimil Kubišta, s. Miroslav Nešvara, s. Václav
Zpěváček,
– 220 –
s. Hosnejman Josef, s. Jaroslav Čermák, s. Ing. Stanislav Dlabač, s. Karel Novák.
Pro rok 1970 se připravovalo doplnění poslanců na původní stav 37 podle ústavního
zákona č. 117 ze dne 15. října 1969.
V průběhu roku odešel ze služeb MNV Hostivice od 1. dubna 1969 s. Ing. František Kohout
a od 1. 2. 1969 nastoupila administrativní pracovnice s. Jitka Pasáková. Tajemník MNV
s. Štěpán Arnold byl od února do konce roku 1969 na léčení v sanatoriu na Pleši.
K 28. listopadu 1969 byl uznán plně invalidním. Skončení pracovního poměru má být
uskutečněno v roce 1970. Po dobu nemoci jej zastupoval člen rady s. Jaroslav Kadera.
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Společenský život v obci
Jako každoročně, tak i letos bylo vzpomenuto na historické a památné dny května 1945.
Místní výbor Národní fronty – místní májová komise připravila oslavu svátku práce
1. máj 1969
pod heslem „Z činnosti nás všech, z myšlenek odvahy, či práce rukou jedině se vytváří
hodnoty pro spokojený život občanů České socialistické republiky“.
– 221 –
Májová komise pozvala všechny občany, děti i mládež na oslavu 1. máje, kterou připravila
v parku na Husově náměstí v Hostivici. Oslavy 1. máje byly zahájeny budíčkem, který
připravil Svazarm a který projel slavnostní jízdu Hostivicí.
Průvod občanů měl jiný charakter oproti dřívějším létům. Sraz občanů z Hostivice I byl
v Sokolské ulici a průvod vedený hudbou AZKG Praga prošel Jiráskovou ulicí, ulicí Čsl.
armády do parku. Hudba pak odešla pro občany z Hostivic II. soustředěné před Dělnickým
domem. Za zvuků pochodu je přivedla rovněž na Husovo náměstí.
Park byl slavnostně vyzdoben a po obsazení čestné tribuny oslavu 1. máje zahájil
s. Ing. Bek za místní májovou komisi a hudba pak zahrála státní hymnu. Shromážděné
občany přivítala děvčátka ze ZDŠ v Hostivici působivým programem. Slavnostní projev na
oslavu 1. máje přednesl vedoucí tajemník OV KSČ s. Dr. Zeman, který vylíčil význam oslav
1. máje v roce 1969 a co je vše třeba vykonat, aby život nás všech byl stále lepší.
Vzpomněl i události po lednu 1968, srpnové události a jeho projev se setkal se souhlasem
všech shromážděných.
Slavnost oslav 1. máje byla zakončena Písní práce. Po skončení slavnostního projevu
koncertovala hudba AZKG řízená s. Kadeřábkem.
Oslavy 1. máje byly uspořádány pouze pro občany z Hostivic, což byla změna oproti
dřívějším létům. Oslav se zúčastnilo cca 600–800 osob, především starších, kteří májové
oslavy
– 222 –
mají tradičně v krvi. Velmi malá byla účast mládeže.
Zvláštností bylo i to, že nikdo z parku neodcházel jako jindy a všichni vytrvali až do konce.
Oslavy 1. máje byly důstojné a nebyly ničím narušeny.
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Kulturní činnost
9. května 1969 Tělovýchovná jednota Sokol v Hostivici provedla slavnostní znovuodhalení
pamětní desky
Františku J. Pelcovi,76
bývalému učiteli na škole v Hostivici a skladateli sokolské pochodové písně „Lví silou“.
Pamětní deska byla odhalena již v roce 1932 na budově MNV v Hostivici a při opravě této
budovy, která byla rozstřílena německou armádou v roce 1945 byla deska odstraněna.77
Zásluhou komise školské a kulturní v Hostivici byla deska nalezena v roce 1969 a dána do
původního stavu. Její odhalení bylo v pátek 9. května 1969 v 10 hodin na budově MNV
v Hostivici.
Desku modeloval býv. učitel v Hostivici s. František Pechlát a byla odlita býv. firmou Zicha
v Hostivici. Znovuodhalení desky se zúčastnilo početné obecenstvo z Hostivic. Slavnost
zahájil s. Jaroslav Kučera, uvítal všechny přítomné a zvláště žijící příbuzné. Slavnostním
řečníkem byl s. Kaplánek. Ve svém projevu nastínil celou životní dráhu Fr. J. Pelce, činnost
učitelskou, spisovatelskou, hudební
– 223 –
a kulturní.
Po jeho projevu byla odhalena deska, kterou za zvuku sokolského pochodu „Lví silou“
převzal do péče MNV v Hostivici náměstek předsedy MNV s. Ing. Karel Hakl.
Na desce je poprsí Fr. J. Pelce a text:
Skladateli
sokolské hymny
––– Lví silou –––
Fr. J. Pelcovi
učiteli a spisovateli
Sokol Hostivice
1932
Pro věčnou paměť se zaznamenává 1. sloka písně:
„Lví silou vzletem sokolím
ku předu kráčejme“

76
77

Správně František Josef Pelz.
Odstraněna byla již na začátku 2. světové války, Sokol byl Němci zakázán.
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Mezinárodní den žen
Oslavy MDŽ uspořádal výbor ČSŽ78 Hostivice v kině MNV v Hostivici. Po slavnostním
zahájení promluvil o významu mezinárodního dne žen předseda MNV v Hostivici s. Ladislav
Chaloupka. Potom následovalo promítání čsl. filmu
„Žert“.
Oslav MDŽ se zúčastnilo cca 130 občanů.
– 224 –

Místní lidová knihovna
Rozhodnutím rady MNV se místní lidová knihovna se sídlem v Hostivici I., Potoční ulice
čís. 321, přestěhovala do dřevěného pavilonu v parku na Husově náměstí. Důvodem k přestěhování byla skutečnost, že místnosti o výměře 40 m² už nestačily k uložení knižního
fondu, který se za 9 let značně rozrostl.
Přestěhování knihovny se uskutečnilo v měsících říjnu a listopadu, za pouhých 5 týdnů. Už
17. listopadu zahájila knihovna pravidelný výdej knih v nových prostorech. Místnosti jsou
celkem tři, suché a světlé. Velká o ploše 34 m² slouží jako půjčovna pro dospělé čtenáře,
menší o 17 m² jako půjčovna pro děti a druhá menší jako pracovna. Všechny jsou zařízeny
novým světlým nábytkem, na který MNV poskytl 45 000 Kčs.
Knižní fond čítá přes 6 000 svazků, z toho více než 1 000 je pro děti, 2 000 svazků je
naučná literatura a ostatní krásná literatura pro dospělé čtenáře. Knihy jsou stavěny v policích abecedně, tématicky roztříděny, baleny do průsvitné folie PVC, což působí esteticky
a je hygieničtější. Čtenáři si je volně vybírají, pro snazší orientaci slouží katalogy.
Knihovna půjčuje pravidelně třikrát v týdnu, celkem 20 hod.
Knihovna od roku 1970 má plnit funkci střediskové knihovny. Stane se metodickým
a koordinačním střediskem pro všechny knihovny v obvodu své působnosti, bude spravovat knihovny v Jenči, Chýni a Dobrovízi.
– 225 –

Ochrana památek
V dubnu bylo přikročeno k opravě morového sloupu v parku na Husově náměstí
v Hostivici. Opravu spodní části provedl za úplatu s. Červenka a vlastní opravu chybějících
desek zajistila státní památková péče.
Byly rovněž osazeny 4 sochy. Vrchní část, která byla již dříve odstraněna a byla několik
roků uložena na dvoře fary, musí být znovu zhotovena a má být osazena v příštím roce.

78

Český svaz žen.
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Plesová sezona
Byla velmi slabá a byly konány pouze 3 plesy: Baráčníci Litovice, oddíl kopané a Všedělnický. Je nutno podotknout, že plesy ještě před několika léty byly každý týden a velmi
početně navštíveny.

Osvětová beseda
Činnost osvětové besedy se zaměřila pouze na kursovní akce. Byly uspořádány následující
kursy:
jazykové
počet žáků 47
učitelka s. Mansfeldová
hudební
počet žáků 12
učitel s. Tůma, s. Kaplánek a s. Šoltys
Přes veškerou snahu nepodařilo se získat nového předsedu osvětové besedy za s. Antonína Nováka, který pro zaneprázdnění nehodlá dále vést osvětovou besedu.
– 226 –

Výstavba obce
Komise pro výstavbu v tomto roce v rámci soutěže o vzornou obec zařadila několik akcí,
které měly zlepšit prostředí obce. Tyto akce se splnily velmi úspěšně. Byl zhotoven
bezprašný asfaltový chodník u jeslí a mateřské školy v Hostivici I v délce 250 m a o šířce
2,10 m. Dále byly provedeny bezprašné ulice v Hostivici I, a to: Žižkova v délce 270 m,
Sokolská v délce 120 m, Tyršova v délce 400 m a Pražská v délce 150 m. Celková délka
těchto ulic činí 950 m.
Pro zlepšení prostředí ve středu obce bylo vyasfaltováno prostranství před MNV a farou ve
výměře 1 200 m² a tato část obce je vskutku representativní.
V září 1969 byla započata výstavba 44 bytových jednotek u Bažantnice.79 Jde o družstevní
svépomocnou výstavbu, dále výstavba 4 rodinných domků v ulici V Čekale a výstavba
domků JZD rovněž u Bažantnice.

Celkový přehled
Obec Hostivice měla k 31. prosinci 1969 celkem 4 428 obyvatel. Z uvedeného počtu je
309 dětí předškolního věku, 406 školních dětí a 1 110 důchodců. V průběhu roku 1969
přibylo celkem 63 živě narozených dětí a 68 osob zemřelo.
Svým rozsahem se obec Hostivice řadí na 5. místo v okresu Praha-západ. V obci je celkem
95 ulic, z toho ulice Tyršova, Žižkova, Sokolská a Pražská byly v roce 1969 rekonstruovány
nákladem 512 592,14 Kčs. Mimo to byla provedena úprava prostranství před budovou
MNV s asfaltovým povrchem v hodnotě díla 161 314 Kčs. Pro údržbu místních komunikací
byl zakoupen malotraktor s příslušenstvím
– 227 –
79

Sídliště Na Pískách.
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v ceně 50 765,40 Kčs. Na hřbitově v Hostivici I byl proveden rozvod vody v ceně
27351,20 Kčs. Veřejné osvětlení bylo zlepšeno, t. j. všechny spínací hodiny veřejného
osvětlení byly v průběhu roku opatřeny fotobuňkami za účelem hospodárného zapínání
a vypínání světel. Náklad na vylepšení činil 8 200 Kčs.
Pro potřeby školské a kulturní byl zakoupen Tesko pavilon na Husově náměstí v Hostivici I,
kde po úpravách bude umístěna místní lidová knihovna, zvláštní škola a družina mládeže.
Čerpání rozpočtu za rok 1969 včetně FRR dle roční uzávěrky
Položka

Roční rozpočet

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Odvody do rozpočtu

2
1
1
2

805
355
449
805

100,––
800,––
300,––
100,––

Výsledek hospodaření je aktivní částkou Kčs
Zůstatek FRR k 31. 12. 1969 Kčs
Úhrn fin. prostředků k 31. 12. 1969 Kčs
Mimo to účet sdružených prostředků k 31. 12. 1969

Skutečnost
4
3
1
4

950
047
449
496

520,41
606,49
300,––
906,49

Z toho FRR
1 533 321,91
1 533 321,91
–––
1 533 321,91
453
440
894
941

613,42
509,77
123,69
000,––

Počasí
Na začátku února napadlo v sobotu 2. a v neděli 3. února značné množství sněhu, což
způsobilo obtíže při odklízení, ale i při tání. Vzniklo znační množství bláta, které pro neuklizení bylo velmi kritisováno občany. Sníh se pomalu ztrácel, takže nevznikla žádná povodňová škoda.
V sobotu 15. března 1969 začalo pršet, později se déšť změnil jako mrznoucí déšť, takže
stromy, ploty apod. bylo obaleno ledem. Toto trvalo i v neděli 16. 3. a 17. 3. 1969.
– 228 –
Léto a podzim byl velmi teplý a suchý až do pozdních dnů listopadu 1969. Změna přišla
26. listopadu, kdy začal padat sníh a napadlo jej značné množství. Způsobil dost potíží při
dopravě. Sníh zůstal ležet až do konce roku 1969 a dále i v roce 1970.
Zpracoval a napsal kronikář Jaroslav Kadera
– 229 –
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Rok 1970
Rok 1970 byl rokem konsolidačním. Výsledky uplynulého roku ve všech smrtech potvrdily
správnost politiky, kterou nastoupilo nové vedení Komunistické strany Československa
v dubnu 1969. Slouží ke cti i Místnímu národnímu výboru v Hostivici, že se za tuto
marxisticko-leninskou politiku jednomyslně postavil a plně ji podporoval. Místní národní
výbor nesl plnou zodpovědnost za rozvoj politickovýchovné funkce státu, za zapojování
občanů do veřejné činnosti při využívání všech dostupných forem.
Zvláštní významnou složkou v rozvoji iniciativy obyvatelstva bylo zkvalitnění prostředí
a zvelebování obce, sběr surovin, výběr a volba nových poslanců. MNV měl závazek jak po
stránce zvelebení a výstavby obce, který se nepodařilo ve všech ukazatelích splnit.

Práce místního národního výboru
V průběhu roku 1968 a 1969 někteří poslanci málo docházeli do schůzí plenárního zasedání i do rady MNV. Proto rada přikročila k jednání se všemi poslanci, kteří neplnili svoje
poslanecké povinnosti s Místním výborem KSČ a Místním výborem národní fronty provedla
jejich zproštění a zároveň zajistila nové poslance.
Na plenárním zasedání MNV 19. února 1970
odvolala poslance Josefa Kaisera z funkce předsedy komise místního hospodářství a člena
rady poslance Václava Zpěváčka z funkce člena rady, poslance Ing. Karla Hakla
z funkce předsedy plánovací komise,
sloučila komisi finančně rozpočtovou s komisí plánovací a zvolila poslance Miroslava
Vališe za předsedu komise finančně plánovací, poslance Ing. Karla Hakla za předsedu
komise místního hospodářství,
stanovila počet členů rady z 13 na 11,
– 220 –
vzala na vědomí resignaci poslanců MNV
Stanislava Hanzlíka
– zdravotní stav
Růženy Dvořákové
– turnusová služba
Jiřího Jiráka
– služební důvody
Františky Šustrové
– zdravotní stav
Štěpána Arnolda
– zdravotní stav, v prosinci 1970 zemřel
zvolila za poslance MNV
Rudolfa Červenku, Miroslava Jaroše, Zdenka Jelena, Jiřinu Pachmanovou, Zdenka
Paroulka, Jaroslava Pešťála, Marii Šindelářovou, Josefa Šímu, Václava Veveru, Vladislava Leštinu
Za tajemníka MNV zvolila poslance Vladislava Leštinu.
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Vzhledem k těmto změnám se zaznamenává nové složení rady a pléna MNV.
Složení rady
poslanec Ladislav Chaloupka, předseda MNV; Vladislav Leština, tajemník MNV; Miroslav
Vališ, předseda komise finančně plánovací; Ing. Karel Hakl, předseda komise místního
hospodářství; Josef Rochus, předseda komise pro výstavbu; Jaroslav Kadera, předseda
komise školské a kulturní; Vlastimil Kubišta, předseda komise sociální; Karel Kokoška,
předseda komise obchodní; Václav Krejčík, předseda komise veřejného pořádku; Jaroslav
Čermák, předseda komise bytové; Václav Hošek, předseda komise zdravotní.
– 231 –

Složení pléna MNV
poslanec Ladislav Chaloupka, Vladislav Leština, Miroslav Vališ, Ing. Karel Hakl, Josef
Rochus, Jaroslav Kadera, Vlastimil Kubišta, Karel Kokoška, Václav Krejčík, Jaroslav
Čermák, Václav Hošek, Bernard Polívka, Jaroslav Císař, Vlasta Jarkovská, Josef Šíma,
Marie Šindelářová, Jiřina Pachmanová, Rudolf Červenka, František Krása, Zdeněk Paroulek,
Václav Vevera, Miroslav Jaroš, Jaroslav Pešťál, Zdeněk Jelen, František Jabůrek, Miroslav
Nešvara, Ing. Jan Findejs, Josef Kajser, František Kotík, Jiří Pelc, Václav Zpěváček, Karel
Novák, Stanislav Košťál, Ladislav Bůrka.
Na tomto plenárním zasedání bylo odvoláno provolání MNV, MV KSČ, MV NF k veliteli vojsk
Varšavské smlouvy generálu armády Pavlovskému, které bylo stylisováno jménem Místního
výboru KSČ a Místního výboru národní fronty a i jménem Místního národního výboru. Na
základě poznatků a skutečností této provolávací listině neodpovídalo pravdě a bylo uznáno
za neprávoplatné na plenárním zasedání 19. 2. 1970. Provolání je uloženo v zápise jednání
rady ze srpna 1968.
– 232 –

Zaměstnanci Místního národního výboru
Práce na Místním národním výboru byla rozdělena na 2 odbory: hospodářský a správní.
Zaměstnanci byly ss. Klímová Bohumila, Křtěnová Blažena, Staňková Libuše, Bártová
Blanka, Pasáková Jitka, Jarkovská Vlasta, Najman Lubomír a Vladyka Jan.
Budova Místního Národního výboru stojí na Husově náměstí a je dvoupatrová. V přízemí je
umístěna pošta, v I. patře hospodářský a správní odbor, ve II. patře je předseda, tajemník
a obřadní síň. Budova je opatřena ústředním topením, vodovodem a telefonním spojením.
Úřední hodiny MNV byly stanoveny od 7:00 do 15:30 a od 1. 7. 1970 upravena pracovní
doba: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7:00–15:15 a ve středu od 7:00–18:00 hodin.
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Rozpočet roku 1970 včetně fondu rezerv
A. Příjmy
Položka

Roční rozpočet

Skutečnost

Z toho FRR

3. Daň z příjmu obyvatelstva

14 000,––

20 383,––

–

4. Daň zemědělská

18 000,––

18 628,35

–

5. Daň domovní

145 000,––

175 352,30

–

6. Doplatek z bytů

300 000,––

372,00

–

8 000,––

6 927,00

–

211 000,––

532 015,48

–

1 800 000,––

2 523 811,00

–

2 200,––

2 160,00

–

894,00

–

118 637,25

–

7. Správní poplatky
8. Daň z obratu
9. Důchodová daň
10. Příjmy z rozp. organisací
a) vodní hospodářství
b) stavebnictví
c) školství

–
112 000,––
– 233 –

Položka

Roční rozpočet

e) zdravotnictví

Skutečnost

Z toho FRR

30 000,––

33 680,50

–

f) kultura

150 000,––

134 865,70

–

g) místní hospodářství

188 000,––

208 419,80

–

10 000,––

10 474,40

–

764 000,––

763 017,25

h) ostatní příjmy
12. Příjmy z FRR zař. do rozp.
14. Subvence a) řádné inv.

–

138 071,00

–

138 071,––

15. Nerozp. příjmy celkem

–

84 715,40

16. Převody prostř. z FRR

–

486 937,38

b) přepl. na inv.

Příjmy celkem

3 452 500,––

5 124 291,81

763 017,25
vč. inv. a vl.
zdrojů
489 937,38
1 252 954,63
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B. Výdaje
Položka

Roční rozpočet

Kap. 2. Vodní hospodářství

–

Skutečnost
2 200,––

Z toho FRR
–

6. Stav. poz. akce Z

202 000,––

108 227,47

108 227,47

10. Doprava

200 000,––

435 046,85

374 309,10

14. Školství

419 500,––

367 461,04

20 965,20

15. Zdravotnictví

101 500,––

136 438,81

34 459,––

16. Kultura

209 700,––

197 541,89

7 992,70

19. Vnitřní správa

240 500,––

266 817,63

34 277,70

28. Soc. zabezpečení

42 000,––

46 934,90

4 985,00

39. Míst. hospodářství

763 900,––

990 750,99

667 738,46

41. Všeob. pokl. spr.

–

67 428,68

–

Výdaje celkem

2 181 300,––

2 616 648,26

1 252 954,63

Odvody do rozp.

1 271 200,––

1 271 200,––

–

Výdaje celkem

3 452 500,––

3 887 848,26

1 252 954,63

– 234 –
Výsledek hospodaření je aktivní částkou
Zůstatek FRR k 31. 12. 1970
Úhrn finančních prostředků k 31. 12. 1970
Mimo to účet sdruž. prostředků k 31. 12. 1970

1 236 443,55
2 275 973,14
1 464 041,29
96 957,70

Místní národní výbor měl celkem 5 plenárních zasedání. Slavnostní zasedání byla konána
dvě. Jedno 5. května 1970 při oslavách osvobození ČSSR Rudou armádou, kde účinkoval
kulturní soubor z odincovského okresu SSSR, dále ZDŠ Hostivice, pěvecký sbor Bendl
a Baráčníci Hostivic a Litovic. Účast občanů na tomto slavnostním zasedání byla abnormálně vysoká. Druhé bylo konáno při ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství
12. prosince 1970 za účasti pěveckého sboru Bendl, ZDŠ Hostivice a dechové hudby za
řízení s. Kadeřábka.
Závazek uzavření v rámci soutěže NV u příležitosti oslav 25. výročí osvobození republiky
Sovětskou armádou byl v průběhu roku rozšířen o několik akcí na základě Kroměřížské
výzvy.
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Na úseku úpravy obce provedeny tyto akce:
Budování požární zbrojnice
– hodn. díla 50
Budování veř. záchodku
35
Úprava vozovky u Tesko pavilonu
112
Rekonstrukce Fučíkovy ulice
98
Vybudování nové studny v jeslích
35
Úprava a zvelebení rod. domků a prostranství

000
000
000
000
000

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

– odpr. 1 067 brig. hodin
872

6 000

Započato s výstavbou 6 rodinných domků.
Závazky podniků a organisací: Laktos, STS Hostivice, Union Hostivice, pošta, Domácí
potřeby, TJ Sokol, Čs. svaz žen, Čs. svaz včelařů, ČsČK, Myslivecké sdružení, ZDŠ a mateřské školy – závazky byly splněny.
– 235 –

Sbor pro občanské záležitosti
Na Místním národním výboru v Hostivici bylo uskutečněno 45 sňatků, církevní sňatky byly
4. Celkem se narodilo 65 dětí, z toho pouze 3 v Hostivici. Zemřelých bylo 50, z toho v Hostivici 33. Vítání novorozeňat bylo 6× a uvítání se zúčastnilo 50 dětí. Občanských průkazů
bylo 53 pro patnáctileté. Byla uskutečněna 1 beseda pro narozené před r. 1890 za účasti
132 občanů a občanek. Rozesláno bylo celkem 521 gratulací. Uskutečněna návštěva občanů v domovech důchodců.

Místní výbor národní fronty
Předsedou byl Ing. Josef Bek, který při výměně stranických legitimací byl odvolán a byl
zvolen nový předseda Karel Blätterbauer. V místním výboru národní fronty byli zástupci
všech společenských organisací. Místní výbor národní fronty se zúčastnil všech důležitých
akcí v roce 1970 jako oslav 1. května, měsíce československo-sovětského přátelství apod.

Výstavba a zvelebení obce
Místní národní výbor ve výstavbě a zvelebení obce zajišťoval provedení několika důležitých
akcí, které obyvatelstvo přivítalo s povděkem.
Je to především osvětlení další části obce výbojkovým osvětlením. Okresní stavební podnik
Praha-západ provedl osvětlení v ulici Cihlářské, Za mlýnem, Palackého, Nádražní, Žižkově,
Jiráskově, Potoční a v uličce K nádraží, jak dála znázorňuje situační plánek
– 236 –
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Výbojkové osvětlení

Bylo započato s výstavbou veřejných záchodů na dvoře Místního národního výboru. Staré
kůlny byly zbořeny, přebytečný materiál odvezen na skládku a byla skončena hrubá stavba
tohoto zařízení včetně zastřešení.
Požární zbrojnice měla být skončena, ale bohužel bylo to zase předáno do příštího roku
1971.
Dále byla provedena úprava bezprašným povrchem ulice Julia Fučíka80 – od Dělnického
domu až k ulici Dělnické.
Stavební a bytové družstvo občanů v Hostivici pokračovalo ve výstavbě 44 bytových
jednotek na sídlišti u Bažantnice.
– 237 –
Na Husově náměstí v Hostivici byla provedena bezprašná vozovka od státní silnice I/6
Praha – K. Vary kolem budovy ČTK a JZD a dále v parku na silnici Hostivice – Sobín.
V parku byly zlepšeny pěší trasy, zvýšen počet laviček, kolem parku nasázeny okrasné
keře, které až na několik jedinců vyhynuly.
Aby se toto centrum Hostivic stalo opravdu uspořádaným prostředkem, bude potřeba
v daleko větší míře vyřešit ještě mnoho a mnoho problémů.

80

Česká ulice.
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Úprava Husova náměstí

– 238 –

Ochrana památek
V roce 1970 byla prováděna oprava střechy věže a střešní krytiny na kostele sv. Jakuba
v Hostivici. původní poškozená báň byla sňata a nahrazena novou. V této báni bylo
nalezeno pouzdro, ve kterém byly uloženy listiny. Byly poškozeny obě vložené listiny,
z nichž starší byla z roku 1857 a druhá z r. 1934. Tyto listiny byly za pomoci krajského
oblastního musea v Roztokách otevřeny a obsahovaly toto:
Léta Páně MCCCL dne ............ září na ....................
............................................................................
(dobrou paměť všem potomkům ............................
....... pod křížem spásu člověčenstva pod. ...............
......... vložena jest pamětní listina a toto:
Léta Páně 1794 dne 12. dubna, když se ...............
....... 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 drahého života této utěšené ratolesti ze slavného rodu
Habsburg-Lotringen jeho Císařské-Královské Milosti Ferdinanda Dobrotivého, kterýž co
milostivý s chotí (svou) Marií Annou Karolinou i svým i cizím ochráncům je dobrodincem
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nejmilostivějším, totiž Léta Páně 1857 nákladem téhož nejmilostivějšího (císaře) i přispěním osadníků stavěla se tato zevnitřní žádoucí ozdoba chrámu Páně k nevýslovné radosti
duchovního správce Jiřího Machleny81 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 na vnitřním ozdobení chrámu Páně více než 400 stříbra byli přispěli.
– 239 –
Představení obcí byli v Hostivici a Sobíně Antonín Stádník, v Jenči Fr. Studený, v Litovicích,
Jenečku a na Břvech Josef Linek.
Stavbu věže řídil pan Augustin Chládek, cís. kr. budovatel, maje za políry zednického Pavla
Šafaříka a ze políry tesařské Františka Šmída a Václava Doušu.
Převoz staviva převzali: pan Josef Brož, majitel hostince v Hostivici, a Josef Chvoj, rolník
a obecní radní z Jenče.
Úřad učitelský zastával v Hostivici Jan Tůma, v Jenči Matěj Tůma, mladším učitelem v Hostivici byl Morávek Václav, školním dozorcem byl Josef Bitschel,82 c. k. dvorní .........
Kostelníkem Jan ............... Práci plechařskou na tu ................ pražský měšťan a radní
..................., pokrývačskou práci .............................am.
Pro památnost budiž i zaznamenáno, že stála toho času 1 měřice pěkné
pšenice
5 zl.
tedy 1 korec
7
žita
3 zl. 18 kr.
4
ječmene
2 zl. 40 kr.
4
hráchu
3 zl. 12 kr.
4
čočky
6 zl. 24 kr.
9
ovsa
2 zl.
8 kr.
3
1. Smutně lkaly z věže zvony
píseň svoji truchlivou
.............................
..............................
2. Když uchvátil požár strašný
věž u chrámu svatého
................................
................................

zl.
zl.
zl.
zl.
zl.
zl.

30 kr.
57 kr.
48 kr.
36 kr.
12 kr.

3. Oko pláče dnes radostí
hledíc jako se .........
co jsme přáli .........
to chrámu ..................
Další 4 řádky obsahují sloky
4, 5, 6 nečitelné.
– 240 –

Do nově zhotovené báně instalované při opravě kostela byly vloženy do plechového
pouzdra opisy listin nalezené v pouzdře v původní báni, dále fotografie obce z některých
částí a nová listina tohoto znění:

81
82

Správně Jiří Rohlena.
Správně Josef Ritschel.
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Tuto schránku vložili jsme do báně kostelní věže instalované při opravě kostela sv. Jakuba
v Hostivici, na paměť věků budoucích.
Obsahuje opisy listin nalezené v plechovém pouzdře v původní báni, která byla při opravě
střechy věže sňata a nahrazena novou. Původní báň i pouzdro s listinami byly poškozeny
střelami, pravděpodobně z leteckého kulometu. Stalo se tak nejspíše v posledních dnech
a týdnech druhé světové války na jaře roku 1945, kdy se nad Hostivicí střetávali v leteckých soubojích angličtí a němečtí letci, nebo v průběhu revolučních bojů v květnu téhož
roku, kdy byly Hostivice ostřelována Němci z nedalekého letiště. Střely značně poškodily
i obě listiny uložené v pouzdře, z nichž starší je z r. 1857 a druhá z r. 1934. K nim přikládáme tento zápis a fotografie:
Obec Hostivice, která se v roce 1949 sloučila se sousedními obcemi Litovicemi, Břvemi
a Jenečkem v jeden správní celek, má v roce 1970 cca 4 300 obyvatel. Rozloha jejího
katastru je 1 400 ha. Zemědělskou půdu obhospodařuje Jednotné zemědělské družstvo
a farma semenářského statku Jeneč. Není zde samostatně hospodařících rolníků. V obci
jsou tyto větší průmyslové podniky: cech automobilových závodů Praga, mlékárna závodu
Laktos a Strojní a traktorová stanice. Československá armáda zde má Vývojový ústav léčiv.
Dále je zde podnik místního hospodářství Union, provozovny Okresního stavebního
podniku, závodu Triga, cihelna a stavební isolace.
Větším kulturním zařízením je základní devítiletá škola s 22 třídami a školní družinou, dále
pak škola pro mládež vyžadující
– 241 –
zvláštní péče, dvě mateřské školy a jesle. Je zde kino a kulturní středisko Dělnický dům.
V obci je též zdravotnické středisko se dvěma lékaři, právě se buduje lékárna a místní
hostinec u Chmelového keře je adaptován na hotel. Je tu sokolovna, sportovní stadion
a velké koupaliště na Břvech.
Obec spravuje Místní národní výbor v čele s předsedou Ladislavem Chaloupkou a radou,
jejímiž členy jsou inž. Karel Hakl, Jaroslav Kadera, Vlastimil Kubišta, Josef Rochus, Karel
Kokoška, Václav Hošek, Václav Krejčík, Miroslav Vališ, Vladislav Leština a Jaroslav Čermák.
Politický život v obci řídí Místní výbor KSČ, jehož předsedou je Václav Slavíček. Předsedou
JZD je František Kohout, vedoucí farmy statku Josef Evan. Ředitelem podniku Union je
Václav Čížek, ředitelem školy Miloš Šrámek, lékaři střediska MUDr. Jiří Petkov a MUDr.
Marie Korbelová. Farářem katolické církve je od 1. 4. 1970 Evžen Hlaváček. Jeho předchůdci: faráři Novotný, Samec, Hájek, Chaloupka a Studený. Kostelníkem je pan Šoltys,
varhaníkem Polívková a Vašátková. V obci žije významný překladatel z maďarštiny, člen
svazu čsl. spisovatelů dr. Arno Kraus.
Původní rozpočet na opravu krytiny kostela byl ve výši 80 000 Kčs. Po přesné prohlídce
stavu kostela byl zjištěn havarijní stav kostela a částka byla Středočeským krajským
národním výborem zvýšena na Kčs 260 000,–. Rozpočet na opravu věže činil 90 000 Kčs.
Byla zaměněna břidlicová krytina za pozinkovaný plech. Na střeše kostela bylo použito
tašek z cihelny Hrochův Týnec.
Při vyklízení stavební sutě z krovu kostela byly nalezeny původní prejzy neobvyklých
rozměrů 30/60 cm. Na opravě věže pracoval klempíř Miloslav Hlavoň, práce pokrývačské
provedl Václav Zetek se svým synem z Unhoště.
– 242 –
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Práce tesařské byly provedeny svépomocí za vedení Miloslava Hlavoně. V současné době
je velmi cenná památka – soška Panny Marie, která je dřevořezba ve stylu sličných panen.
Rok vzniku, ani řezbář není znám. Lze předpokládat, že se jedná o práci pozdně gotickou.
Hlavní oltář kostela je barokový, postranní oltář a kazatelna je ve slohu rokokovém.
Oprava byla umožněna Středočeským krajským národním výborem a pomocí občanů, kteří
vypomáhali při opravě finančně i brigádně. Nejvíce se zasloužili: Černý, Tomek, Polívka,
Novák, Donát, Štětka a Čermák a ministranti Čermák Zdeněk, Verkner a Radek Srb.
Stavební dozor vykonával při opravě kostela Jaroslav Kadera z Hostivice I čp. 293. Díky
obětavosti těchto lidí se podařilo opravit kostel ve velmi krátké době 5 měsíců. Letošního
roku byl zavěšen do věže nový zvon, který byl ulit nákladem rodin Tomkových, Horešovských a Stádníkových.
V současné době jsou v Hostivici ještě tyto kulturní památky:
Fara, k vystavení fary byl položen základní kámen r. 1734, na průčelí fary je znak
vévody Toskánského.
Morový sloup postaven na náměstí 50 m před farou, který je v současné době
opravován.
Zámek čp. 13.
Brána statku čp. 14 v Litovicích.
Litovická tvrz.
Kaplička v Litovicích.
Čestným občanem naší obce je plukovník Rudé armády Korabejníkov, bývalý velitel
vojenského útvaru, který v květnu 1945 osvobodil naši obec. U příležitosti 20. výročí
osvobození v roce 1965 navštívil se svou manželkou Hostivici. Letos mu v tom zabránila
choroba.
– 243 –
Obec Hostivice leží na území okresu Praha-západ, v jehož čele je předseda ONV Oldřich
Prokeš. Předsedou Středočeského krajského národního výboru je Adolf Holý.
Československá socialistická republika, která letos oslavila 25. výročí osvobození Rudou
armádou, má v čele presidenta Ludvíka Svobodu a vládu, jejím předsedou je Dr. Lubomír
Štrougal. Veškeré dění ve státě je řízeno Komunistickou stranou Československa vedenou
ústředním výborem. V jeho čele je první tajemník UV KSČ Dr. Gustav Husák.
Dáno v Hostivici dne 21. srpna 1970.
předseda MNV
Ladislav Chaloupka v. r.

farář kat. církve
Evžen Hlaváček v. r.

Zápis provedli Jaroslav Kadera a Miloš Šrámek.
Přes všechnu snahu a urgence nebyla dokončena oprava Morového sloupu v Husových
sadech. Opravu zajišťuje Státní památková péče Středočeského národního výboru. Jde
o mariánský sloup se sochami sv. Vavřince, Kateřiny, Floriána a Víta z roku 1734.
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1. máj 1970
Prvomájová manifestace byla uskutečněna v Hostivici, v parku na náměstí za účasti
1 200 obyvatel z Hostivic, Zličína, Kněževse a Středokluk. Z počtu 1 200 obyvatel bylo 350
školních dětí.
Počasí nepřálo této manifestaci, bylo chladno, chvílemi padal sníh a ráno bylo dokonce
pouze +2 °C. Průvod vyšel
– 244 –
ze seřadiště před ZDŠ v Hostivici přes náměstí ulicí Jiráskovou, Žižkovou, Palackého
a Cihlářskou na Husovo náměstí, kde byl uskutečněn tábor lidu.
Shromážděné obyvatelstvo uvítal předseda MNV v Hostivici s. Chaloupka a předal slovo
řečníku této manifestace členu KVNF s. Strašlipkovi.
Po ukončení slavnosti zpestřily kulturním programem oslavy 1. máje děti ze ZDŠ v Hostivici
za vedení učitele s. Jaroše.

Sport
Ve dnech 12.–26. 5. 1970 probíhal XXIII. ročník Závodu míru Praha – Varšava – Berlín.
Závod na trati dlouhé 1 978 km, na kterém se sešel výkvět cyklistické Evropy, byl rozdělen
na 15 etap. První etapa Praha – Karlovy Vary dlouhá 130 km vedla přes Hostivice a jela se
v úterý 12. května 1970. Průjezd obcí byl v 14:19. Závodníky přišli povzbudit v jejich
dramatickém boji ve velkém počtu občané a školní děti z Hostivic a okolí. Po obou
stranách státní silnice od přejezdu železniční trati ČSD Praha-Smíchov – Hostivice až do
Jenečka. Nejvíce občanů bylo soustředěno na Husově náměstí, kde také bylo největší
uvítání závodníků jednoho z nejpopulárnějších a nejslavnějších závodů.
TJ Sokol, oddíl kopané v Hostivic byl v jarní sezoně velmi úspěšný a svou dobrou hrou
propagoval dobře hostivickou kopanou. Zásluhou všech hráčů vybojoval si oddíl postup do
A třídy pražského přeboru.
– 245 –
V podzimní sezon mužstvo ten potřebný elán [ztratilo] a za svojí pověstí zůstalo hodně
dlužno. V důsledku toho je v podzimní sezoně v tabulce 1970 na 9. místě ze 14 účastníků.
Zásluhou všech členů oddílu bylo uskutečněno promítání filmů v letním kině na stadionu
oddílu. Toto bylo uskutečněno po prvé a představení byla velmi početně navštívena.
Nejlepším střelcem mužstva podzimní sezony byl hráč Novotný.
Klub oslavil v tomto roce 40 let svého trvání. Na oslavě hrál ligový team pražské AC Sparty
a vyhrál nad Hostivicemi v poměru 9:2.
Byl uspořádán memoriál Jaroslava Tesaře, který vyhrálo II. družstvo Slavie Praha.
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Klub má bohatou sportovní činnost: první mužstvo hraje I.A třídu, druhé mužstvo hraje
III. třídu Praha-západ, dorost postoupil do A třídy a je přeborníkem okresu, žáci hrají
III. třídu na okrese.
Klub uspořádal sběr starého železa a cca 600 q odvezl přímo na šrotiště Kladno.
Cvičenci tělovýchovné jednoty Sokol zúčastnili se okresních tělovýchovných slavností na
Zbraslavi, které se konaly 7. června místo odvolané IV. Čs. spartakiády. Počtem cvičenců
umístila se jednota na 5. místě v okrese z 22 zúčastněných jednot.
– 246 –

Vodohospodářská úprava
Dokončena regulace Litovického potoka od rybníka Strnad až k rybníku Litovickému. Dna
a stěny do výšky 50 cm jsou zhotoveny ze žulového dlažebního kamene, vyspárovány.
Svahy potoka jsou zatravněny.
Rybník Strnad byl napuštěn a slouží jako retenční nádrž pro koupaliště Džbán v Šárce.
Na potoce byly zřízeny stupně pro čerpání vody ČSD, pro potřebu AZKG a pro případ
požáru na náměstí.

Zlepšení pro obyvatelstvo
Podnik Union Hostivice vybudoval vlastním nákladem výdejnu plynu propan-butan
v prostoru mezi starým hřbitovem a budovou JZD při silnici Jana Švermy. Výdejna
obsahuje sklad plných lahví a sklad prázdných lahví. Plyn se vydává dvakrát v týdnu vždy
odpoledne, a to v sobotu a v úterý.
Svoz popele byl započat od 15. září 1970 vozem Kuka, který provádějí technické služby
města Berouna. V zimě se odváží týdně vždy ve středu a pro letní měsíce bude odvoz
čtrnáctidenně. Poplatek byl stanoven čtvrtletně 18 Kčs.
– 247 –

Hotel u „Chmelového keře“
V letech 1968–1970 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce, při které byla provedena
přestavba restaurace na hotel kategorie B a restaurace na III. cenovou skupinu.
16. prosince 1970 byl otevřen hotel Chmelový keř, který splňuje všechny požadavky
moderního pohostinství. Proměna staré hospody včetně strojového vybavení stála
2 200 000 Kčs a byla provedena Okresním stavebním podnikem Praha-západ. Sedmnáct
jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů s ústředním topením je vybaveno veškerým
komfortem včetně radiopřijímačů. Hotel má celkem 41 lůžek, z toho 28 normálních
a 13 přistýlek.
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Velmi vkusně jsou řešeny restaurační interiéry, především elegantní světlý nábytek, dílo
Spartak servisu a návrháře D. Hudečka. Pro pohodlí návštěvníků je v hotelu zařízena
vinárna, myslivecká pivnice, formanka, jídelna a francouzská jídelna. Ve vstupní hale je
současně umístěna recepční kancelář. Ve formance je umístěna výčepní stolice a formanka
je vybavena stylovým selským nábytkem. Bývalý vstup do restaurace je upraven jako
selský kout se stolem a lavicemi ze 3 stran. Dále pro labužníky je zařízeno bistro, které
zatím slouží jako vinárna, která je ve výhledu. Vzhledem ke své poloze při karlovarské
silnici a v blízkosti Prahy se počítá i s cizineckým ruchem. Podle slov ředitele RAJ Fr. Janoty
se počítá, pokud to investice dovolí, s výstavbou dalších, aby v budoucnu byly závody
pohostinství v každé větší obci či městě.
Celkem je k sezení: Formanka 26 míst, selský kout 10 míst, jídelna 22 míst,
– 248 –
francouzská jídelna 26 míst a vinárna 20 míst.
Celá budova má novou fasádu a světelné reklamy. Byla také vybudována nová studna ve
dvoře a nová fekální jímka při vnější straně objektu. Rovněž je zde parkoviště pro
návštěvníky hotelu a restaurace.
Původní dům čp. 22 byl postaven jako výměnek pro Josefa Škvora, majitele sousedního
gruntu čp. 21 v roce 1734. Do roku 1750 na místě domu čp. 105 byla náves, dům byl
postaven po tomto roce a mezi oběma domy byla ulička.83
Roku 1894 koupil tento dům od pana Kapalína pan Karel Nerad a provozoval zde živnost
hostinskou, ve které pokračoval od r. 1922 jeho syn Miroslav Nerad. Přikoupením sousedního domu čp. 22 bylo spojeno v jeden celek s domem čp. 105. Roku 1930 dochází
k adaptaci budov. Číslo 22 sloužilo jako obydlí majitele a v čísle 105 byla hospoda.
V prvním patře sál, kde byly konány taneční zábavy. Tento sál existoval již před přestavbou.
V zahradě přistavena veranda a pod kaštany sedávali hosté. Oba jmenovaní majitelé byli
velmi oblíbeni veřejností pro dobrou obsluhu, dobré pivo a kuchyň. Většina událostí v obci
se odehrávala v této hospodě; Pěvecký sbor Bendl, myslivecká jednota, obec Baráčnická
a jiné korporace a spolky, dále poutě a posvícení.
Roku 1951 dochází k začlenění hostince a poslední majitel Miroslav Nerad pokračuje jako
vedoucí do své smrti roku 1956.
V roce 1956 převzal do nájmu restauraci Chmelový keř podnik Restaurace a jídelny Prahazápad. Dne 4. 4. 1960 byl objekt v rámci socializace převzat do vlastnictví podniku RAJ.
Územní reorganisací přešel dnem 1. 7. 1960 do vlastnictví Restaurací a jídelen Prahazápad se sídlem v Radotíně.
– 249 –

83

Popis historie hostince není přesný.
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Sčítání lidu, domů, bytů ČSSR k 1. 12. 1970
bylo provedeno i v Hostivic k určenému termínu 1. prosince 1970. Sčítání provádělo 8 sčítacích komisařů a 2 revisní komisaři. Po provedeném sčítání je v obci:
819 rodinných domků,
26 zemědělských usedlostí,
26 nájemních domů,
13 provisorních staveb.
V těchto domech je 1 214 bytů a z toho 4 byty jsou občasně obydlené. Hostivice podle
provedeného sčítání má 4 179 obyvatel a z toho je 2 023 mužů a 2 156 žen. Dětí do 15 let
je 782.
Podle národnosti je 4 110 občanů české národnosti, 61 slovenské národnosti, 3 polské
národnosti, 3 maďarské národnosti.
Důchodců přes 60 roků je 892 a pracujících občanů je 2 198.

Školství a kultura
Dokončena úprava pavilonu Tesko na Husově náměstí. Do této budovy byla přestěhována
od 1. září 1970 zvláštní škola a má k disposici 2 třídy, dílnu, kabinet a příslušné sociální
zařízení.
Rovněž byla přestěhována družina mládeže a má pro svoji potřebu 1 třídu, 1 hernu
a sociální zařízení.
Místní lidová knihovna má 4 místnosti. Je zde zařízeno oddělení pro dospělé a oddělení pro
děti.
– 250 –
Rekonstrukce ZDŠ v Hostivici nebyla provedena, neb Okresní stavební podnik Praha-západ
ji pro nedostatek kapacity vyřadil z plánu. Je to nepochopitelné, ale MNV Hostivice ani za
pomoci MV KSČ toto provedení neprosadil, takže závady, které jsou tam – jsou neustále
zvětšovány.

Kulturně-výchovná činnost
Místní lidová knihovna po přestěhování do nových místností má důstojné prostředí a celý
rok 1970 měla dobrou kulturní činnost. Nutno se zmíniti o významných výročích.
Knihovna se zaměřila na důstojné provedení akcí k oslavě Velké říjnové socialistické
revoluce, Měsíce čs.-sovětského přátelství, uzavření hospodářské smlouvy mezi SSSR
a ČSSR a světové výročí J. A. Komenského.
K 53. výročí Velké říjnové socialistické revoluce uspořádala výstavku literárních děl ruských
a světových autorů a o přípravě této dějinné události, která otřásla světem.
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Měsíc čs.-sovětského přátelství vzpomenula 60. výročí smrti předního ruského spisovatele
a filosofa 19. století L. N. Tolstého. Uspořádala výstavku jeho bohatého díla a ve škole pro
děti vyšších ročníků provedla besedu o knize Anna Kareninová, kterou ve filmovém
zpracování shlédli v hostivickém kině na závěr oslav dne 10. prosince 1970.
Pro děti nižších ročníků uspořádala besedu o knize J. Honse Borýsek a děti družiny
mládeže seznámila s národními ruskými pohádkami z nových knih ruské literatury vydané
v roce 1970, dále uspořádala výstavku k uctění památky J. A. Komenského, velkého
pedagoga a vlastence u příležitosti 300. výročí jeho smrti.
– 251 –

Kino místního národního výboru
plnilo dobře svoje poslání a na závěr Měsíce československo-sovětského přátelství zařadilo
v podvečer tohoto významného jubilea film Anna Kareninová. V měsíci čs.-sovětského
přátelství proběhly 3 filmy sovětské.

Kulturní památky
Průběhem roku 1970 se vystěhovalo JZD ze zámku v Hostivici, takže v zámku jsou ještě
další nájemníci. Odbor místního hospodářství a průmyslu ONV Praha-západ zrušil užívací
právo bytů a budova dle usnesení rady MNV v Hostivici má sloužit kulturním účelům.
Bodova je v desolátním stavu a pro rok 1970 i 1971 nebyly přiděleny ONV Praha-západ
finanční prostředky na udržení této kulturní památky.
V této situaci se jeví výsledek jediný, že budova zámku zpustne a spadne, tak jako bývalý
hostinec U Marty. Co tomu řeknou budoucí?

Společenské organisace
plnily ve své činnosti i kulturní činnost. Zúčastnily se všech akcí pořádaných místním
národním výborem a MVNF. Byly to zejména oslavy 1. máje, 53. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce, Měsíce čs.-sovětského přátelství apod.
Ve své kulturní činnosti provedly autobusové zájezdy, návštěvy divadel a různé sportovní
a společenské akce.

Zemědělství
Na katastru obce jsou 2 zemědělské závody: Jednotné zemědělské družstvo Hostivice
a farma státního statku Litovice.
– 252 –
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Jednotné zemědělské družstvo Hostivice obhospodařuje 604,37 ha půdy, z toho je orné
půdy 581,72 ha.
V živočišné výrobě má 289 kusů dojnic a 188 kusů skotu.
Mechanizace pro provoz družstva čítá: 3 nákladní auta, 3 pásové traktory, 17 kolových
traktorů, 25 valníků, 2 nakladače, 2 obilní kombajny a 1 kombajn na řepu.
Celkový počet členů družstva k 31. 12. 1970 bylo 119.
V roce 1970 bylo zaseto: 229,29 ha pšenice, 83,90 ha ječmene, 13,00 ha brambor,
101,13 ha jetele a vojtěšky, 22,50 ha cukrovky.
Jaké byly hektarové výnosy: pšenice 37,10 q, ječmen 32,20 q, brambory 170,20 q, pícniny
67,40 q.
Celkově bylo sklizeno: pšenice 8 516 q, ječmene 2 704 q, brambor 2 212 q, pícnin
6 825 q.
V roce 1970 byla cena: 1 q pšenice 183 Kčs, 1 q ječmene 170 Kčs, 1 q řepy 25 Kčs,
1 l mléka 2,52 Kčs.
– 253 –
Celkem bylo nadojeno 297 000 litrů mléka; takže na 1 dojnici připadá 2 650 litrů mléka.
Družstvo zaměstnávalo v pomocné výrobě 5 zedníků a 4 přidavače. V roce 1970 se JZD
přestěhovalo do nově vystavěné budovy na Ovčíně.84

Ovocnářství
Ovoce bylo porůznu, všeobecně bylo u nás málo jablek; třešní a švestek normálně. Ovšem
švestky jsou nemocné a musejí býti poráženy, protože tato choroba nejde jinak likvidovat.
Tato choroba se jmenuje Šárka a vyskytla se již v roce 1965.

Počasí
bylo v letošním roce normální a v kraji se nevyskytly žádné živelné pohromy.

Houbařská sezona
Letošní rok byl bohatý na houby, kterých se urodilo v křivoklátských a karlovarských lesích
velmi mnoho. Začaly růst kolem půli srpna. Sběr hub s rozrůstajícím se automobilismem se
stal u značného počtu velmi oblíbeným.

84

Čsl. armády čp. 331.
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Mlékárna Hostivice
V letošním roce tomu bylo 100 let, co byla při c. k. velkostatku v Hostivici postavena první
parní mlékárna na území nynější ČSSR. Toto výročí bylo oslaveno celým mlékárenským
průmyslem. Je třeba vzpomenouti, že tato mlékárna fungovala až do roku 1935, kdy byla
– 254 –
vystavena nynější mlékárna, která má zároveň v tomto roce výročí 35 let trvání. Její
původní kapacita byla na 10–15 tisíc litrů mléka a postupem let došla až do dnešní
podoby, kdy zpracovává denně cca 50–60 tisíc litrů mléka vykoupeného ve vlastním
sběrném rajonu (severní část okresu Praha-západ a přilehlé části okresu Kladno). Závod
zásobuje část Prahy-Břevnov, Petřiny, Ruzyně, dále celý sběrný rajon a valnou část města
Kladna. Mlékárna je vyloženě konsumní a proto vyrábí veškeré tekuté výrobky jak mléka
2%, tak mléka 3,5%, smetany 12% a 33%, a to převážně v lahvích cca 45 000 kusů
denně, dále vyrábí jogurty – jovonka (jogurt se sirupem) cca 6 000 kusů denně. Přebytky
mléka jsou odesílány v rámci podniku do sušárny v Kolíně, nebo ke zpracování do
Pražských závodů. Tvaroh se vyrábí v letních měsících, při nadbytku mléka.
Organisačně je závod zapojen do podniku Laktos, n. p. Praha 5, Nádražní 32 jako závod
04. V tomto roce má průměrně zaměstnáno 100 zaměstnanců, z toho 65 žen. Jeho hlavním technickým vybavením jsou 2 pastery o výkonu 10–15 litrů v hodině, dále lahvovací
kolna o výkonu cca 5 000 ks v hodině, všechny stroje jsou československé výroby. Závod
vlastní svou kotelnu, která má 2 kotle 90 000 a 60 000 m² výhř. plochy. Jako náhradní
zdroj elektřiny vlastní závod agregát o výkonu 50 kW značky Škoda-Diesel.
Vodou je zásobována mlékárna z vlastních 5ti studen ve svém okolí. Odpadní vody jsou
svedeny do nově vybudované čistírny odpadních vod.
Závod má pro své zaměstnance celkem 8 bytových jednotek.
Svoz i rozvoz je zajišťován vlastními vozy převážně značky Praga S5T. Celkem má závod
23 nákladních aut, z toho 5 cisternových pro svoz mléka.
– 255 –

Myslivost
V době založení obce Hostivice byla myslivost a lov zvěře výsadním právem panovníka
a šlechty. Vystřídaly se různé způsoby lovu a postupným kácením a převáděním lesa na
pole se měnila skladba zvěře i její stavy. Z bývalých lesních ploch se nám uchovala do
dnešní doby známá Bažantnice.85 Po první světové válce, kdy se náš nový stát začal
utvářet, naši vedoucí politici utvářeli podmínky pro své resorty v duchu feudálním. Stejným
způsobem byl postaven základ myslivosti, která přešla do rukou statkářů a vlastníků
zbytkových statků. V obci byl vytvořen honební výbor, jehož členové mohli být pouze
vlastníci zemědělské půdy, kteří mezi sebe nepřijali žádného občany, aby mohl vykonávat
myslivost na katastrálním území obce, jehož zemědělské půdy byli vlastníky.
85

Prostor Bažantnice (kolem rybníka Kaly) byl v 18. století prokazatelně odlesněn.
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V čele hostivického výboru byl mezi vlastníky pozemků zvolen předseda honebního výboru,
který byl neomezeným vládcem myslivosti. To bylo v obci, kde největším statkářem byl
vlastník 150 ha polí. Volby se konaly každý šestý rok, ale vždy tak, aby sedmičlenný výbor
v obci byl zastoupen majiteli největších pozemků.
Měl-li v tehdejších dobách vlastník polí větší výměru než 150 ha, byl pánem myslivosti na
svých pozemcích, nevztahovalo se na něj žádné usnesení ve výkonu práva myslivosti, na
svých pozemcích vykonával myslivost dle svého uvážení a na honby zval sobě rovné.
Z ulovené zvěře podíleli se ve větší míře jeho známí a v poslední řadě jeho námezdní
pracovníci, což na tehdejší dobu bylo velké dobrodiní, že na vánoční svátky dostal čeledín
zajíce.
– 256 –
V obci byla státní honitba, kterou stát držel s ohledem na bažantnici, kde byl vysoký stav
zvěře bažantí.
Samostatná honitba pro honební výbor byla získána v roce 1928 a téhož roku byla
pronajata honebnímu společenstvu ve složení: Chlupatý, Kubr, Chrastný, Doubek, Tůma,
Hakl, Nerad. Roku 1930 byl do společenstva přijat Šafařík, který se vrátil do obce na svůj
statek. Tito členové obhospodařovali do roku 1946. V tehdejší době nemohli dělníci provozovat myslivost, jelikož zákon povoloval výkon myslivosti jen majitelům půdy a gážistům,
to jest zaměstnancům s měsíčním platem. Jen nepatrné procento dělníků mělo lovecký
lístek.
Za okupace republiky Hitlerovým Německem myslivost pro dělníky nebyla přístupna,
zbraně byly odebrány a zničeny.
Po osvobození našeho státu sovětskou armádou v roce 1945 nastal velký zájem o myslivost v novém duchu.
Na sklonku roku 1945 zájemci skládali zkoušky z myslivosti na ONV. Postupně za vedení
KSČ přibývalo stále více členů, myslivců v nově vytvořených mysliveckých společnostech,
které nahradily dřívější honební společnosti. V roce 1946 byli přibráni noví myslivci:
Náprstek, Horešovský, Malaník. V obci se ustanovila myslivecká společnost bez honitby.
V roce 1952 převzalo honitbu JZD Hostivice do vlastní režie bez myslivců. Mysliveckého
hospodáře jmenovalo představenstvo JZD s. Náprstka Stanislava, který byl současně
mysliveckým hospodářem společnosti. Předseda byl Peška Jaroslav, členové výboru Horešovský, Malaník, Nerad, Hakl.
V roce 1948 po vítězství KSČ nad buržoasií a kulaky členům odebrány lovecké lístky pro
nespolehlivost k novému řízení.
V roce 1955 byla honitba Hostivice pronajata myslivecké společnosti
– 257 –
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za předsednictví s. Jaroslava Pešky a mysliveckého hospodáře Stanislava Náprstka, kteří
nájemní smlouvy podepsali po sloučení společnosti Hostivice-Sobín-Zličín a Řepy. ONV toto
sloučení potvrdil 4. 4. 1960. Byla podána žádost o přidělení části státní honitby Nekejcov,
kterou okresní komise kladně vyřídila 10. 6. 1960. Mysliveckou společnost zastupovali
myslivecký hospodář Náprstek, MNV Arnold a Kletečka. Tím bylo uskutečněno připojení
honitby Nekejcov k honitbě mysliveckého sdružení Jestřáb. Dne 20. 6. 1960 ONV toto
potvrdil výměrem.
V roce 1963 dochází ke sloučení honitby Hostivice a Chýně, se začleněním bažantnice
a rybníků do této honitby.
Než se však tento záměr uskutečnil a zejména předání a začlenění bažantnice, která od
nepaměti byla výsadním právem šlechty, různých ministerstev a státních lesů, nastaly
ostré politické a hospodářské rozpory, které musely být řešeny na nejvyšších státních
orgánech, jako na ÚV KSČ, ministerstvu zemědělství a financí. Těmto jednáním předcházela ještě jednání na MNV Hostivice a ONV Praha-západ.
Skoro celý rok trval spor o začlenění bažantnice do nově se tvořící honitby. Teprve
v měsíci prosince vydal ONV Praha-západ výměr o honitbě, která v sobě zahrnovala JZD
Hostivice, JZD Chýně a k těmto byla přičleněna bažantnice a rybníky. Za myslivecké
zařízení v bažantnici včetně tyčkového oplocení kolem bažantnice bylo Státním lesům na
Zbraslavi zaplaceno téměř padesát tisíc korun. Částka Kčs 17 200,– byla splacena ihned,
na zbytek byl povolen úvěr s 5% úrokem.
Všichni členové sdružení pochopili situaci a ještě před vánočními svátky složil každý
500 Kčs jako splátku na dluh.
– 258 –
Ve sdružení byl velký elán do práce a kolektiv myslivců byl připraven ke splnění i těch
nejnáročnějších pracovních úkolů. V roce 1964 byl postaven v bažantnici dřevěný barák,
který sloužil jako skladiště na krmení. V pozdějších letech byl tento rozšířen a vybudována
jedna místnost pro konání a pro případné uložení zvěře při honech.
V roce 1966 byli pozváni prostřednictvím Čedoku do honitby prvně zahraniční hosté
z Francie na odstřel kachen. Hon byl velmi zdařilý a bylo uloveno celkem 130 kachen. Od
tohoto roku pravidelně každý rok jezdí do honitby zahraniční hosté na poplatkový odstřel
50 Kčs za kachnu a jsou zde vždy spokojeni. V revíru se začíná objevovat zvěř srnčí,
zejména v Nekejcově, v bažantnici, okolo litovického rybníka a také v Chýni. Nelze však
ještě říci, že by zvěř srnčí byla v revíru stálá, ale spíše přebíhavá.
Koroptve se nestřílejí. Je prováděn pouze odchyt, který je pro stát finančně výhodný. Za
chycenou koroptev dostává sdružení 50 Kčs. Celkem však možné říci, že koroptví ubývá,
přestože jsou činěna různá opatření v sběru vajíček, líhnutí a odchovu kuřátek. Snižování
stavu koroptví je též silně ovlivněno sousedstvím revíru s letištěm, kde není dodržována
doba hájení lovu zajíců, bažantů ani koroptví.
Na letištní plochy se nevztahuje zákon o myslivosti a z bezpečnostních důvodů může být
zvěř odstřelována v kteroukoliv roční dobu. Tímto opatřením je sdružení silně poškozováno
ve stavech a na výřadech všeho druhu zvěře. Stav bažantů zaznamenává mimo bažantnici
vzestup zejména v Chýni, ale také v polní honitbě v Hostivici.
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Stavy zaječí zvěře možno hodnotit jako nejvyrovnanější a plánovaný roční odstřel 520 zajíců je průměrný. S přibývajícími plochami kukuřice zatoulá se do honitby občas i zvěř
černá, která však zde dlouho nevydrží, a když se kukuřice pokosí, vrací se zpět do lesa.
Společenský život myslivců bývá nejbohatší při pracech na brigádách všeho druhu, zvláště
při společných honech, odchytech a při posledních lečích. Jsou dodržovány myslivecké
zvyky a mluva. Společnost se snaží zachovat všechno to krásné, co příroda dává i bohatou
myslivost pro další pokolení.
Zpracoval a napsal kronikář Jaroslav Kadera
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