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ÚVOD 
 

V roce 1970 byla dopsána první obecní kronika založená po spojení Hostivice 
s Litovicemi. V roce 1971 se stal kronikářem dlouholetý ředitel zdejší školy Miloš Šrámek, 
kterému další kniha vystačila na zápisy za roky 1971 až 1975 doplněné několika texty 
o místní historii, které byly později, při 700. výročí založení Hostivice v roce 1977 využity 
při sestavování knihy Hostivice – 700 let života a práce. 

Šrámkovy texty krasopisně přepisoval do kroniky Václav Hošek ze Břvů. Titulní 
obrázek nakreslil učitel hostivické školy Bohumír Roubal. 

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 zachovává původní slovosled a některé jazykové zvláštnosti, 
pouze na některých místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena interpunkce. 
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 
číslovány nahoře uprostřed. V první části kroniky jsou stránky číslovány ještě v pravém 
rohu, přičemž číslování stránek není shodné. Tato čísla stránek nejsou v přepisu uváděna. 

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. 
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Kronika obce Hostivice v okrese Praha-západ, započatá 1. ledna 1971 a ukončena 
31. prosince 1975, obsahuje 202 stran zápisů. 

Předseda MNV: Chaloupka 
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Usnesením rady MNV1 v Hostivici ze dne 17. června 1971 byl jsem pověřen funkcí 
kronikáře naší obce s účinností od 1. ledna 1971. 

Ve smyslu ustanovení výnosu ministerstva kultury, o vedení obecních kronik, uvádím 
nejprve několik osobních údajů. 

Jmenuji se Miloš Šrámek. Narodil jsem se dne 6. listopadu 1914 v Kladně, kde jsem také 
v roce 1934 maturoval na učitelském ústavu. 

Po krátkodobém působení na několika školách kladenského okresu nastoupil jsem v polo-
vině září 1938 na několik týdnů na zdejší měšťanskou školu. Dne 1. listopadu 1938 byl 
jsem přeložen do Vrapic, odkud jsem se 1. ledna 1939 vrátil zpět na školu v Hostivici, kde 
jsem od té doby působil na obecné škole do konce roku 1945 a od 1. ledna 1946 na 
měšťanské škole, později střední, dnes základní devítileté škole. 

Od 1. září 1950 jsem ředitelem na této škole. 

Kroniku obce chci psát tak, aby v ní byl pro budoucí generace zachycen co nejvěrněji 
obraz života, jak kolem mne běžel se všemi svými radostmi i 
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nesnázemi, světly i stíny. 

Jsem odborným učitelem dějepisu a považuji proto za svou povinnost doplňovat v mezích 
svých možností i údaje z historie našeho domova, jak je v kronikách obou původních obcí 
– Hostivice i Litovic – zapsali moji předchůdci. 

 

Nejvýznamnější události roku 

Rok 1971 měl v předznamenání tři významné události. Bylo to 50. výročí založení Komu-
nistické strany Československa, XIV. sjezd KSČ2 a volby do všech stupňů zastupitelských 
orgánů v našem státě. Všechny tyto události ovlivnily do značné míry i život v naší obci 
a lze říci, že ho i výrazně pozměnily, zvláště v souvislosti s volbami. 

Oslavit 50. výročí založení KSČ bylo především úkolem stranických orgánů v obci. Byl to 
proto také místní výbor KSČ, který již v závěru roku 1970 učinil první kroky k přípravě 
těchto oslav. Oslavy všech výročí, k nimž v průběhu roku pravidelně dochází, byly zaměře-
ny k tomuto jubileu. 

 

                                                 
1  Místní národní výbor. 
2  Komunistická strana Československa. 
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Byla vybrána skupina schopných soudruhů a pověřena úkolem připravit a vydat tiskem 
dějiny dělnického hnutí v Hostivici. 

Místní výbor Národní fronty byl pověřen přípravou oslavy 1. máje, která měla být jednou 
z vrcholných akcí oslav. 

Místní výbor KSČ si ponechal úkol zajistit zhotovení, instalaci a odhalení pamětní desky na 
Dělnickém domě.3 Škola pak byla pověřena úkolem připravit program večera, jímž měly 
oslavy stranického výročí v naší obci vyvrcholit. Tím však tato významná akce neskončila. 
V průběhu roku naskytlo se ještě několik příležitostí k připomínce významného jubilea, 
jichž bylo využito k důstojnému uzavření celé této kampaně. Součástí oslav 50. výročí KSČ 
byla už oslava Mezinárodního dne žen, která se tradičně konala v Dělnickém domě v neděli 
7. března odpoledne. Přes nepříznivé počasí – hustě sněžilo – byl Dělnický dům plný žen 
a dětí, které se zájmem sledovaly program, provedený žáky nižšího stupně naší školy. 
K dospělým i dětem promluvila zástupkyně okresního výboru Svazu žen soudružka 
Součková. 
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V pořadu byli také odměněni věcnými cenami vítězové 1. kola vlastivědné soutěže školy. 
Na závěr pak ženám zahrála hudba Okresního domu pionýrů a mládeže ze Stodůlek. 

Jednou u nejvýznamnějších politických akcí roku byla oslava 1. máje. Připravil ji místní 
výbor Národní fronty v čele s úřadujícím místopředsedou učitelem Miroslavem Horákem. 

V předvečer 1. máje v pátek 30. dubna byl uspořádán v Dělnickém domě pěvecký koncert, 
na němž vystoupily pěvecké sbory z Rakovníka (sbormistr Sláva Hubatý), ze Slaného 
(sbormistr H. Kuchařová) a náš pěvecký sbor „Bendl“ Hostivice (sbormistr Václav 
Kadeřábek). Spolu s nimi vystoupil i dětský pěvecký sbor „Ráček“ z Rakovníku. Tento 
soubor zazpíval již dopoledne na zvláštním koncertě školní mládeži. 

Oba koncerty měly vynikající úroveň a setkaly se s mimořádným ohlasem u početného 
obecenstva. Zvláště se líbilo poslední číslo koncertu, scéna z Dvořákovy opery „Jakobín“. 

Druhého dne, v sobotu 1. května, proběhla pak vlastní oslava 1. máje. Začala tradičním 
ranním budíčkem, 

 

                                                 
3  Čsl. armády čp. 702. Sál Dělnického domu vyhořel v červnu 1994 a již nebyl obnoven. 
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při němž svazarmovci a hudba projeli celou obcí. 

Počasí 1. máje příliš nepřálo, bylo studeno a nevlídno. Přesto se průvodu a manifestace na 
hostivickém náměstí zúčastnilo 2 800 občanů. Vedle domácích přišli v organizovaném 
průvodu i občané ze Zličína, Sobína a také ze Středokluk. Tito měli v průvodu – dnes už je 
to zvláštnost – i několik jezdců na koních. Hlavní průvod vyšel od závodu Praga kolem 
sokolovny na náměstí, kde se přidal průvod, přicházející od školy, v němž mimo mládež šli 
také hosté ze Zličína a Sobína. Průvod se ubíral dále k Dělnickému domu, Mírovou ulicí4 
kolem kina a Dělnickou ulicí k ulici Švermově5, kde se k němu přidali občané z Litovic, 
Jenečka a ze Břvů. Všichni společně pak došli na hostivické náměstí, které bylo k této 
příležitosti brigádnicky upraveno. Manifestace se prvně nekonala v parku, jak bývalo 
zvykem, nýbrž na volném prostranství v jižní části náměstí. V úvodu přednesl herec 
Národního divadla v Praze Oldřich Lukeš báseň Jana Nerudy „Jen dál“ a potom k shromáž-
děným promluvil Karel Helásek, tajemník okresního výboru KSČ Praha-západ.  

Zdařilou manifestaci trochu pokazilo poruchové rozhlasové zařízení. Nevlídné počasí pak 
předčasně rozehnalo diváky, 
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takže připravený kulturní a zábavný program nevyzněl tak, jak si pořadatelé přáli. 

Vyvrcholením oslav 50. výročí KSČ byl slavnostní večer, uspořádaný místním výborem KSČ 
v pátek 21. května v Dělnickém domě. Započal malou manifestací před budovou, při níž 
byla po krátkém projevu zakládajícího člena strany s. Josefa Uhra, člena okresního výboru 
KSČ, odhalena na Dělnickém domě pamětní deska pořízená MNV nákladem ve výši 
Kčs 42 000,–. Její zhotovení zajistil s. Karel Blätterbauer.  

Účastníci manifestace se pak odebrali do sálu, kde obdrželi brožuru „Dělnické hnutí na 
Hostivicku“, připravenou k vydání redakcí, v níž byli soudruzi: Josef Fousek, Miroslav 
Horák, Josef Kaplánek, František Nejedlý, Bernard Polívka, Alois Saifrt a Václav Slavíček. 

Autoři brožury věnovali jejímu vypracování velkou péči a snesli na její stránky bohatý 
historický materiál, který by jinak se vší pravděpodobností upadl v zapomenutí. Jejich práci 
lze proto hodnotit jako významný kulturně politický čin. 

Slavnostní večer v sále Dělnického domu vyvrcholil pak akademií, kterou připravili žáci 
a učitelé zdejší školy. V jejím úvodu promluvil k naplněnému sálu znovu s. Uher, 

 

                                                 
4  Správně zřejmě ulicí Fučíkovou (nyní Českou). 
5  Nyní Litovická ulice. 
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který lidsky prostými slovy a každému srozumitelnými připomněl historii slavných padesáti 
let KSČ. 

Na jeho projev vhodně navazoval kulturní program školy. Bylo to pásmo písní, veršů 
a tance, v němž byl uměleckou zkratkou zachycen boj dělnické třídy od prvopočátku až do 
dnešních dnů. Vystoupení dětí mělo velký ohlas. Bylo o něm hovořeno i na zasedání 
okresního výboru KSČ a bylo potom za měsíc při návštěvě sovětských turistů v naší obci se 
stejným úspěchem opakováno. 

Tento večer byl vrcholem oslav jubilea strany, ale celá akce, jak již bylo vpředu uvedeno, 
tím ještě neskončila. 

V neděli 27. června byla na domě čp. 74 v Litovicích odhalena pamětní deska manželů 
Langových, kteří byli za druhé světové války umučeni v koncentračním táboře Mülsenu 
a Ravensbrücku. Deska byla pořízena péčí a nákladem 2. uliční organizace KSČ v Hostivici. 
Při slavnostním odhalení desky byla přítomna sestra s. Langové. K shromážděným 
občanům promluvil soudruh František Nejedlý, který připomněl pohnutý život i tragický 
skon manželů Langových, věrných členů strany a statečných bojovníků za lepší zítřek 
dělnické třídy.6 
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Na okraj bych chtěl zaznamenat, že v současné době jsou v naší obci tyto pamětní desky: 
- Desky se jmény padlých a umučených v první i druhé světové válce na pomnících 

padlých na hostivickém náměstí a v litovickém parčíku, 
- kamenný památník se jmény umučených sportovců na sportovním stadionu Václava 

Pšeničky, 
- deska se jmény úhonických a drahelčických občanů na terasu hradby Justovy zahra-

dy při státní silnici na paměť jejich hrdinné smrti 5. května 1945 při cestě na pomoc 
bojující Praze,7 

- pamětní deska připomínající hostivického učitele F. J. Pelze, skladatele sokolské 
hymny „Lví silou“, znovu odhalená v roce 1969 na budově MNV,8 

- a konečně dvě zmíněné nové desky na Dělnickém domě a na domě čp. 74 v Lito-
vicích. 

V neděli 27. června došlo ještě k jedné významné události. Účastníci odhalení desky 
manželů Langových se odebrali po ukončení slavnosti průvodem k novému pionýrskému 
domu a zúčastnili se zde jeho oficiálního otevření.9 

Výstavba pionýrského domu byla nejlépe organizovanou a provedenou akcí poslední doby. 

 

                                                 
6  Prostřední čp. 694. Deska se již na domě nenachází, ale není známo, kdy byla sejmuta. 
7  Při opravě v roce 2005 byla deska přemístěna na sousední zeď ohrazující areál Sokolovny. 
8  Husovo nám čp. 59. 
9  Pionýrů čp. 54. 
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S nevšedním nadšením a iniciativou ujalo se jí v minulém roce několik jednotlivců v čele se 
skupinovým vedoucím zdejší pionýrské skupiny s. Jaroslavem Zelenkou. Dokázali za sebou 
strhnout další, vyřešit řadu se stavbou spojených a zdánlivě neřešitelných problémů 
a práci zdárně a podle plánu dokončit. Na stavbě se podílely i děti, které samy odpracovaly 
na stavbě Kaťuše, jak pionýrskému domu říkají, přes 1 670 brigádnických hodin. Z řad 
dospělých jim pomáhali s. Bouša, Hampl, Holeček, Krejčík, Kukačka, Roubal, Nejedlý, 
Šmejdíř. Všichni společně vytvořili dílo, které je svým způsobem jedinečné v celém Středo-
českém kraji. 

Slavnostnímu otevření byli přítomni zástupci OV KSČ, ONV a všech společenských 
organizací v obci. Průběh slavnosti byl filmován a večer pak vysílán čsl. televizí. Po projevu 
s. Kantora z OV KSČ přestřihl pásku pionýr Jirka Urban, který na stavbě odpracoval nejvíce 
hodin. Tím byl pionýrský dům symbolicky otevřen a dětem ho pak do užívání odevzdal 
předseda MNV s. Ladislav Chaloupka. 

Věřím, že se postupem času stane střediskem života mládeže v naší obci a že pod jeho 
střechou se budou naše děti připravovat v ušlechtilé činnosti na bohatý a šťastný život 
v socialistické společnosti. 
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K oslavě 50. výročí KSČ patřila i návštěva sovětských turistů, k níž na pozvání místní 
odbočky SČSP10 došlo 21. června. Skupina sovětských přátel z Odincova přijela toho dne 
odpoledne autobusem do naší obce a po uvítání představiteli strany a obce v obřadní síni 
MNV odebrala se do STS (Státní traktorová stanice), kde byla přivítána ředitelem závodu 
s. Prokopem a po prohlídce závodu pohoštěna. S výpravou přijela i s. Jechová z Libčic 
n. Vlt., kandidát. ÚV KSČ. Sovětští hosté navštívili potom JZD (Jednotné zemědělské 
družstvo) a odtamtud přijeli do Dělnického domu, kde je očekával naplněný sál a kde 
návštěva vyvrcholila přátelským večerem, na němž zopakovaly naše děti své vystoupení 
k 50. výročí strany. Potom následovala volná zábava s tancem, při němž naši občané 
navázali řadu osobních přátelství s milými hosty. 

V té době byl už za námi XIV. sjezd KSČ, který se konal v Praze ve dnech 25.–29. května. 
Předcházela mu řada stranických a veřejných schůzí, na nichž byla celá naše veřejnost 
seznámena s významem této vpravdě historické události. Sjezd znamenal především 
ukončení pohnutého období minulých let a dokončení konsolidace politického života 
v našem státě. Jeho usnesení ovlivní život i práci nás všech 

 

                                                 
10  Svaz československo-sovětského přátelství. 
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a pro příští léta nám dává jasnou perspektivu dalšího rozmachu hospodářského i kultur-
ního. 

Po sjezdu svolala strana znovu své členy, aby je o jednání sjezdu a jeho usneseních 
podrobně informovala a současně je také mobilizovala k splnění sjezdových usnesení. 

Dnes, na konci roku 1971, lze již vidět první výsledky. Jsou jimi především nebývalá 
aktivita a angažovanost pro politiku strany, jak se projevily v případě voleb do zastupitel-
ských orgánů a jak se jeví i nyní, když se začíná volební program uskutečňovat. 

Volbami v listopadu 1971 vyvrcholil politický život v naší obci a státě. Předvolební příprava 
započala dlouho předtím, vlastně ihned po skončení XIV. sjezdu KSČ. Patřily do ní všechny 
akce a společenské i kulturní podniky, k nimž v tomto období došlo. Byl jí poznamenán 
i tradiční Měsíc ČSP, který proběhl jako vždy mezi 7. listopadem a 12. prosincem. K jeho 
zahájení uspořádal místní výbor Národní fronty spolu s odbočkou SČSP večerní manifestaci 
na hostivickém náměstí. Konala se v pátek 5. listopadu a školní mládež na ni přišla se 
svými učiteli v lampionovém průvodu. Na manifestaci promluvil k shromážděným s. Jan 
Staněk. Pořadatelé však nezajistili rozhlasové zařízení, a tak projev i celá 
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manifestace nevyzněly tak, jak by si bylo přát. 

V dalších dnech se pak předvolební příprava rozběhla na plné obrátky. Řídil je místní výbor 
Národní fronty a velkou aktivitu v ní projevili zvláště učitelé zdejší školy. V agitačním 
středisku, jež bylo zřízeno v Dělnickém domě, bylo uskutečněno několik kulturně vzdělá-
vacích akcí, z nichž nejúspěšnější byl večer humoru a poezie, připravený ve spolupráci 
s místní lidovou knihovnou. S velkým úspěchem na něm účinkoval herec krajského divadla 
v Kolíně Jiří Brož. 

Tento večer, v jehož rámci proběhla i ne příliš vydařená beseda s mladými voliči, se konal 
ve středu 17. listopadu v Dělnickém domě. Hned v příštím dnu, ve čtvrtek 18. listopadu se 
sešlo v témže sále na dvě stě občanů na schůzi, jíž celá předvolební příprava vyvrcholila. 

Před zahájením jednání představila se přítomným nová hostivická dechovka „Pragovanka“, 
řízená učitelem M. Jarošem. Hlavní referát večera přednesl kandidát na poslance Sněmov-
ny lidu Richard Tichý, člen Lidové strany. Občané byli dále podrobně seznámeni 
s volebním programem národního výboru, k němuž měli v diskusi možnost se vyjádřit. 
Několik občanů tak učinilo, mezi nimi i kandidát na poslance KNV s. Jaroslav Vevera. 
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V pátek 26. a v sobotu 27. listopadu se konaly volby do zastupitelských orgánů. Konaly se 
ve třech volebních místnostech, a to v sokolovně, v Dělnickém domě a ve starých Litovi-
cích v hostinci „U litovické tvrze“. Volilo se v pátek od 1400 do 2200 hodin a v sobotu od 700 
do 1400 hodin. Průběh voleb byl důstojný bez jediného rušivého momentu. 

K volbám se dostavilo celkem 99,87 % voličů. Nesouhlas s navrženými kandidáty škrtnu-
tím jejich jména vyslovili jen čtyři občané-voliči. Všichni kandidáti NF byli řádně zvoleni. 

Do Sněmovny národů to byl soudruh Václav Hájek, do Sněmovny lidu bratr Richard Tichý, 
do České národní rady soudruh Jiří Randík,11 do Středočeského KNV soudruh Jaroslav 
Vevera, od ONV Praha-západ s. Ladislav Chaloupka, Ing. František Kohout ml., Jaroslav 
Pešťál, Ing. Karla Šroubková, Václav Kuchař z Chýně. 

Do MNV bylo zvoleno celkem 32 poslanců: Ladislav Burka, Ludmila Hájková, Jaroslav 
Čermák, Marie Houšková, Václav Hošek, Hugo Houba, Ladislav Chaloupka, Ing. Václav 
Chalupa, Karel Ineman, Miroslav Jaroš, Zdeněk Jelen, Oldřich Klimeš, Karel Kokoška, 
František Kotík, Slavoj Koukal, Vlastimil Kubišta 
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Jan Ledvina, Vladislav Leština, Lubomír Najman, Miroslav Nešvara, Karel Novák, Jiřina 
Pachmanová, Jiří Pelc, Karel Seidl, Alois Saifrt, Václav Schmid, Jiří Šesták, Josef Šíma, 
Marie Šindelářová, Viktor Šup, Jiří Tejkal, Ing. Miloš Thoma. 

Ustavující zasedání MNV v Hostivici se konalo dne 10. prosince 1971 v Dělnickém domě. 

Rada MNV: Ladislav Chaloupka, předseda, Vladislav Leština, tajemník, Karel Kokoška, 
náměstek předsedy, Josef Šíma, člen rady, Zdeněk Jelen, člen rady, Karel Seidl, člen rady, 
Jiřina Pachmanová, členka rady, Vlastimil Kubišta, člen rady, Miroslav Nešvara, člen rady. 

Finančně plánovací komise: Josef Šíma, předseda, Jaroslav Čermák, Karel Novák, Ludmila 
Hájková, Miroslav Vališ, Bohumila Klímová, Miloslav Bucek. 

Komise místního hospodářství, pro byty, obchod a cestovní ruch: Hugo Houba, předseda, 
Karel Kokoška, Ladislav Burka, Karel Ineman, Ing. Karel Hakl, Josef Kajser, Václav Zykán. 

Komise výstavby, investic a zvelebení obce: Zdeněk Jelen, předseda, Miroslav Nešvara, 
Jan Ledvina, Lubomír Najman, Alois Saifrt, Slavoj Koukal, Jaroslav Kadera, Ing. František 
Volek, František Cílek, Vlastimil Hájek, Josef Rochus. 

                                                 
11  Původně psané jméno Randák bylo dodatečně opraveno. 
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Komise sociální a zdravotní: Ing. Václav Chalupa, předseda, Vlastimil Kubišta, Václav 
Schmid, Marie Horešovská, Božena Nováková, Eliška Melicharová, Marie Kaucká. 

Komise školská a kulturní: Jiří Šesták, předseda, Ing. Miloš Thoma, Jiřina Pachmanová, 
Miroslav Jaroš, Josef Novotný, JUDr. Miroslav Zvára, Libuše Staňková. 

Komise pro ochranu veřejného pořádku: Karel Seidl, předseda, Václav Hošek, Oldřich 
Klimeš, Viktor Šup, František Nejedlý, Jaroslav Fanta, Blanka Bártová. 

Výbor lidové kontroly: František Kotík, předseda, Jiří Pelc, Marie Šindelářová, Jiří Tejkal, 
Karel Šimek, Jarmila Kokošková, Stanislav Koldovský. 

Tak vypadá složení nového MNV v Hostivici a jeho orgánů. Každá komise má většinu členů 
z řad poslanců a zbytek tvoří členové z řad občanů. Mimo to má každá komise vytvořen 
odborný aktiv na pomoc při řešení konkrétních úkolů. 

Z dřívějšího MNV zůstalo 15 poslanců, ostatní jsou noví. Potěšitelné je, že je mezi nimi 
řada mladých. Opakem tohoto kladu je nízké zastoupení žen – jen čtyři. Z celkového počtu 
32 poslanců jsou 4 mladší 30 let, 1 do 35 let, 5 do 40 let, 18 do 50 let a 4 nad 50 let. 
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Věkový průměr činí 43 ½ roku. 

22 poslanců je organizováno v KSČ, ostatní jsou bez stranické příslušnosti. Podle povolání 
je 18 dělníků, 11 z řad pracující inteligence a 3 státní zaměstnanci. Příliv nových, čerstvých 
sil do MNV dává dobré předpoklady pro práci tohoto orgánu státní moci a správy. Jeho 
úkolem je splnit volební program. 

Hlavní body tohoto programu jsou: 

a) Ve vlastní činnosti místního výboru Národní fronty a jeho složek plnit závěry XIV. sjezdu 
KSČ, získávat a organizovat pro splnění tohoto úkolu občany, rozvíjet bratrské vztahy 
s národy ostatních socialistických států, především SSSR, vést občany k plnění úkolů 
pětiletého plánu, rozvíjet pracovní iniciativu a rámci akce Z, věnovat zvýšenou pozornost 
a péči mládeži a jejím organizacím, obdobně pak i Svazu žen. 

b) V práci MNV a jeho komisí vytvářet předpoklady k spoluúčasti a spolupráci občanů 
a společenských organizací, starat se o zkvalitnění práce všech orgánů MNV školením 
poslanců, řídit práci komisí a odborů MNV k neustálému zlepšování životních podmínek 
obce. 

c) V nejvíce sledované a občany kritizované oblasti práce  
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MNV na úseku služeb a zvelebení obce dbát především o zkvalitnění a rozšíření služeb 
podniku Union, rozšířit odvoz popela a odpadků, zajistit plynulou opravu veřejného 
osvětlení, zlepšit stav veřejných komunikací, zajistit výstavbu nové prodejny potravin 
a přípravu projekce nového obchodního střediska, otevřít sběrnu čistírny, vybudovat 
přístupový chodník ke hřbitovu v Hostivici I., dokončit generální opravu školy, rozšířit 
školní jídelnu, dokončit pionýrskou klubovnu, podřídit výchovným cílům výběr filmů v kině, 
ustavit redakci a zajistit pravidelné vysílání místního rozhlasu, provést kanalizaci čtvrtě za 
školou, upravit náměstí, zajistit vhodný prostor pro lékárnu, řídit výstavbu obce tak, aby se 
obec Hostivice přiblížila charakteru města. 

Jestliže nepoleví aktivita, kterou poslanci MNV zatím projevují, jestliže se nedají odradit 
nesnázemi a případnými dílčími neúspěchy, pak nemůže nic zabránit tomu, aby po skonče-
ní svého pětiletého funkčního období mohli členové MNV konstatovat, že obec Hostivice na 
všech úsecích veřejného života pokročila opět o pěkný kousek kupředu. 

Věřím, že tomu tak opravdu bude. 
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Volbami a ustavením nového MNV vyvrcholil a byl také uzavřen politický život roku 1971.  

Pohlédneme-li na něj zpět, nemůže nám uniknout gradace vzpomenutých politických 
událostí. 

Od ohlédnutí se na minulých padesát let bojů, radostných vítězství a hořkých porážek při 
oslavách stranického jubilea, přes vytýčení další cesty na XIV. sjezdu a k prvním krokům 
na této cestě ve volbách, to byla jedna idea, jedno přesvědčení a vyznání, které řídily tok 
života v uplynulém roce. 

Byl to dobrý rok. Rok, jehož děje musily každého naplnit vírou v šťastný zítřek naší vlasti, 
vírou, že se uskuteční to, o čem zpívala závěrečná písnička našich pionýrů při oslavě 
50. výročí KSČ. 

Zas krásná bude ta zem, 
vlast naše jediná, 
a dobře v lidem všem, 
se stranou Lenina. 
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Život v obci 

Pohlédnu-li dnes zpátky na minulý rok, nemohu se ubránit údivu, jak bohatý a široký 
proud života to byl, který spolu se mnou občané naší obce v uplynulých dvanácti měsících 
prožili. Není v možnostech jedince podrobně zachytit všechno, co se za rok u nás přihodilo, 
a ani rozsah tohoto zápisu nedovoluje víc, než stručné a suché zaznamenání hlavních faktů 
a dat. 

Uvádím je srovnané do následujících kapitol: 

Vedoucí složky 

V čele veškerého politického i veřejného dění v naší obci byla KSČ. Místní výbor KSČ 
a spolu s ním výbory všech uličních i závodních organizací uplatňovaly po celý rok rozváž-
ně a nenásilně vedoucí úlohu strany na všech úsecích veřejného života. 

V neděli 14. března 1971 konala se v Dělnickém domě místní konference KSČ, na níž si 
členové strany vyměnili názory na aktuální problémy a zvolili také nový místní výbor KSČ. 

Předsedou byl zvolen na ustavující schůzi výboru s. Václav Slavíček, prvním místopřed-
sedou s. Josef Verner, druhým místopředsedou s. Jindřich Tvrdý. 
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Dalšími členy výboru byli zvoleni soudruzi: Drož, Fousek, Hunt, Krčil, Leština, Nedvěd, 
Pouzar, Rajdl, Rejhon, Schmid, Sloup a Štarman. 

Předsedou revizní komise byl zvolen s. František Nejedlý.  

Místní výbor KSČ řídil práci čtyř uličních organizací, v jejichž čele byli předsedové 
s. Schmid, s. Šmejdíř, s. Flégr a s. Hošek, a dále pak závodní organizace v JZD, v závodě 
Praga, Laktos a ve škole. 

Práci všech společenských organizací v obci řídil a koordinoval místní výbor Národní fronty. 
Měl 36 členů, z nichž 5 bylo předsednictvo. V čele místního výboru NF byl do konce února 
s. Karel Blätterbauer. Po něm vedl výbor NF s. Miroslav Horák. Na konferenci konané 
5. května 1971 byl zvolen předsedou s. František Rajdl a s. Horák převzal funkci místo-
předsedy a vedoucího stranické skupiny. Místní výbor NF jako celek zajišťoval především 
předvolební přípravu a vlastní volby, vedle toho pak oslavy MDŽ a 1. máje. O činnosti 
nejvýznamnějších složek NF bude zmínka dále. 

Orgánem státní moci a správy uskutečňujícím v naší obci vládu lidu je MNV, který až do 
listopadových voleb setrval v tom složení, jak byl zvolen v roce 1964 a doplněn v roce 
1970. 
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Předsedou MNV byl Ladislav Chaloupka, jeho náměstkem Ing. Karel Hakl a tajemníkem po 
zemřelém Štěpánu Arnoldovi Vladislav Leština. 

Rada MNV v Hostivici se v roce 1971 sešla celkem na 22 schůzích. Plenárních zasedání 
MNV bylo v témže roce celkem šest. Těžiště práce MNV spočívalo především v práci 
jednotlivých komisí MNV, zvolených na ustavujícím plenárním zasedání MNV. 

Činnost MNV byla kontrolována Výborem lidové kontroly, v jehož čele byla František Kotík. 

Životní úroveň obyvatelstva 

Její posouzení bude vždy jen relativní. Přesto o ní napovídají dost následující údaje: 

Podle posledního sčítání lidu má obec Hostivice celkem 4 179 obyvatel. Z nich 272 vlastnilo 
na počátku roku 1971 automobil, což znamená, že jedno auto připadalo na 15 občanů. 
Televizorů bylo v naší obci 945, tedy jeden přibližně na 4 obyvatele. Ledničku vlastnilo 
260 rodin, pračka byla v 918 domácnostech. 

V obci žilo 1 237 rodin. 

1 111 občanů požívalo důchody, jejichž roční výše činila 10 255 420 Kčs. Průměrný měsíč-
ní důchod činil Kčs 770,–. 
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Za zmínku také stojí, že občanům starším 75 let zajistil MNV ze svých prostředků 
mimořádnou dodávku uhlí za celkovou částku 7 237 Kčs. V sociální péči věnoval MNV dále 
94 potřebným občanům v uplynulém roce na podporách celkem 37200 Kčs. Třem důchod-
cům hradí MNV náklad na obědy, které dostávají v jídelnách závodu Praga a Vývojového 
střediska.12 

Ve spolupráci se složkami NF a široké veřejnosti byly v roce 1971 místním národním 
výborem provedeny tyto úpravy a zlepšení našeho životního prostředí: 

Na stavbě požární zbrojnice byly provedeny práce v hodnotě 80 000 Kčs. Brigádně zde 
bylo odpracováno 560 hodin.13 Na stavbě veřejného záchodku činila hodnota provedené 
práce 10 000 Kčs – 255 brigádních hodin. Tato akce se velmi vlekla, a proto se stala 
předmětem časté kritiky.14 Úprava pěšiny ke hřbitovu v Hostivici II. podél státní silnice na 
Jeneč, po níž bylo dlouho voláno a již byla v tomto roce vybudována, si vyžádala nákladu 
15 000 Kčs. Veřejné osvětlení bylo rozšířeno o 70 nových výbojek, žel značně porucho-
vých. Místní rozhlas byl rozšířen na Břve. O kus dále pokročila úprava náměstí a veřejných 
komunikací, především státní silnice v prostoru náměstí a 
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před budovou JZD, kde došlo k podstatnému rozšíření vozovky.15 

                                                 
12  Tehdy vojenský areál Jiráskova čp. 166 a 167. 
13  Cihlářská čp. 191. 
14  Již zbořená budova vedle domu služeb Husovo nám. čp. 59. 
15  Silnice byla rozšířena na místě zbořeného hostince U Českého lva, na zbývajícím pozemku poté vzniklo 

obchodní středisko, nyní prodejna Iceland. 
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Na náměstí bylo započato se stavbou provozovny mandlování prádla a sběrny čistírny 
podniku místního hospodářství Union. Dne 1. října byla konečně přestěhována spořitelna 
do domu čp. 32116 a její dosavadní prostory byly uvolněny pro budoucí lékárnu.17 Pro 
zajímavost uvádím, že v roce 1971 si ve spořitelně uložilo 6 765 střadatelů částku ve výši 
Kčs 2 271 000,–. Výpůjčky na nejrůznější životní potřeby činily Kčs 950 000,–. 

V nejproblematičtější oblasti současného života – v bytové výstavbě – vykazuje uplynulý 
rok určitý pokrok, především v družstevní svépomocné výstavbě v jižní části obce při silnici 
k Sobínu. 92 družstevníků zde staví od roku 1969 svépomocí 13 domů. Z nich dva o 12 by-
tových jednotkách započali stavět letos zaměstnanci STS.18 Tento závod kolaudoval v tom-
to roce 12 bytových jednotek ve svém nájemním domě nad mateřskou školou v Hosti-
vici II.19 

Tři bytové jednotky dokončilo JZD v nové správní budově, kde jsou dále kanceláře 
družstva a zasedací síň.20 Svým členům staví JZD 7 rodinných domků, z nichž čtyři byly 
letos odevzdány do užívání členům družstva s podmínkou jejich postupného zaplacení. 
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Také okresní oddělení veřejné bezpečnosti provedlo v uplynulém roce rozsáhlou rekon-
strukci svého objektu v Hostivici II; bytové jednotky v něm však nejsou.21 

V individuální bytové výstavbě byl dokončen jen jeden rodinný domek. Jeho vlastníkem je 
Luděk Hájek. Přestavbou v rodinných domcích bylo získáno dalších šest bytových jednotek. 

Na hospodářském rozvoji mají svůj podíl i všechny hostivické závody. Stručně alespoň 
o některých z nich: 

Jednotné zemědělské družstvo v Hostivici vykázalo v uplynulém roce tyto hospodářské 
výsledky: 

Rostlinná výroba Plán Skutečnost Hektarové výnosy Plán Skutečnost 
pšenice 11 270 q 9 973 q pšenice 40 q 38,6 q 
ječmen 700 q 1 415 q ječmen 35 q 41,6 q 
oves 1 625 q 2372 q oves 25 q 36,5 q 
celkem 13 605 q 13 760 q celkem 37 q 38,5 q 
   cukrovka 360 q 247 q 

Živočišná výroba Plán Skutečnost Plnění dodávek Plán  Skutečnost 
mléko 920 000 l 740 000 l obilí 9 000 q 9 000 q 
hovězí maso 456 q 347 q cukrovka 22 500 q 16 070 q 
dojivost za rok  3 030 l 2 342 l mléko 900 000 l 722 000 l 
přírůstek masa 0,60 kg 0,51 kg maso 435 q 451 q 

 

                                                 
16  V Potoční ulici. 
17  Čsl. armády čp. 164. 
18  Sídliště Na Pískách. 
19  Bytový dům Sportovců čp. 932 a 1236; mateřská škola již byla zbořena a na jejím místě stojí bytový 

dům čp. 1227. 
20  Čsl. armády čp. 331 (nyní areál Prex, a. s.). 
21  Litovická čp. 783, nyní obvodní oddělení Policie ČR. 
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V JZD Hostivice je celkem 120 družstevníků. Jejich průměrný věk je 58 let. Průměrný 
výdělek pracovníka v mechanizační skupině činí 2 021 Kčs měsíčně, ošetřovatelky dojnic 
1 850 Kčs. Toto je výdělek bez podílů, jejichž výše se řídí výsledkem hospodaření družstva. 

JZD má tyto mechanizační prostředky: 16 kolových traktorů, 2 pásové traktory, 2 obilní 
kombajny SK4, 1 obilní kombajn JDR, 1 silážní kombajn, 3 nakladače a 20 valníků. 
Předsedou JZD je František Kohout starší (stáří 53 let, ve funkci je od roku 1960). 
Ekonomem JZD je Josef Staněk (stáří 46 let, ve funkci je od roku 1950). Agronomem JZD 
je Ing. František Kohout ml. (předsedův syn, stár 28 let, ve funkci od roku 1969). 
Mechanizátorem je od roku 1970 Stanislav Náprstek (52 let). Zootechnikem je od roku 
1970 Lubomír Schovanec (27 let). Pomocníkem zootechnika je od roku 1971 Václav 
Kadeřábek (64 let). Skladníkem je od roku 1957 Josef Jelínek (37 let). Účetním je od roku 
1965 Ing. Stanislav Lenc (30 let). Pokladní je od roku 1967 Eva Veselá (25 let). 

V UNION, podniku místního hospodářství pro služby a doplňkovou výrobu, nastala 
v uplynulém roce po létech narušení žádoucí stabilizace. Byly zastaveny některé výrobní 
činnosti a 
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místo nich zavedeny nové, jako např. obnovování chodníků a komunikací. Prvními výsledky 
této činnosti jsou chodníky na litovický hřbitov a v Cihlářské ulici a rozšíření vozovky ve 
Švermově ulici. 

Celkový obrat podniku v roce 1971 činil Kčs 25 640 000,–. Tržby od obyvatelstva činily 
Kčs 4 180 000,–. Podnik měl 340 pracovníků. Kromě klasických služeb prováděl doplňko-
vou výrobu PE sáčků, hraček, bižuterie, eloxovaných vánočních ozdob. Dodávky pro vnitřní 
trh činily 2 500 000 Kčs, pro export 63 000 Kčs. Podnik provádí různé zakázkové práce, 
a to jak pro obyvatelstvo, tak i pro soc. organizace, provozuje automobilovou dopravu 
osob a věcí, provádí práce truhlářské, instalatérské, zámečnické, malířské, lakýrnické, sta-
vební údržbu a p. V roce 1971 investoval podnik do stavby provozovny mandlování prádla 
a sběrny čistírny v Hostivici I. čp. 20 a knihařské provozovny v Kněževsi Kčs 42 255,–. 

Strojů a dopravních prostředků bylo nakoupeno za 226 700 Kčs. Jiné investice činily 
Kčs 240 810,–. Stavební investice 18 900 Kčs. Projektové práce 42 000 Kčs. 

Celkem vlastní podnik Union budovy a stavby v pořizovací ceně za 1 363 000 Kčs, stroje 
a auta za 3 557 000 Kčs, zařízení a nářadí za 575 000 Kčs a materiál v hodnotě za 
2 763 000 Kčs. 
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Cech závodu Praga zaměstnával v roce 1971 celkem 205 zaměstnanců. Ředitelem cechu 
byl Josef Sloup. Byly zde vyráběny díly do převodovek nákladních aut a autobusů. 
Zvláštností tohoto cechu je, že se zde zacvičuje už po dobu 3 ½ roku 22 mladých Viet-
namců. Vyučí se zde zvolenému černému řemeslu, obdrží výuční list, s nímž se pak vracejí 
do své vlasti na práci v tamních průmyslových závodech. Jsou většinou ve stáří 18 let, 
ubytováni jsou ve zvláštním samostatném pavilonu, vybudovaném na pozemku závodu.22 
Náklad na jejich pobyt i vyškolení je hrazen podle smlouvy s Vietnamskou demokratickou 
republikou. 

Chlapci jsou v obci velmi populární, zpravidla se naučí dobře česky, sami si vaří (převážně 
zeleninu, jíž nakupují ve srovnání s námi nesmírné množství), jejich chování je vzorné. 

Při oslavách 1. máje je vidíme vždy v samostatném útvaru pochodovat v průvodu pod 
svou vlajkou s portréty svých státníků, především zemřelého presidenta Ho-Či-Mina. 

V závodě Laktos, či jak se v Hostivici říká – v mlékárně, nedošlo v roce 1971 k žádné 
významnější změně.  

Bylo zpracováno 18 748 000 litrů mléka, čímž se závod vyrovnal stoprocentně s plánova-
ným úkolem i přes značné sucho v druhé polovině roku. Pro zvýšení produktivity práce byl 
zařazen do provozu nový velkoobsahový tahač s cisternou na 12 000 litrů. 

 

– 31 – 

Hodnota této investice je Kčs 300000. 

V uplynulém roce byla rozvinuta socialistická soutěž, na které se podíleli všichni zaměst-
nanci. Z nich 12 soutěžilo o titul „Brigády socialistické práce“. Výsledek celozávodní 
soutěže přinesl úspory v částce Kčs 140 000,– a zvýšení výroby o 128 000 Kčs. Závod měl 
chronický nedostatek výrobních dělníků a musel provoz ve značné míře zajišťovat brigád-
níky, především v druhých směnách ve čtvrtek a v pátek. Ztrátou pro závod byli úmrtí 
dlouholetého vzorného pracovníka, údržbáře Stanislava Bělohlávka. 

Školství a kultura 

Obě mateřské školy v Hostivici I. i v Hostivici II. zápasily po celý rok s nedostatkem místa. 
Zájem mezi rodiči o umístění dětí v mateřských školách byl daleko větší, než dovolovala 
jejich kapacita. Zvláště v Hostivici II. byla situace svízelná. Dvě učitelky zde měly na sta-
rosti v jedné třídě 30 dětí. O něco snazší to měly v Hostivici I., kde bylo ve dvou třídách 
celkem 45 dětí. Přesto se pro dalších 30 dětí nenašlo umístění. 

V základní devítileté škole byla situace právě opačná. Zde neustále dětí ubývá, takže 
dochází k postupnému uzavírání tříd. Proti 22 třídám ve školním roce 1969/70 jich 
 

                                                 
22  V Podskalí čp. 136. 
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bylo ve školním roce 1970/71 už jen 21. Navštěvovalo je 524 žáků, z toho 256 dívek. 
K 1. září 1971 klesl počet tříd na 20 a počet žáků na 518, z toho 256 dívek. V tomto počtu 
je však i 9 dětí z Jenče, které navštěvují ve školním roce 1971/72 podle dohody s jeneč-
ským MNV 5. třídu u nás.  

Vyučovací i výchovné výsledky školy byly vcelku slušné. Na konci školního roku 1970/71 
vystoupilo ze školy 79 žáků, z toho 37 dívek. 3 chlapci a 10 dívek bylo přijato na výběrové 
školy II. cyklu. Ostatní si z valné části zvolili učební obory a několik, zvláště z nižších roční-
ků, nastoupilo přímo do pracovního poměru. 

V uplynulém roce bylo podstatně zlepšeno vybavení školy učebními pomůckami, především 
audiovizuálními. Málo se udělalo na opravách školního zařízení, ale to jen proto, že na 
konec roku bylo plánováno zahájení generální opravy celé školní budovy. K jejímu 
schválení došlo po dlouhých jednáních s nadřízenými orgány, zvláště s pobočkou Čs. státní 
banky, která původně celý záměr negativně ovlivnila. Teprve po dalších jednáních 
vyvolaných výborem SRPŠ, došlo k uvolnění Kčs 250 000,– na výměnu elektrovodní sítě 
a Kčs 375 000,– na generální opravu budovy, v níž bude do všech učeben zavedena voda, 
obnoveny záchodky, opravena dlažba na 
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chodbách a schodišti, vyměněna některá okna, opravena fasáda budovy a celá škola nově 
vymalována. 

V roce 1971 podstatně stoupla autorita školy v obci. Byl to důsledek akcí, k nimž během 
roku došlo. Řada učitelů, prakticky všichni místní, ale i mnozí dojíždějící, se aktivně zapo-
jila do veřejné práce v nejrůznějších funkcích. Dva učitelé, s. Saifrt a Jaroš, byli zvoleni 
poslanci MNV, ve výboru lidové kontroly pracuje s. Šimek. Soudruh Horák je místopřed-
sedou MV NF. Soudruh Nedvěd je už po léta členem MV KSČ. Učitelé Roubal, Pokorná 
a Volková pracují v tělovýchově, s. Tejkalová a Šrámek ve sboru pro občanské záležitosti 
a p. Obecně lze konstatovat, že v Hostivici ještě nikdy nepracovalo ve veřejném životě 
tolik učitelů jako nyní. 

Dne 31. července odešla do důchodu nejstarší učitelka školy s. Marie Krátká. Narodila se 
v roce 1915 v Kladně, kde také v roce 1935 maturovala na učitelském ústavu. Od roku 
1937 působila téměř nepřetržitě na zdejší škole a vychovala zde řadu generací. Vyučovala 
převážně v nejnižších třídách a pro mnohé dnes už dospělé občany byla první učitelkou, 
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na níž se po celý život s láskou vzpomíná. 

Škola prožila během roku i dvě smutné události. Dne 23. března 1971 zemřel náhle žák 
VIII.C třídy – Václav Melichar ve věku necelých 15 let. Dne 2. srpna 1971 zemřela žákyně 
5. třídy Lenka Vaňková ve věku 11 a půl roku. Bolestné bylo loučení s Václavem, tichým 
a mírným chlapcem, který měl na konci školního roku opustit naši školu a nastoupit do 
učebního oboru. Právě tak smutný byl i pohřeb malé Lenky, děvčátka, které nikdy nikoho 
nezarmoutilo a které jsme měli všichni rádi.  

O poslední z hostivických škol, škole pro mládež vyžadující zvláštní péči, jen tolik: ve dvou 
třídách ji navštěvovalo celkem 23 žáků, převážně z cikánských rodin. Škola je teď poměrně 
dobře vybavena, umístěna je v nové montované budově na náměstí, spolu se školní 
družinou mládeže a místní lidovou knihovnou.23 Od 1. září vyučují v ní manželé Langrovi 
z Dobrovíze. Sluší se zaznamenat, že ředitel školy Jiří Langr s manželem školnice Mirosla-
vem Nešvarou sám postavil kolnu na palivo, na níž se při stavbě domu jaksi pozapomnělo. 

Školní družiny mládeže navštěvovalo 48 dětí z nižších tříd 
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základní devítileté školy. Je poměrně stísněná, má pouze jednu hernu, což je pro její dvě 
oddělení nedostačující. Budova sama má řadu nedostatků technického rázu. Práce družiny 
trpěla častým střídáním vychovatelek, přesto udělala zvláště po výchovné stránce kus 
dobré práce.  

Mimoškolní zájmová činnost hostivických dětí se rozvíjela především v pionýrské organi-
zaci. Tu se po krizi v minulých letech podařilo právě v roce 1970 stabilizovat. Pomohla při 
tom především stavba pionýrského domu, o níž již byla vpředu zmínka. 

Pionýrská skupina měla 10 oddílů, z toho 4 oddíly jisker s 48 dětmi, 2 oddíly mladších 
pionýrů (4.–6. tříd) s 25 dětmi a 4 oddíly starších pionýrů (7. až 9. tříd) s 57 dětmi. 
Celkem měla pionýrská skupina 130 členů. Velkým užitkem pro pionýrskou organizaci bylo 
získání polovičního pracovního úvazku pro placeného skupinového vedoucího. Tuto funkci 
zastává s. Jaroslav Zelenka, nadšený a obětavý mládežnický pracovník. 

Spolu s ním pracuje v pionýrské organizaci učitelka Irena Havlíčková, studentka Květa Svo-
bodová a z řad rodičů s. Vaněčková a s. Sloupová a dále pak s. Vodolánová a s. Šídová. 

 

                                                 
23  Bývalá budova na Husově náměstí byla odstraněna v 90. letech 20. století, nyní je na jejím místě park 

a dětské hřiště. 
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Za zmínku stojí také práce zájmového šachového kroužku, vedeného učitelem Karlem 
Šimkem. Tento kroužek byl zpočátku organizován při pionýrské organizaci, nyní je zájmo-
vým kroužkem školy. V roce 1971 dosáhl významného úspěchu obsazením čtvrtého místa 
v celostátní korespondenční soutěži žákovských družstev. 

Velkým a zasloužilým pomocníkem školy bylo v roce 1971 sdružení rodičů a přátel školy. 
Ve školním roce 1970/71 je vedl výbor, v jehož čele byl JUDr. Miroslav Zvára. Spolu s ním 
bylo ve výboru několik dalších rodičů, kteří pod vedením s. Jiřího Šestáka provedli řadu 
úprav školního prostředí brigádně. Byly tak opraveny záchody ve škole, uzávěry oken, 
pořízen nový plot kolem školní zahrady, opravena vrata, všechno opatřeno novými nátěry, 
vykáceny přerostlé křoviny a provedeny další drobné úpravy a opravy. Zde je nutné 
poznamenat, že spolu s rodiči se na těchto pracích aktivně podílel i celý učitelský sbor. 

Od 1. září 1971 je předsedou SRPŠ s. Stanislav Ptáček a jeho zástupcem s. František 
Chvosta. K této změně došlo jednak proto, že oba dříve jmenovaní funkcionáři byli uvol-
něni pro práci v novém MNV, a dále z důvodů posílení vlivu strany na tuto rodičovskou 
organizaci. Oba jsou členy KSČ a skýtají záruku, 
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že i zde bude uplatňována správná politická linie. 

Z kulturních zařízení v obci je třeba na prvním místě jmenovat místní lidovou knihovnu. Je 
velmi dobře vedena knihovnicí s. Antonií Klemšovou, jíž vydatně pomáhá druhá knihovnice 
s. Findejsová. Knihy se půjčují v pondělí a čtvrtek celodenně, ve středu odpoledne pak pro 
mládež. Značným kladem knihovny je stálý příliv novinek. V uplynulém roce přibylo tak 
knihovně 1 338 svazků. Knižní fond čítal koncem roku 7 848 svazků. Významná je také 
skutečnost, že knihovna již druhý rok plní úkol střediskové knihovny pro obce Dobrovíz 
a Středokluky, jejichž knihovny metodicky řídí a zásobuje knihami. Obě pracovnice knihov-
ny uskutečnily v obou obcích 16 instruktážních návštěv, zkatalogizovaly celý starý knižní 
fond v Dobrovízi a v souborech odeslaly oběma knihovnám 347 nových knih. 

Do konce roku navštívilo knihovnu 5 254 čtenářů a vypůjčilo si 20 208 knih. Z toho 10 328 
svazků krásné literatury a 2 666 svazků literatury naučné. Děti si vypůjčily 5 741 svazků 
krásné literatury a 1 433 svazků literatury naučné. V seznamu čtenářů bylo zapsáno 
479 osob, z toho 186 dětí do 15 let. 
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V oblasti kulturně výchovné práce uspořádala knihovna 13 besed o knihách pro dospělé 
čtenáře, z toho dvě o naučné literatuře, pro mládež 18 besed, z toho 5 o naučné 
literatuře. 

Na informativních besedách o nových knihách byli čtenáři seznámeni s literární tvorbou 
předních českých spisovatelů. Na literárním večeru vyprávěla o své práci spisovatelka 
Marie Podešvová. Herec Jiří Brož z krajského divadla v Kolíně přednesl, jak už bylo vpředu 
uvedeno, na recitačním večeru ukázky z humoru M. Horníčka a Šimka a Grossmana. Bylo 
připraveno a instalováno celkem 63 výstavek nových knih k významným kulturním a poli-
tickým výročím. Pro děti byla připravena literární soutěž „Kdo ví, odpoví“, do které se 
přihlásilo 65 dětí a dokončilo ji 36 dětí (převážně ze 6. a 7. ročníků). Z nich bylo vybráno 
6 nejlepších, odměněno cenami a přihlášeno do okresního kola, které se konalo na 
Zbraslavi. Družstvo hostivických dětí se mezi 11 soutěžícími umístilo na 4. místě.  

Druhým „stánkem kultury“ v naší obci je kino.24 V něm došlo 15. července ke změně 
v osobě vedoucího. Za dosavadního s. Žlaba, který rozvázal pracovní poměr, nastoupil 
s. Jaroslav Kadera. Činnost kina byla velmi narušena poruchou ústředního topení, takže se 
v něm po dva měsíce nehrálo. 
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Tím se stalo, že nebyl splněn plán tržeb a kino se ani nemohlo výrazněji uplatnit při 
kulturně politických akcích. 

Osvětová beseda omezila v roce 1971 svou činnost na pořádání kursů pro mládež. Byly to 
jednak kursy německého jazyka vedené s. Evou Mansfeldovou, jichž se zúčastnilo 63 žáků, 
a dále pak hudební kursy, a to ve hře na housle (10 žáků u učitelů Josefa Kaplánka 
a Františka Šoltyse), ve hře na klavír (10 žáků u učitele Hevrleho) a hře na kytaru (15 žáků 
u dvou učitelek dojíždějících z Prahy). Hudbymilovná naše mládež zřejmě příliš není. 

Místní rozhlas byl v tomto roce dobudován. Je nyní slyšet ve všech částech obce. Využíván 
byl zvláště v předvolební kampani, kdy jím byly vysílány relace připravené redakcí, do 
jejíhož čela jsem byl ustaven já. 

Jinak byly rozhlasem vysílány pouze příležitostné zprávy a pokyny MNV. V příštím roce 
bude ustavena řádná redakce rozhlasu, která zajistí pravidelní vysílání podle předem 
stanoveného tematického plánu. 

Lidová umělecká tvořivost se rozvíjela jedině v závodním klubu závodu Praga. Byl to 
především zpěvácký spolek „Bendl“, který s chvályhodnou vytrvalostí udržuje v naší obci 
tradici sborového zpěvu. Jeho práce není nijak lehká, sbor nemá kde 
 

                                                 
24  Česká čp. 879 (nyní pizzerie Gracia). 
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zkoušet. Kulturní dům závodu Praga byl téměř po celý rok opravován a bez topení, 
obdobně tomu bylo v sokolovně. Sbor proto zkouší provizorně ve škole. Přesto jeho 
členové připravili pod vedením sbormistra Václava Kadeřábka několik vystoupení při 
oslavách, z nichž největší ohlas mělo vystoupení na předmájovém večeru, o němž už byla 
zmínka vpředu. Z ostatní činnosti bendlovců je třeba uvést jejich třídenní výlet do Pece 
v Krkonoších, naproti tomu chyběla tradiční účast na pěveckých festivalech. Sbor trpí 
nedostatkem nových mladých zpěváků a za současných podmínek je jeho budoucnost 
krajně nejistá. 

Při závodním klubu Praga se ustavila v uplynulém roce také dechová hudba. Přijala název 
Pragovanka, zkouší také ve škole, řídí ji učitel M. Jaroš a obecenstvu se prvně představila 
při předvolební schůzi 18. listopadu.  

Velmi záslužnou a důležitou činnost provádí v naší obci sbor pro občanské záležitosti. Má 
20 členů, jeho předsedou je M. Jaroš a jednatelkou Blanka Bártová. Sbor organizoval 
během roku pětkrát vítání novorozeňat, 609krát gratuloval starším občanům, a to od 
70 let věku písemně, od 80 let věku s dárkem vína nebo bonboniéry. Členové sboru 
navštívili dvakrát domovy důchodců, kde 
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žijí hostivičtí občané. Jsou to domovy důchodců v Černošicích, kde byli dva občané, 
v Dobřichovicích (tři občané), v Hoštěradicích (dva občané) a ve Vojkově (jeden občan). 
Během roku zemřeli z uvedeného počtu dva občané. Sbor dále zajišťoval delegace na 
pohřby, pokud si je pozůstalí přáli, předávání občanských průkazů 62 patnáctiletým 
a konečně 16. června uspořádal besedu se starými občany v kulturním domě závodu Praga 
s programem a občerstvením. Této besedy, u nás už tradiční, se zúčastnilo 167 občanů 
starších 75 let. 

Pro úplnost uvádím ještě tato data: V roce 1971 se narodilo celkem 66 dětí, z toho v obci 
jen jedno. Zemřelo celkem 52 občanů, z toho doma 37. Sňatků bylo uzavřeno 41. Nejstarší 
zemřelou byla Marie Nováková, která se dožila 91 let. Nejstarší žijící občankou naší obce je 
Františka Fenclová, které bylo 25. září 98 let. 

Součástí společenského života obce byly také plesy a taneční zábavy. Nejvýznamnější byl 
tradiční všedělnický ples, který se konal 6. února, dále pak to byly plesy závodu Praga 
(16. ledna), Union (27. února), baráčníků (20. února). Ti také organizovali dětský karneval 
14. února. Pak to byly taneční zábavy sportovců (13. února, 20. března, 25. prosince), 
pouťová zábava požárníků (27. července) a  
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Václavská, pořádaná Svazem socialistické mládeže 25. září 1971. Ve dnech 17. a 18. října 
se konaly posvícenské taneční zábavy. Vedle toho uskutečnili různí pořadatelé několik 
tanečních čajů, jež však byly v dubnu zastaveny pro nepřístojnosti, k nimž při nich dochá-
zelo. Na podzim byly pak na krátkou dobu zase obnoveny. 

Zdravotnictví, tělovýchova a sport 

Na nejvýznamnější událost v této oblasti považuji jen stručně poukázat. Došlo k ní v sou-
vislosti se změnou v nemocniční péči o hostivické občany. Až dosud odesílali obvodní lékaři 
zdejšího zdravotnického střediska MUDr. Marie Korbelová a MUDr. Georgij Petkov nemoc-
né do interní nemocnice v Třebotově a na chirurgii do Roztok n. Vlt. Nyní je pro Hostivici 
určena fakultní nemocnice v Praze 2, Karlovo náměstí. Je to velké zlepšení, neboť jet 
navštívit nemocného do Třebotova či do Roztok znamenalo pro příbuzné a přátele nemoc-
ného celodenní výlet. 

Zdravotnické zařízení pro nejmenší, naše územní jesle, mělo po celý rok stejnou potíž jako 
mateřské školy, t. j. nedostatek volných míst. Řadě maminek nemohlo být vyhověno 
a jejich děti nebyly do jeslí přijaty pro omezenou kapacitu, která byla stanovena počtem 
25 dětí. 
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Zdravotní komise MNV, která o přijetí dětí do územních jeslí rozhodovala, měla proto velmi 
nesnadnou práci.  

Za zaznamenání stojí, že v roce 1971 bylo v naší obci 67 dárců krve, z nichž 15 darovalo 
krev bezplatně. Nejzasloužilejším dárcem krve byl Jaroslav Pešťál, poslanec ONV Praha-
západ, který daroval krev již stodvacetkrát a byl za tuto krásnou vpravdě humánní činnost 
vyznamenán Janského medailí za dárcovství krve. 

Dětské zdravotnické středisko, vedené MUDr. Husovou, zajišťovalo vedle pravidelných 
prohlídek dětí z jeslí a všech typů zdejších škol i pravidelné očkování proti přenosným 
nemocem. 

O chrup dětí i dospělých pečovali zubní lékaři MUDr. Kalenda a MUDr. Říhová. 

O tělovýchovu se v naší obci stará tělocvičná jednota Sokol. V uplynulém roce měla 
359 členů. V čele jednoty byly sestra Věra Pavlová, která zastávala i funkci náčelnice. 
Náčelník chyběl. Cvičitelský sbor měl 10 členů. Pravidelně cvičili žáci (35 chlapců 
a 40 dívek), dorostenci (12), dorostenky společně se ženami (20) a muži (20). 

Novinkou je dívčí kopaná, jíž se u nás věnuje 12 dívek. Činnost vyvíjely i oddíly odbíjené 
(15 členů) a kulturistiky (12). 
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Tři členové tělovýchovné jednoty v Hostivici, bratr Jaroslav Kučera, bratr Jaroslav Málek 
a sestra Františka Řeháková byli vyznamenáni za zásluhy a dlouholetou činnost v tělo-
výchově odznakem ÚV ČSTV. 

Oddíl kopané hrál v pražské I.A třídě, odd. A, kde obsadil sedmé místo. Nejlepším 
fotbalistou roku 1971 byl vyhlášen František Šťastný. Oddíl má celkem 6 družstev, dvě 
žákovská, dvě dorostenecká a mužstvo A a B. Mužstvo B hraje okresní přebor III. třídy. 

Činnost organizací a složek NF 

V roce 1971 došlo i v naší obci k založení nového svazu mládeže. Jeho oficiální titul je Svaz 
socialistické mládeže v Hostivici. Svou činnost zahájil 8. června 1971 s 11 členy. Na konci 
roku měl 23 členů a pětičlenný výbor. Prvním předsedou byl V. Schmid. Na výroční schůzi 
v říjnu byl předsedou zvolen s. Tesárek. 

V dobrovolné pracovní pomoci obci upravili svazáci terén na bývalém litovickém hřbitově25 
a posekali a usušili seno v parku na náměstí. V létě zorganizovali zájezd na Vrchlického hru 
Noc na Karlštejně. Na Břvech pořádali dvakrát taneční čaje, v nichž pak pokračovali 
v Dělnickém domě. Dne 25. září uskutečnili Václavskou taneční zábavu. 

Český svaz žen v Hostivici se v uplynulém roce zabýval  
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především kulturně politickou činností. Zúčastnil se všech významných akcí a pomohl 
zvláště při zajišťování voleb. Jeho členky byly ve volebních komisích a jedna členka byla 
zvolena poslankyní MNV. Jednou měsíčně byly pořádány zájezdy do pražských divadel, 
o které byl vždy velký zájem (obvykle 50 účastníků). Dále byl uspořádán zájezd na výstavu 
Flora Olomouc a na Kladensko po stopách dělnického hnutí. Některé členky se zúčastnily 
besedy se s. Gustou Fučíkovou. Při pořádání MDŽ byly ženám starším osmdesáti let věno-
vány bonboniéry, do domova důchodců byla zaslána našim občankám k tomuto dni osobní 
blahopřání. 

Členky Svazu žen odpracovaly 260 hodin na úpravě obce při přípravě oslav 1. máje. Výbor 
svazu se schází pravidelně měsíčně, členské schůze koná jednou za čtvrt roku. 

Do března byla předsedkyní ČSŽ s. Božena Slavíčková, od té doby je v čele organizace 
s. Blažena Schmidová, která je současně členkou okresního výboru. 

Odbočka Svazu československo-sovětského přátelství v Hostivici se měla čile k světu. Na 
konci roku 1970 měla 228 členů, další přibyli v průběhu roku 1971. Odbočku vede výbor 
zvolený na výroční schůzi, která se konala 21. února v Dělnickém domě. Předsedou výboru 
byl zvolen s. Jiří Černý, místopředsedou František Cestr, 

 

                                                 
25  Ve skutečnosti bývalý hostivický hřbitov, nyní park v areálu mateřské školy Litovická čp. 107. 
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jednatelkou s. Jiřina Krčilová, hospodářkou s. Alena Vlachová a Libuše Cestrová, kulturním 
referentem s. Jan Staněk, František Vodolán a Marie Sloupová. Členy výboru byli dále 
s. Karel Boček a Marie Holečková. 

Vedle účasti na oslavách, o nichž byla zmínka v úvodní části tohoto zápisu, uskutečnila 
odbočka 14. května slavnostní schůzi, na níž promluvil rektor Vysoké školy politické 
s. Janků a kde byli přítomni i zástupci sovětského velvyslanectví Valentýn Vladimírovič 
Žarinov a Vjačaslav Romanovič Abramov. Medailemi k 50. výročí KSČ byli přitom vyzname-
náni i J. Fousek, Žofie Podhorová, A. Rejhon, Jan Staněk a Marie Vlachová, všichni 
z obvodu působnosti 2. uliční org. KSČ. 

Významnou kulturně politickou akcí bylo vystoupení Státního souboru písní a tanců Armén-
ské sovětské socialistické republiky, které odbočka uspořádala 30. listopadu v Dělnickém 
domě. Velmi pěkný program sledovaný naplněným hledištěm vyústil v manifestaci přátel-
ství našeho a sovětského lidu. Tímto večerem vyvrcholil Měsíc československo-sovětského 
přátelství, v němž uspořádala odbočka také výstavu „Poznáváme Sovětský svaz“. Výstava 
byla v sále Dělnického domu otevřena 20. listopadu a trvala do 11. prosince. 

22. října se konala členská beseda, na níž promluvil o svých  
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dojmech ze zájezdu do SSSR soudruh Jan Staněk. 

Odbočka SČSP organizovala dále v průběhu roku pro své členy 6 turistických zájezdů 
a 2 zájezdy do divadel. 

Místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků uspořádala jako každého roku 
k mezinárodním dnům odboje přednášku pro školní mládež na téma „Boj proti fašismu 
v létech 1939–1945“, a to jak na zdejší škole, tak i na škole v Jenči. Členové organizace 
provedli k 5. květnu úklid prostoru před památníky obětí I. a II. světové války a zajistili 
k tomuto dni také jejich výzdobu. O dni 5. května u nich stála čestná pionýrská stráž. 

V neděli před volbami uskutečnila organizace ČSPB v agitačním středisku předvolební 
schůzi spojenou s výročním zasedáním. V hlavním referátu byla zhodnocena práce, vynalo-
žená v uplynulém období na zvelebení obce, a dále hovořeno o tom, co bude nutné 
vykonat v období příštím. Byla také zhodnocena aktivní účast členů místní organizace na 
veřejném a politickém životě. Tak např. s. Jaroslav Vevera, byl činným členem jako posla-
nec S. KNV, s. J. Schmid jako poslanec ONV Praha-západ, s. O. Gutwald jako předseda 
místního lidového soudu, s. V. Slavíček jako předseda MV KSČ, s. J. Kučera jako předseda 
TJ Sokol, s. F. Kotík jako poslanec MNV a p. 
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Odbočka Československého červeného kříže měla 350 členů. Předsedou jedenadvaceti-
členného výboru byl bratr Jaroslav Pešťál. V odbočce pracuje aktivně 23 dobrovolných 
sester. Odbočka je již třetím rokem nositelem čestného titulu „Vzorná skupina ČČK“. 
Členové skupiny odpracovali 350 hodin v pečovatelské službě o staré a nemocné 
spoluobčany. Šest členů získalo vyznamenání II. stupně a pět členů III. stupně za vzornou 
práci. Sestry ČČK konaly zdravotnickou službu při všech oslavách, při vítání novorozeňat 
i při jiných příležitostech. Byla prováděna kontrola jakosti pitné vody, prováděna kontrola 
dodržování hygienických předpisů v obchodech, pohostinských provozovnách. Záslužná 
a ne vždy plně doceněná práce. 

Svaz pro spolupráci s armádou – Svazarm – oslavil v roce 1971 dvacáté výročí založení. Při 
té příležitosti obdržela zdejší organizace jako první na okrese Praha-západ od ÚV Svazar-
mu vyznamenání „Za obětavou práci“ I. stupně. Vyznamenáno bylo i 20 jednotlivců. 
V organizaci vyvíjeli intenzivní činnost motoristé, střelci, radisté a členové výcvikového 
střediska branců. Byly splněny všechny závazky k 50. výročí založení KSČ. V organizaci 
pracovalo celkem 72 členů. Předsedou byl s. Václav Havlíček. 

Obec Baráčníků v Hostivici II.-Litovice se sešla během roku 
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na dvou konšelských a jedenácti sousedských sezeních. Z nich jedno se konalo u příleži-
tosti MDŽ a jedno v rámci měsíce československo-sovětského přátelství. Obec se zúčastni-
la oslav 1. máje, uspořádala ples, dětský karneval a 5 turistických zájezdů. Členové odpra-
covali 9 309 hodin, z toho 8 109 hodin v zemědělství. Do sběru odpadových surovin bylo 
odevzdáno 23 300 kg železného šrotu, 570 kg barevných kovů, 7 976 kg papíru, 275 kg 
starého textilu a 226 ks kožek. 

Podrobnou zprávu o činnosti Myslivecké společnosti v Hostivici zaznamenal můj před-
chůdce v zápise z roku 1970. Omezuji se proto jen na několik dat z uplynulého roku. Na 
výroční schůzi konané 30. ledna v hotelu U chmelového keře byl podán tento přehled 
o výsledcích hospodaření za rok 1970: Odchyt bažantů činil 155 kusů, odchyt koroptví 
34 ks. Bažantů bylo odstřeleno 420 ks, zajíců 310 ks, kachen 330 ks. Byla zastřelena 
1 liška, 1 kuna, 9 tchořů, 32 lasic, 4 hranostajové, 4 psi, 76 koček, 4 vrány, 15 sojek 
a 2 straky. Lovecká sezona byla zahájena 15. srpna lovem na kachny. Výřad byl malý, 
sotva poloviční proti jiným létům (110 ks). Poslední lov na kachny byl 23. října. Hon na 
bažanty, který se konal 10. října, skončil odstřelem 90 kohoutků, 13 slepic a 23 zajíců. 
Účastníky honu byli i sovětští hosté. 
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Ve dnech 18. a 26. prosince se konaly hony na zajíce, oba opět za účasti sovětských 
hostů. 

Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva uspořádal ve dnech 11. a 12. září 
výstavu holubů, drůbeže a exotů. Organizace má 50 členů, kteří chovají ovce, králíky, 
holuby, drůbež všeho druhu, včetně vodního exotického ptactva, a psy. V uplynulém roce 
odevzdali veřejnému zásobování 164 kg králičího masa, 14 360 ks vajec, 82 kg ovčí vlny, 
20 kg angorské vlny a 816 králičích kožek. 

Drobné zprávy a zajímavosti 

V polovině ledna zemřela v Domažlicích bývalá učitelka zdejší školy a významná pracovnice 
v tělesné výchově Helena Tittelbachová. Jejího pohřbu 18. ledna se zúčastnili i někteří 
zdejší občané. 

Téhož dne, 18. ledna postihla veřejný život v Hostivici vážná ztráta. V nemocnici 
v Roztokách zemřel nečekaně Jan Švihálek, dlouholetý nadšený sokolský pracovník a těžko 
nahraditelný organizátor májových průvodů a mnoha sportovních podniků v naší obci. 

Tragicky skončilo manželství, uzavřené 17. dubna 1971. Mladým manželům Vrbovým byly 
dopřány jen necelé tři měsíce společného života. Dne 9. července se Karel Vrba nešťast-
nou náhodou utopil v litovickém rybníku. 
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V červenci byla to pak další tragédie, která rozvířila klidnou hladinu života v naší obci. 
Mladá žena N. S., matka tříletého chlapce, utajila svůj požehnaný stav a po narození své 
druhé dítě utratila. 

Velké pohnutí v části hostivické veřejnosti způsobila i tato událost: V měsíci březnu byl 
církevními úřady odvolán z hostivické fary mladý farář Evžen Hlaváček, působící zde po 
faráři Vladimíru Studeném, který odešel v roce 1970 do důchodu. Část věřících se nechtěla 
s rozhodnutím konsistoře smířit a činila různé pokusy změnit je. Farář Hlaváček zde za 
krátkou dobu svého působení udělal nesporně kus práce. Zajistil opravu střechy kostela 
a provedl také přípravy k opravě farní budovy. Ve svém kněžském působení dokázal 
zmodernizovanými církevními metodami strhnouti za sebou větší skupinu mladých lidí 
a zvláště pak řadu školních dětí, z nichž vytvořil početnou skupinu ministrantů. Za jeho 
působení bylo také obnoveno vyučování katolickému náboženství na zdejší škole. Tyto 
skutečnosti byly nepříznivě přijímány pokrokovou veřejností a nepřímo vyprovokovaly u ní 
zvýšený zájem o práci pionýrské organizace. Její rozvoj a úspěchy, o nichž jsem se zmínil 
již dříve, byly pádnou odpovědí na záporné působení faráře. Protesty věřících proti jeho 
přeložení neuspěly a farář 
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Hlaváček odešel na nové působiště v Kolíně. Na hostivickou faru byl ustaven farářem Karel 
Boba. 

V roce 1971 byla také v podstatě dokončena oprava morového sloupu v sadu na náměstí. 
Opravu provedl státní památkový úřad a sloup byl obnoven v původní podobě. 

Dne 9. února natočil ve zdejší škole redaktor krajského vysílání čsl. rozhlasu rozhovor se 
zástupcem ředitele a žáky Vančurou a Čechem o akci, kterou tito dva chlapci v Hostivici 
uskutečnili. Ve spolupráci s mládežnickým časopisem ABC zavěsili na všechny paměti-
hodnosti v obci tabulky se stručnou historií objektu. Byla to záslužná vlastivědná práce 
těchto chlapců, kteří shodou okolností nejsou ani v Hostivici domovem. Bydlí v Chýni. 
Rozhovor s nimi byl potom vysílán rozhlasem.  

Vedle této chvályhodné snahy dětí působí trapně skutečnost, že po celý rok nezjištění 
vandalové rozbíjeli praky okna ve škole a způsobili tak několikatisícovou škodu. Jejich 
drzost dostoupila vrcholu 8. února, kdy rozbili okno dokonce při schůzi rodičovského 
sdružení. 

Nezvyklá podívaní naskytla se náhodným chodcům v pátek 18. června dopoledne před 
zdejší školou. Pionýrská dechová kapela z Rotavy na Karlovarsku, která ve škole přenoco-
vala při svém zájezdu do Prahy, zde uspořádala improvizovaný koncert 
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pro žáky naší školy. Kapela zahrála i druhého dne ve zdejším hotelu bývalým žákům školy, 
absolventům z roku 1951, kteří se zde sešli po dvaceti letech se svými učiteli. Bylo to velmi 
pěkné setkání, které potěšilo jak žáky, jichž se sešly dobré dvě třetiny, tak i jejich učitele. 

Dne 9. září natáčel v Hostivici televizní štáb exteriéry hraného filmu „Renáta“. Je to film 
pro mládež a jako statisté v něm účinkovali i žáci naší školy. 

Dne 9. října došlo na silnici k Sobínu k nezvyklé dopravní nehodě. Osobní vůz Trabant 
jistého zličínského občana při poruše elektrického zařízení vzplanul a přes veškeré úsilí 
majitele i náhodných svědků úplně shořel. Nikomu se naštěstí nic nestalo. 

V tomto roce byla telefonní služba našim občanům rozšířena o přímé telefonické spojení 
s Kladnem. 

Počasí nebylo v roce 1971 právě nejpříznivější. Začátkem ledna byly mrazy a sníh, který 
koncem měsíce roztál. Zima se pak přihlásila o slovo ještě koncem února a počátkem 
března, kdy došlo dokonce k sněhové kalamitě, která vyvrcholila 11. března prudkou 
sněhovou bouří. Do začátku května bylo nevlídno a chladno, ale květen pak byl teplý 
a slunečný. Koncem května a po valnou část června bylo deštivo. Dne 5. června strhla se 
bouře s průtrží mračen  
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Léto bylo parné a suché, i podzim byl teplý. Suché počasí připravilo velké zklamání 
houbařům, jejichž letošní sběr byl mizivý. Naštěstí však nijak neuškodilo úrodě. Zima 
začala už v listopadu. 19. listopadu napadl první sníh. Brzy však roztál, nový napadl 
počátkem prosince. Ale ani ten nevydržel a tak vánoce byly letos bez sněhu s teplým, 
téměř letním počasím. 

Končím popis života naší obce v roce 1971. Jsem si vědom, že jsem nezachytil zdaleka 
všechno, co se událo. Chybí např. záznamy o práci některých závodů, také na některé 
společenské organizace se nedostalo. Myslím si však, že to nejdůležitější zaznamenáno 
bylo a že jsem pro budoucího čtenáře těchto řádků v hromádce trochu suchých a snad 
i málo soustavných poznámek shromáždil dostatek námětů k zamyšlení nad životem 
Hostivice a jejích obyvatel v prvním roce páté pětiletky, v roce 1971. 

 

Autor textu: Miloš Šrámek 

Napsal: Václav Hošek 

 

Projednáno a schváleno radou MNV 

předseda MNV 

Chaloupka 
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Výročí nevzpomínané 

21. června 1971 uplynulo 350 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí. 
Byla to jedna z nejkrvavějších exekucí v dějinách Evropy a já ji zde připomínám proto, že 
jeden z oněch 27 nešťastných vzbouřenců proti císaři Ferdinandovi II. byl manžel tehdejší 
majitelky litovického panství a tvrze Jan Kutnauer ze Sonnensteinu. V litovické kronice píše 
o něm kronikář Ludvík Pergl. Budiž mi dovoleno, abych jeho údaje doplnil poznatky, které 
jsem získal při studiu bělohorského období v dílech našich i cizích historiků. Uvádím jejich 
jména i názvy děl, z kterých jsem čerpal, v závěru (číslo v kroužku26 je pořadovým číslem 
díla) a vyhrazuji si případné pozdější doplnění uvedených skutečností. 

O krvavé exekuci v pondělí 21. června 1621 se mluví jako o popravě českých pánů. 
Skutečně páni, t. j. příslušníci vyšší šlechty, byli mezi popravenými jen tři, sedm bylo stavu 
rytířského, ostatní, tedy většina, byli měšťané. Mezi ně patřil i náš Jan Kutnauer, který byl 
jedním ze tří, jimž nebyla katem sťata hlava, nýbrž byli oběšeni. Shodou okolností si byli 
všichni tři osobními vztahy blízcí. Druhý Šimon Sušický ze Sonnensteinu, byl Kutnauerovým 
otčímem, třetí pak Nathanael Vodňanský z Uračova měl, 
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jak dále uvedu, svým synem i přímý vztah k litovickému panství. Všichni tři byli bohatí 
pražští měšťané, náboženským vyznáním čeští bratři. 

Jan Kutnauer se na litovické panství přiženil. Jak uvádí již Ludvík Pergl, koupil litovické 
panství roku 1559 od Abunda Šlika z Holíče pražský měšťan Šebestián Prunar. Po něm 
vlastnil panství jeho syn Jindřich Prunar, který zemřel před r. 1591 a zanechal nezletilé 
sirotky. Jeden z nich, Jan Jeroným Prunar, se stal vlastníkem panství a oženil se s Kateři-
nou Zákosteleckou z Bílejova, s níž měl syna Jindřicha (12). Záhy zemřel (r. 1610), jsa stár 
pouhých 23 let. Brzy potom se Kateřina Prunarová provdala znovu, a to za Jana Kutnauera 
ze Sonnensteinu. Po jeho smrti na popravišti se po šestiletém vdovství provdala potřetí za 
Jana Vodňanského, syna popraveného Nathanaela Vodňanského z Uračova. S ním pak rok 
nato odešla ze země (1). Tolik pro přehlednost úvodem. 

Spojovacím článkem Kutnauera a Vodňanského s Litovicemi byla Kateřina Zákostelská 
z Bílejova. Proto nejprve několik údajů o ní. Všichni historikové, kteří se o ní zmiňují, ji 
nazývají Zákostelskou z Bílejova. Její třetí manžel, Jan Vodňanský z Uračova ji však 
v záznamech, zapisovaných Vodňanskými do rodinného Veleslavínova kalendáře, 

 

                                                 
26  V přepisu v závorce. 
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jmenuje dívčím jménem Užidilová (1). Podle sdělení ředitele lounského archivu Dr. Bořivo-
je Lůžka byla Kateřina dcerou velmi bohatého lounského měšťana Symeona Užidila, který 
byl v r. 1611 královským rychtářem města Loun (24). Ten se oženil r. 1604 s Kateřinou 
Zákostelskou z Bílejova, vdovou po Mikuláši Srncovi, měšťanu slánském. Poněvadž Mikuláš 
zemřel v r. 1595 bezdětný, soudím, že naše Kateřina byla dcerou Symeona Užidila z jeho 
prvního manželství. Tomu nasvědčuje i stilizace kšaftu z r. 1605, jímž Kateřina, vdova po 
Srncovi a nyní Užidilová odkazuje „Panně Anně, dceři pozůstalé po dobré paměti Mikuláši 
Streytovi, měšťanu Starého Města Pražského a panně Kateřině Užidilové, dceři vlastní 
pana manžela mého, oběma po zlatým řetězu, též cedulkami rukou mou vlastní psanými, 
k tomu dva páry aurumpantů zlatých, též také společně šaty mé všecky chodící, buď od 
suken, mantlíků, kožichů i jiných všelijakých bílých šatů režných, povlak, ubrusů a ručníků, 
což k domovnímu hospodářství přináleží.“ (2) Zmíněná panna Anna se stala první manžel-
kou Jana Vodňanského z Uračova, pozdějšího třetího manžela naší Kateřiny. Ta nebyla 
tedy rozená Zákostelská z Bílejova, nýbrž jak napsal Jan Vodňanský, Udižilová. Poněvadž 
však Zákostelští byli rodinou rytířskou, zatím co Užidilové jen měšťané bez erbu, domní-
vám se, že bohatá a jistě ctižádostivá 
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měšťanská dcera používala titulu své nevlastní matky a psala se po ní Zákostelská z Bílejo-
va. Majetek Zákostelských, staré lounské sladovnické rodiny, zdědil r. 1611 po smrti své 
ženy Symeon Užidil a po něm v r. 1617 jeho dcera, naše Kateřina (2). 

Podle záznamu o konfiskaci jejího majetku po odchodu ze země byly jí mimo Litovice 
a majetku v Praze vyvlastněny i grunty u Loun (3). 

Z manželství s Janem Jeronýmem Prunarem narodil se Kateřině jediný syn Jindřich. Tomu 
jeho otec, když r. 1610 umíral, odkázal veškerý svůj majetek. Vedle litovického panství 
a jakéhosi majetku v Pticích to byl dům v dnešní Rytířské ulici, zvaný „U Harantů“ nebo 
také „U sv. Šebestiána“, „u Prunarů“ či „u beránků“, který Prunarové vlastnili od r. 1539. 
Jan Jeroným Prunar měl také vinici na Nebozízku (11). Byl soukeníkem a juristou, t. j. 
právníkem. 5. června 1606 je jmenován mezi desetipanskými soudci Starého města 
Pražského. V jeho závěti je i seznam knih, které vlastnil a svému synu odkázal. Knihy byly 
tenkrát velmi drahé, Prunarova knihovna, obsahující 40 knih, měla cenu poloviny 
pražského měšťanského domu. Z uvedeného počtu bylo 26 knih latinských, 8 německých 
a 6 českých. Byly to knihy právnické (např. Praktika criminalis od Kiliána Königa), 
historické (Veleslavínův 
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kalendář, kronika J. Krocína „O národu tureckém“), náboženské (česká bible), slovníky 
a některé drobnosti (německé popsání Ameriky). Podrobnější seznam uvádí Z. Winter 
v knize „Život a učení na partikulárních školách“ na str. 774 (19). Uvedený majetek přešel 
na Kateřinu až po smrti syna Jindřicha, který se r. 1617 utopil v studni, snad na dvoře 
litovické tvrze (1). To už byla Kateřina podruhé vdaná. Podle zápisků Vodňanského 
provdala se za Jana Kutnauera v r. 1612, v lounském archivu je však záznam, že to bylo 
už v masopustě r. 1611 (2). 

Kutnauerové byl starý český rod. V Schimonově seznamu české šlechty je r. 1526 
jmenován Jindřich Kutnauer ze Sonnensteinu, který byl toho roku přijat do rytířského 
stavu (13). Měla by to být tedy rodina rytířská, ale všechny další zprávy uvádějí 
Kutnauerovy jako měšťany. Vedle nich byli v Praze další Kutnauerové. R. 1561 byl na 
Novém městě Pražském přijat za purkmistrova služebníka Jan Kutnauer, kantor od 
sv. Jindřicha (21). R. 1572 umírá bohatý mečíř Ondřej Kutnauer, vlastník domu „pod 
mandely“ a zanechává svým synům dva mečířské krámy pod rathausem, hromadu mečíř-
ských hlavní a hotového díla se strojením novým. Navíc pak v jmenovaném domě 16 rysů 
různého papíru, s nímž snad také obchodoval (22). 

Synem tohoto Ondřeje mohl být další Jan Kutnauer, 
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který r. 1570 vedl jako mečířský tovaryš spolu s dalšími stávku tovaryšů, za což byl delší 
čas vězněn (23). R. 1564 odkázali jacísi Kutnauerové kostelu sv. Haštala dům „u Skřikavů“ 
v Řásnovce (11). Otcem Jana Kutnauera ze Sonnensteinu byl Pavel Kutnauer, matka Anna 
byla poprvé provdána za jakéhosi Pavla Jandu (26). 

Šimon Sušický ze Sonnensteinu získal přídomek r. 1599 (13) a tím se snad stal otčímem 
jen o málo mladšího Jana Kutnauera, který byl v té době nejspíše už sirotkem. Jan měl 
staršího bratra Pavla, který vlastnil v Praze tři domy. Společně s Janem to byl na dnešním 
Betlémském náměstí dům „Haťapaťovský“, též „u Krocínů“ či „Kutnauerovský“ zvaný 
(čp. 269, dnes Náprstkovo muzeum), který Pavel koupil r. 1611, dále pak v Havelské ulici 
dům „u bab“ a v Týnské ulici dům „u tří ořechů“, který vlastnil od r. 1587 (11). Tento 
Pavel Kutnauer měl za manželku Ester, rozenou Kaňkovskou z Veleslavína. Po bitvě na Bílé 
hoře neuvěřil slibům milosti a včas ze země odešel. Byl pak odsouzen v nepřítomnosti 
k smrti a jeho jméno přibito na šibenici na Staroměstském náměstí. Jeho manželka se po 
Pavlově smrti v exilu vrátila a znovu provdala za Šimona Krumlovského (3). O Janu 
Kutnauerovi ze Sonnensteinu víme, že r. 1608 prodal právovárečný dům „u zlatého slunce“ 
v dnešní ulici Karolíny Světlé. Jeho otčím Šimon Sušický vlastnil pak dům „Švábovský“ 
v Bredovské ulici a dům „u zlaté krávy“ 
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v Dlouhé ulici (11). 

Z toho všeho je patrné, jak bohatí lidé to byli. Není proto divu, že se chtěli podílet na vládě 
v zemi, což je vedlo k aktivní účasti na politickém dění té doby. 

Jan Kutnauer ze Sonnensteinu byl pravděpodobně již jednou ženat. Uvádí se alespoň, že 
jeho dcera Kateřina, provdaná později za Jindřicha Vodňanského, mladšího syna starého 
Vodňanského, jak říkali Nathanaelovi, byla dcerou z Kutnauerova prvního manželství (18). 
Je to pravděpodobné už také proto, že když se v r. 1611 či 1612 ženil s Kateřinou 
Prunarovou, byl již třicetiletý (když umíral na popravišti, nebyl ještě čtyřicetiletý) (4) a to 
byl sotva ještě svobodný. S Kateřinou měl syny Šimona a Jana a dceru Zuzanu. Tyto děti 
vzala později Kateřina s sebou do vyhnanství (6). 

Jan Kutnauer vlastnil jednu z největších pražských vináren. Byla v Kutnauerovském domě 
na dnešním Betlémském náměstí a vyčepovalo se v ní od 30. ledna 1616 do 28. dubna 
1618 321 věder uherského vína (27). Byl s manželkou Kateřinou a dalšími příbuznými 
spoluvlastníkem Ladařského lochu (vinného sklepa vytesaného do skály) ve Slaném. Tento 
loch (čp. 305) je popisován jako stavení pěkné, místo k šenku vína prostorné, v letním 
čase se zde hosté na truňk scházejíce, 
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kratochvílí všelijakých požívati mohli (5). 

V událostech veřejných se s Janem Kutnauerem setkáváme prvně v r. 1617. Není ještě 
v seznamu konšelů (6), byl však jimi pověřen vést parádní městskou výpravu k uvítání 
tureckého poselstva, které přijelo do Prahy ke korunovaci Ferdinanda II. Korunovace se 
konala 29. června a turecké poselstvo se dostavilo k audienci 21. června. Bylo jich na dvě 
stě, jeli na velbloudech a s východní nádherou. Jan Kutnauer je vítal se šesti trubači 
a bubeníkem, s pískači a dvanácti „lajbšici“ za velké střelby. Když pak Turci vyjeli z Celetné 
ulice na Staroměstský rynk, přidali se k vítání i pozounéři na radniční věži v počtu sedmi 
mužů a bubeníků (27). 

Naproti tomu jeho otčím Šimon Sušický ze Sonnensteinu, který byl koncipistou při české 
královské komoře, byl už r. 1611 mezi osobami, které 15. března předali ve Vídni císaři 
Matyášovi list českých stavů o vpádu Pasovských do Čech (16). S oběma se setkáváme 
v pohnutém květnovém dne r. 1618, kdy došlo k svržení císařských místodržících z oken 
Pražského hradu. Bylo to ve středu 23. května. Císařští rychtáři chtěli Staroměstským stůj 
co stůj zabránit připojit se ke stavům, kteří odešli na Hrad jednat se Slavatou a Martincem. 
Na shromáždění radních a celé obce na rathause 
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jim jménem císaře účast na jednání po boku stavů rozmlouvali. Šimon Sušický a Jan 
Kutnauer vyzvali měšťany, aby rychtářů nedbali, opustili jednání a šli všichni společně na 
Hrad. Sami také okamžitě z jednací síně vyšli. Ukázalo se však, že je následovalo jen 
čtyřiadvacet dalších. Opatrní měšťané se nechtěli ukvapovat a raději vyčkávali, jak se 
situace vyvine. Kutnauer spěchal proto s dalšími ihned na Hrad, kde to v zelené světnici 
pánům stavům oznámil. 

Je možné, že potom šel s nimi i nahoru do české kanceláře, kde se odehrála známá 
vzrušující scéna, končící vyhozením místodržících a jejich písaře z okna. Jan Kutnauer ze 
Sonnensteinu byl tedy možná přitom (14). 

Nedlouho potom, 1. června byli z Prahy vypovězeni jezuité. 8. června opustili kolej v Kle-
mentinu, kde musili zanechat valnou část svého majetku. Správcem tohoto majetku byl 
direktory ustanoven Šimon Sušický spolu s dalším pražským měšťanem Václavem Mašte-
řovským z Jizbice (3). Kolej měla být předána univerzitě Karlově, ale její profesoři opět 
z opatrnosti převzetí odkládali. Nakonec direktoři umístili v koleji vojáky. Ti si tam vedli 
„jako na Fiderholci“, jak říká současník Pavel Skála ze Zhoře. Ukradli prostě, co se dalo, 
ostatní pak svévolně ničili. 

 

– 64 – 

V té době byl náš Jan Kutnauer hejtmanem ve věcech vojenských, čímž byl za to, co se 
v Klementinu dělo, odpověden. Spolu s ním ovšem i Šimon Sušický a Václav Mašteřovský. 
Tři roky potom za to všichni zaplatili hrdlem. 

Další zmínka o Kutnauerovi je z 9. listopadu 1620. Bylo to v pondělí, den po nešťastné 
bitvě na Bílé hoře, kdy se o půlnoci sešla před radnicí skupina měšťanů, jež Jan Kutnauer 
vyzýval ke vzpouře proti císařským. Měšťan Václav Magrle, o němž později vyšlo najevo, 
že byl spolu s několika dalšími zrádcem stavovského povstání, Kutnauerovi jeho úmysl 
rozmlouval. Úmysl v té chvíli jistě pošetilý, neboť Praha byla už pevně v rukou císařských 
(14). 

Tato kratičká poznámka v díle současného spisovatele Pavla Skály ze Zhoře výrazně 
dokresluje charakter Jana Kutnauera. 

Někdy po 20. únoru 1621 (snad v noci z 20. na 21. únor) byl Jan Kutnauer spolu s dalšími 
měšťany zatčen a uvězněn na Staroměstské radnici. Až do konce května probíhalo řízení 
proti zatčeným, vedené císařskou komisí v čele s knížetem Karlem z Lichtensteinu. Jan 
Kutnauer a jeho druhové bylo obviněni z vyplenění jezuitské koleje. V sobotu 19. června 
byli z radnice převezeni v doprovodu mušketýrů na Hrad a tam jednomu po druhém 
oznámen rozsudek. Pak byli odvezeni zpět do vězení. 
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V neděli 20. června ráno prosily manželky odsouzených s dětmi knížete Lichtensteina 
o milost. Marně, kníže prý nemá moci rozsudek změnit, bylo jim řečeno. Potom bylo 
manželkám a přátelům dovoleno odsouzené ve vězení navštívit. Přitom prý Jan Kutnauer 
předpověděl, že v pondělí ráno před popravou dá jim všem Bůh znamení ochrany a lásky 
otcovské. Když pak onoho rána se na nebi ukázala dvojitá duha, měli to všichni za splnění 
tohoto Kutnauerova proroctví. 

Jan Kutnauer byl v jedné cele se Sušickým a Vodňanským. Byli to čeští bratři, a proto jim 
nebyl povolen kněz. Nakonec přijali svátost pod obojí od kalvínského kněze Viktorina 
Vrbenského. Od něho máme svědectví o posledních chvílích Jana Kutnauera. Choval se 
velmi srdnatě, nejstatečněji ze všech, jako lev nějaký se ukazoval. V cele s nimi byl 
i Václav Mašteřovský. Večeřet nechtěli, pak však přece jen pojedli. Měli určitou volnost 
pohybu, Sušický byl např. vyvolán ven a tam mu kdosi řekl, že třem z nich bude dána 
milost. Mašteřovskému tak bylo vzkazováno téměř do poslední chvíle. Sušický ještě 
v pátek dal komusi zlato za slib milosti. Všechno to však bylo jen dílo nesvědomitých lidí, 
kteří se chtěli za planou naději na účet odsouzených obohatit. 
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Na noc rozžali svíci a polehávali bez spánku. Jen Mašteřovský spal uklidněn slibem milosti. 
Kutnauer a Vodňanský leželi u dveří a hovořili německy s mušketýry. V cele bylo dusno, 
mušketýři „páchli luntem“, Sušický byl sužován hrůzou ze smrti. Ráno vítali zpěvem nábo-
ženských písní. Objevení se dvojité duhy na bezmračném nebi je rozradostnilo. Potom už 
začala exekuce. Jan Kutnauer byl volán jako sedmnáctý po Leonardu Rypplovi, po něm 
pak byli popraveni Šimon Sušický a Nathanael Vodňanský. Byla to změna v pořadí, asi 
proto, aby si kat, unavený stínáním, oddychl. Pro odsouzence přišel do cely rychtářský 
písař. Řekl: „Pojďte, zavolaní!“ a vyzval prvního Jana Kutnauera. Šel ochotně, svým 
druhům podal ruku (byli to Abraham Anjel, Melichar Tejprecht a Uzlar, kteří nebyli 
odsouzeni k smrti, ale byli též ve vězení (4)) a hned na to počal sám sobě zpívat píseň „Již 
přišla ta hodina, v kteréž já mám umříti.“ Na popraviště šel s ním kněz Vrbenský a farář Vít 
Jakeš od sv. Havla. Jan Kutnauer před nimi poklekl a dostalo se mu od nich poslední 
útěchy. Pak vstal a dal katovi Janu Mydlářovi měšec peněz, aby mu nahoře odpomohl od 
dlouhého trápení. Kat se mu uctivě omluvil, svázal mu ruce a vedl ho po žebříku nahoru 
k radničnímu oknu, z něhož byl vystrčen trám (14). 
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Kutnauer ze žebříku volal: „Žádného jsem nezradil, žádného nezamordoval, žádného té 
smrti účinku se nedopustil, ale že jsem vlasti a evangeliu Božímu věren byl, umírám. Bože, 
odpusť nepřátelům, neboť nevědí, co činí. Ty pak, Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou, 
Tobě poroučím duši svou.“ (4) Slyšeli ho však jen kněží a kat, rachot bubnů jeho slova 
přehlušil. Pak se ještě pomodlil, dal katovi znamení a ten ho s oprátkou na krku srazil ze 
žebříku. 

Stejně zemřel i Šimon Sušický. V smrti přitiskl svou tvář k tváři Kutnauerově, takže to 
vypadalo, jako by svého pastorka líbal. Nathanael Vodňanský byl oběšen na šibenici 
uprostřed náměstí. Václav Mašteřovský do poslední chvíle čekal milost. Čekal marně, byl 
sťat (14). 

Zatímco hlavy některých sťatých byly vyvěšeny pro výstrahu v klecích mosteckých věží 
a dočkaly se pohřbení až v r. 1631 při vpádu Sasů do Prahy, mrtvoly tří oběšených měšťa-
nů byly večer sňaty katem se šibenice, uloženy do truhel a vydány manželkám k pohřbení. 
Pohřeb byl téhož dne pozdě večer, bez zvonění a zpěvů, jen s velkým pláčem žen, dětí 
a množství lidu. Jan Kutnauer byl pohřben v chrámu sv. Havla, Šimon Sušický u sv. Bene-
dikta a Nathanael Vodňanský u sv. Kříže (4). 
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Tak skončil manžel litovické paní Jan Kutnauer ze Sonnensteinu. Z několika skromných 
dat, které se o něm zachovaly, lze i přece učinit poměrně jasnou představu o jeho osob-
nosti. Jako jeden z mála vůdců stavovského povstání je bral skutečně vážně a nekompro-
misně. Jeho výstup v noci po bělohorské bitvě, kdy už všechno bylo ztraceno, naznačuje, 
co se dělo v jeho duši. Statečnost, kterou prokazoval až do poslední chvíle, dosvědčuje, že 
měl srdce revolucionáře. Anglický marxistický historik A. L. Morton napsal, že tento náš 
stavovský odboj měl jen krůček k úspěšné ráně buržoazní revoluci. Byl by se jí možná stal, 
kdyby mezi jejími předáky bylo více Kutnauerů. 

Co se dálo s Kateřinou a dětmi, nevíme. Jen to je známo, že dcera z předpokládaného 
prvního Kutnauerova manželství Kateřina byla zaslíbena mladšímu synu Nathanaela 
Vodňanského Jindřichovi (18). 

Oba, zdá se, přestoupili na víru katolickou. Po hmotné stránce nevedlo se vdově Kateřině 
asi zle. Zůstal jí všechen majetek po prvním manželovi a synu Jindřichovi (tady i Litovice). 
Rodiny všech tří oběšených se znaly a částečně byly i spřízněny. Hlavou rodiny Vodňan-
ských byl nyní syn Jan. O něm a jeho rodině alespoň toto: 
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I Vodňanští byli velmi bohatá měšťanská rodina. Nathanael přišel do Prahy z Plzně, a když 
zde získal měšťanské právo, koupil dům „u páteře“ v Dušní ulici. Jeho manželkou byla 
Dorota, sirotek po doktoru práv Řehoři Khernovi. Měli syny Jana a Jindřicha a dcery 
Salomenu a Ludmilu. Jan se narodil 28. prosince 1588. Dne 26. ledna 1610 se v domě 
„u Trčků“ na Staroměstském rynku oženil s Annou Streytovou, dcerou Mikuláše Streyty 
a Zuzany, rozené z Varvažova. Anna byla o dva roky starší než Jan a matku ztratila tuším 
už ve dvou letech (18). Byla o ní zmínka už na počátku. Po matce zdědila dům „u stříbrné 
růže“ v dnešní Rytířské ulici a mimo jiné i knihovnu, obsahující převážně mravoučné knihy 
(Masopust, Zahrádka růžová, O propadnutí Sodomy, Křesadlo Kristovo a Kniha Viklefova) 
(19). Připadl jí také dvorec v Horních Pticích, kde, zdá se, trávila hodně času. Tento dvorec 
byl dějištěm toho, co se stalo předmětem následující soudní pře. 

Sestra Jana Vodňanského Ludmila měla za muže jakéhosi Martina Hřebíka. To byl velký 
ctitel truňku, a když byl „pod raušem“, jak se tenkrát říkalo, tloukl Ludmilu a zle haněl celé 
příbuzenstvo. Dostal se před soud, když o kterési své švagrové veřejně prohlašoval, že se 
„svozuje“ v Litovicích a na Pticích. Myslím, že význam uvedeného  
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termínu není třeba převádět do novodobé češtiny (15). 

Jan Vodňanský byl obchodníkem. Obchodoval s vínem a snad i jinými produkty. Do politiky 
se nepletl a tak ušel císařovým represáliím. Ví se o něm, že v neděli před popravou navští-
vil svého otce a nabádal ho k pevnosti ve víře. Manželka s ním nebyla, stonala právě (14). 
Jan s ní měl jedinou dceru jménem Zuzanu. Ta mu v Horních Pticích 23. září 1625 po tří-
denním stonání „na přímorky“ ve stáří čtrnácti let zemřela. Bylo to o půlnoci z pondělí na 
úterý a v pátek byla pak pohřbena v hostivickém kostele sv. Jakuba. Rok potom zemřela 
v Pticích i Anna Vodňanská. Ve čtvrtek 9. prosince 1626 rozžehnala se v noci se životem 
a v neděli byla pak s velkým průvodem přátel a jiných vzácných lidí pohřbena opět u nás 
v kostele. Obě ženy, matka s dcerou, odpočívají pod chrámovou dlažbou před hlavním 
oltářem pod mužskými lavicemi (1). 

V Melicharově díle jsou citovány nápisy z osmi náhrobních kamenů (7). V době, kdy 
Melichar tyto údaje publikoval (r. 1890) byly zachovány už jen dva, ví se však, že jich zde 
bývalo daleko více (9). Mezi tyto zcela nezvěstné lze zřejmě zařadit i hroby ženy a dcery 
Jana Vodňanského. Tyto dva pohřby opravují také Melicharův názor, že zde 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 6 
Kronika let budování socialismu 1971–1975  42 
 

 

– 71 – 

od r. 1617 až ro roku 1662 nebylo faráře. Je pravděpodobné, že tomu tak bylo teprve od 
r. 1631, t. j. od saského vpádu. Otázkou je, proč Vodňanský dal své zesnulé pohřbít až 
v Hostivici a ne v daleko bližších Úhonicích. Snad v tom hráli roli příbuzenské vztahy 
k rodině Kutnauerově. V tom čase byla Kateřina Kutnauerová ještě majitelkou litovického 
panství a měla tuším i podací právo nad hostivickým kostelem. Jan Vodňanský dlouho 
vdovcem nebyl. V r. 1627 oženil se znovu, jak již uvedeno, s Kateřinou Kutnauerovou. 
23. srpna téhož roku je mu oznámeno, že bude muset odejít ze země, jestliže nepřistoupí 
do 28. září na katolickou víru. Jan Vodňanský z Uračova odchází s manželkou a sirotky po 
Janu Kutnauerovi tři dny před lhůtou, 25. září 1627 (1). Dovedeme si domyslet, co asi cítili 
a prožívali tito lidé v oněch dnech? 

Odešli do Drážďan. Později přišla za nimi i Janova matka Dorota, vdova po popraveném 
Nathanaelovi (po krátkém pobytu v Pirně). Také Janova sestra Salomena s manželem 
přišla do Drážďan. Dokonce i Jindřich Vodňanský se snoubenkou Kateřinou, ač katolíci, 
odešli s nimi. V Drážďanech se vrátili k církvi českobratrské a uzavřeli manželství (18). 
Majetek všech těchto exulantů zůstal pochopitelně zde.  
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Jan Vodňanský zanechal v Praze tři domy: „u stříbrné růže“, „u bílých beránků“ pod 
Kožnou a „u tří pýrů“ (na Uhelném trhu). Zkonfiskovány byly až 25. ledna 1634. Majetek 
Kateřiny Kutnauerové byl konfiskován 21. června 1628 (3). 

V listopadu 1631 vtrhli do Čech Sasové, vedení hrabětem Arnimem, a obsadili téměř bez 
boje celou zemi i s Prahou. S nimi se vrátili mnozí exulanti, mezi nimi i Jan Vodňanský. 
Přišel sám, jen Kutnauerův syn Šimon byl s ním. Jan byl kvartýrmistrem saského vojska na 
Starém městě spolu s Jiřím Křineckým z Ronova a Petrem Pešíkem z Komárova. Je též 
uváděn v seznamu civilních služebníků saského kurfirsta (10). 

Zda zavítal tehdy také do Hostivice k hrobu své ženy a dcery a do Litovic, není známo, je 
to však pravděpodobné. V květnu 1632 byli Sasové Valdštejnem z Čech zase vypuzeni 
a emigranti museli znovu odejít. Jan Vodňanský se vrátil do Drážďan, kde mu zatím 
(29. ledna 1632) zemřela ve věku 63 let matka (1). Jan se ještě v roce 1647 pokoušel 
získati znovu část svého majetku v Čechách (pohledávky na městě Rakovníku) a v souvis-
losti s tím žádal o povolení k návratu. Žádal však marně (3). Dva roky později 28. února 
1649 umírá v Drážďanech ve věku 61 let (1–18). 

Také synové Kutnauerovi Šimon a Jan žádali v letech 1640–1657 
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marně o vrácení majetku (3). Šimon však je v r. 1670 uváděn jako majitel domu „u andě-
la“ či „zlatého noha“ na nynějším Václavském náměstí 11. Zemřel v r. 1682 (8). 

O Kateřině Kutnauerové nalezl jsem poslední zmínku v seznamu dárců na stavbu jakéhosi 
chrámu v Drážďanech (datum není uvedeno, r. 1634, který uvádí J. V. Šimák, se týká jiné 
věci). Tato kdysi bohatá měšťka mohla na ni dát jen cínovou konvici (25). Bída a zapom-
nění v cizí zemi byl úděl těchto lidí, do posledního dechu věrných své víře. 

Je to hrstka dat a faktů, které se mi podařilo shledat v pramenech a literatuře, jíž dále 
uvádím. Přesto poskytnou pozornému čtenáři plastický obraz oné tragicky vzrušené doby 
před 350 léty a dají mu nahlédnout do duší i srdcí nešťastných, kdož ji prožili. Oč větší byli 
nás! 

Použité prameny a literatura: 
1. Veleslavínův historický kalendář se zápisy Vodňanských (v archivu UK) 
2. Zápisy z lounského archivu (poskyt. Dr. Bořivojem Lůžkem) 
3. Tomáš V. Bílek: Dějiny konfiskací v Čechách 
4. Historie o těžkých protivenstvích církve české 
5. Josef Lacina: Paměti královského města Loun 
6. Václav Líva: Studie o Praze pobělohorské 
7. Fr. Melichar: Paměti okresu unhošťského 
8. Ottův slovník naučný 
9. Josef Ptáček: Paměti farní osady hostivické 
10. Ant. Rezek: Dějiny saského vpádu do Čech 
11. Frant. Ruth: Kronika královské Prahy 
12. Aug. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze české, VIII. díl 
13. Ant. Schimon: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien 
14. Pavel Skála ze Zhoře: Historie o válce české 
15. Josef Svátek: Rodina Vodňanských po r. 1621 
16. Josef Svátek: Sušičtí se Sonnensteinu ve vyhnanství 
17. Jindřich Šebánek: Desetipanský úřad Starého města Pražského a jeho knihy 
18. Josef V. Šimák: Vodňanští z Uračova a jejich zápisky 
19. Z. Winter: Život a učení na partikulárních školách 
20. Z. Winter: Život církevní v Čechách 
21. Z. Winter: Kulturní obraz českých měst 
22. Z. Winter: Řemeslnictvo a živnosti v XVI. věku 
23. Z. Winter: Český průmysl a obchod v XVI. věku 
24. K. Wunš: Dějiny svob. král. města Loun 
25. Chr. A. Peschek: Die böhmischen Exulanten in Sachsen 
26. B. Peška: Konfiskování měšťan. domů na Starém městě Pražském po r. 1620 
27. Z. Winter: Ze starodávných radnic 
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V loňském roce jsem se snažil v této kronice zachytit život naší obce v celé šíři a rozma-
nitosti. Když jsem si nyní po roce znovu přečetl zápis, jak jej provedl přítel Václav Hošek, 
jeden z mála, kdož umí ještě krasopisně psát, uvědomil jsem si, že má snaha byla pošetilá. 
Leccos bylo v zápise nadbytečné, mnohé zase chybělo. Rozhodl jsem se proto pro 
budoucnost zaznamenávat jen nejvýznamnější události roku, které nějakým způsobem 
ovlivnily život naší obce. 

Zde je tedy záznam o roce tisícím devítistém sedmdesátém druhém. 

Jestliže minulý rok byl rokem slavných výročí, významných veřejných událostí a velkých 
plánů zakotvených ve volebním programu nového MNV, pak rok 1972 byl především 
energickým vykročením k splnění těchto plánů. 

Oproti roku 1971, kdy jsme oslavili 50. výročí založení KSČ, kdy jsme prožily vzrušené dny 
XIV. sjezdu strany a kdy celý národ přistoupil po bedlivé rozvaze k volebním urnám, aby si 
na další období zvolil ty, kdož jeho jménem budou v této zemi vládnout, nebylo v tomto 
roce tak významných událostí; s výjimkou obrovské aktivity, s níž náš lid začal plnit své 
předsevzetí z předvolební kampaně. 
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A tak tento zápis chce být především svědectvím o pracovním úsilí našich občanů, 
svědectvím o tom, jak mnozí, o nichž dříve nikdo nevěděl, kdož se až dosud stranili veřej-
né činnosti a nijak nepřispívali k společnému dílu, teď, strženi příkladem těch nejuvědomě-
lejších přišli, aby pomohli zlepšit životní prostředí naší obce, zkrášlit svůj domov, učinit 
v něm lepší život svůj i svých spoluobčanů. Přišli tak, jak se o tom zpívalo na počátku 
budování socialismu v naší vlasti po roce 1948 v písni, jejíž počáteční slova stavím do čela 
první kapitoly tohoto zápisu. 

 

Vyhrňme si rukávy… 

Volební program NF se od počátku roku stal inspiračním zdrojem veškeré politické i veřej-
né činnosti v obci. Hovořilo se o něm nejen na všech zasedáních MNV, ale i ve schůzích 
jednotlivých složek NF. Jeho neustálé upřesňování a hodnocení jeho plnění bylo dokladem, 
jak živou věcí se stal pro všechny občany. 

Pro rok 1972 vyplývaly z něho pro MNV a celou veřejnost především úkoly zahrnuté do 
akce „Z“. K nim se pak přiřadily ještě práce, nedokončené v minulých letech, především 
dobudování požární zbrojnice,27 veřejných záchodků v Pel- 

 

                                                 
27  Cihlářská čp. 191. 
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zově ulici28 a dokončení vnitřní úpravy pionýrské klubovny. Z akce „Z“ bylo nejzávažnějším 
úkolem pro tento rok vybudování kanalizace ve čtvrti za školou. Z ostatních to pak bylo 
provedení generální opravy v budově ZDŠ a vypracování projektu přístavby školní jídelny 
a šaten u téže budovy. Vedle těchto vysloveně pracovních úkolů bylo zde další ve všech 
oblastech veřejného života, především v oblasti kulturní. Bylo to školení nových poslanců 
MNV, všestranné zlepšování životních podmínek v obci, zkvalitňování služeb komunálního 
podniku, vytvoření redakční rady místního rozhlasu a zajištění jeho pravidelného vysílání, 
zlepšení práce zdejšího kina, další rozvíjení činnosti místní lidové knihovny a příprava 
ustavení kulturního střediska. 

Nyní na konci roku lze říci, že většina těchto úkolů byla splněna, některé dokonce před 
stanoveným termínem. Tak školení poslanců proběhlo v měsíci únoru a přineslo dobré 
výsledky, projevující se v jejich činnosti. O zlepšení spojení občanů s národním výborem se 
přičiňují také občanské výbory, které byly zvoleny na plenárním zasedání MNV 10. února. 
Pro zlepšení životního prostředí byly uskutečněny tyto akce: rozšířeno veřejné osvětlení, 
zajištěn ve větším rozsahu než dosud odvoz popela kukavozy Technických služeb města 
Berouna, 
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vybudován chodník pro pěší ke hřbitovu v Hostivici I. a vyasfaltován chodník okolo 
provozovny Okresního stavebního podniku až k Jenečskému potoku.29 Byla také provedena 
oprava některých bytů v majetku MNV, především v čp. 1. Aby zlepšil služby obyvatelstvu, 
počal komunální podnik s výstavbou sběrny šatstva pro čistírnu a mandlem na hostivickém 
náměstí. Stavba byla v průběhu roku dokončena, ale svému účelu zatím sloužit nemohla, 
poněvadž objekt bylo nutno použít pro prodejnu masa, v jejíž dosavadní provozovně došlo 
ke zhroucení stropu. 

Velmi bolavým problémem je vybudování nového prodejního střediska v Hostivici I., neboť 
dosavadní prodejna podniku Potraviny na Husově náměstí30 svými malými prostorami 
zdaleka nevyhovuje potřebám občanů. V tomto úkolu se nepodařilo během tohoto roku 
udělat ani krok kupředu. A tak i nadále se budou naši občané tísnit v dosavadní prodejně 
a ztrácet čas v dlouhých frontách u pultu s váženým zbožím a u pokladen. 

MNV se také nepodařilo zvýšit počet pracovníků pro údržbu a čistotu veřejných komuni-
kací. Proto je stále ještě úklid obce nedostačující, a to zvláště proto, že pracovníci JZD 
pramálo dbají, aby ulice neznečišťovali při převozu senem, slámou a mrvou. 

 

                                                 
28  Vedle tehdejšího MNV, nyní domu služeb (Husovo nám. čp. 59); zbořeny byly v roce 2013. 
29  V Cihlářské ulici. 
30  Husovo nám. čp. 499. 
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Jedním z nejdříve splněných úkolů nového programu bylo ustavení redakční rady místního 
rozhlasu a zajištění jeho pravidelného vysílání. Bude o tom ještě zmínka později, podobně 
jako o práci kina a místní lidové knihovny. V přípravě ustavení kulturního střediska se 
nedošlo zatím dále než k vytvoření organizačních předpokladů k jeho zřízení. Největším 
problémem je výběr vhodného vedoucího. 

Jak bylo již zpředu uvedeno, hlavním úkolem z akce „Z“ pro tento rok bylo vybudování 
kanalizace ve čtvrti za školou. Po dobré organizační i agitační přípravě, na níž se podíleli 
především poslanci bydlící v této části obce M. Nešvara, J. Šesták, J. Tejkal, V. Kubišta 
a dále ing. arch. J. Čermák a ing. arch. Machek, byly práce zahájeny v sobotu 17. června. 
Příští sobotu 24. června byla kanalizace položena přes noc pod vozovkou v Komenského 
ulici, takže nebylo nutné na této velmi frekventované komunikaci přerušit provoz. Dne 
29. června bylo pak započato s hloubením kanalizace ve Školské ulici. Kanalizace byla 
dokončena a postupně uváděna do provozu podle toho, jak se jednotliví majitelé domů 
podle svých časových a pracovních možností připojovali ke kanalizaci. Na této akci bylo 
dobrovolnými pracovníky odpracováno celkem 11 364 hodin. 

Velkou stavební akcí tohoto roku, zajišťovanou okresním 
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stavebním podnikem, byla generální oprava školní budovy. Byla započata v prvním 
lednovém týdnu a dokončena k 1. září nákladem 781 517 Kčs. Škola získala na vzhledu, 
a to jak zvenčí obnovením fasády, tak především uvnitř, kde bylo instalováno zářivkové 
osvětlení všech tříd, byly zbudovány nové záchody, rozvedena voda do všech tříd, chodby 
nově vydlaždičkovány, opravena střecha a schodiště, vyměněna část oken, ostatní 
opravena, podobně i dveře a všechno bylo nově nalakováno. Škola se tím změnila 
k nepoznání. 

Ke konci roku přikročila školská komise MNV k vypracování projektu přístavby školní 
jídelny a šaten, s kterou bude započato v příštím roce. 

Kladem práce MNV bylo také dokončení stavebních akcí z minulých let, t. j. veřejného 
záchodku, požární zbrojnice v prostoru u mlýna a pionýrské klubovny. Zůstává zde však 
nadále jeden nedokončený úkol, a to dobudování sportovního stadionu. Tato práce se 
vleče už od roku 1953 a není naděje na její brzké dokončení. Vedle těchto hlavních prací 
byla v tomto roce provedena i úprava Broulovy a Janderovy ulice, úprava náměstí (zde 
bylo odpracováno 2 900 hodin, z toho dětmi a jejich učiteli 2 035), dále byl upraven 
chodník u mlékárny, v Jenečku u dráhy (práce s. Jandy) a uskutečněna úprava prostran-
ství před opravnou obuvi a prostoru bývalého hřbitova v Litovicích. Byl také zalesněn 
pozemek pod klubovnou pionýrů. 
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Významné je také, že byla započata přestavba bývalé spořitelny v lékárnu, kterou obec 
velmi potřebuje. Má být uvedena do provozu do konce I. čtvrtletí roku 1973.31 

O dobrý výsledek všech těchto prací se zasloužily i dvě Národní směny, a to 22. dubna 
a 30. září, jichž se zúčastnil velký počet hostivických občanů na všech pracovištích, o nichž 
byla vpředu zmínka. 

Celkový náklad na všechny tyto práce, včetně generální opravy ve škole, činil 
2 873 169 Kčs, z toho: vlastní akce Z 126 000 Kčs, rozšíření veřejného osvětlení 
43 649 Kčs, kanalizace a úprava komunikací 945 631 Kčs a přestavba lékárny 650 000 Kčs. 
Je to jistě hodně peněz, ale především také hodně lidské práce. Práce dobrovolné, bez-
platné, obětavé pro společný prospěch. Právem proto byli za práci na nejvýznamnější akci 
roku – vybudování kanalizace za školou – v závěru roku národním výborem vyznamenáni 
ti, kdož se o ní nejvíce zasloužili. Byli to tito naši spoluobčané: ing. Josef Čermák (odpraco-
val 540 hodin), Vlastimil Kubišta (414 hodin), František Boťcha (311 hodin), Vladislav 
Votava (303 h.) vyznamenáni Středočeským KNV. 

Za odpracovaných více než 200 hodin byli vyznamenáni MNV: Alois Šenkapoul, Karel 
Obrázek, Rudolf Randáček, Václav Hink, Jaroslav Sedlák, Jiří Vlček, Miroslav Nešvara, 
Antonín Kapalín, Jaroslav Eliášek, František Purchart, Josef Vozáb, Radoslav Holeček, 
Celestýn Blaho, Antonín Ploc, Václav Kadeřábek, Josef Novotný, Josef Karl, Antonín 
Kudrna, Jaroslav Valeček, Antonín Petřík, 
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Cyril Žák, František Sýkorovský. 

Řada dalších pak obdržela pochvalné uznání za odpracování 6–199 hodin. Upřímný dík nás 
všech za jejich příkladné úsilí. 
 

Slavnostní chvíle 

V úvodu jsem napsal, že letos nebylo v životě naší obce tak významných událostí, jako 
tomu bylo loňského roku. To však nikterak neznamená, že bychom neprožili slavnostní 
chvíle, na něž bychom s radostí a pohnutím nevzpomínali. 

Už oslava Mezinárodního dne žen, konaná 5. března v Dělnickém domě, byla jednou 
z nich. Přičinili se o to především naši pionýři, kteří zde šátkovali svých 36 nejmladších 
kamarádů. Slavnostní projev pronesla při této příležitosti předsedkyně Místního výboru 
Československého svazu žen Božena Schmidová a pěkný kulturní program připravila škola 
s pionýrskou organizací. 

Jinou neméně slavnostní chvílí byl slib učitelů, který se konal u příležitosti jejich svátku 
28. března v obřadní síni MNV v Hostivici za účasti předsedy Chaloupky, tajemníka Leštiny 
a předsedy školské komise MNV Jeneč Hanuše. Slavnostní slib složili do rukou ředitele 
Šrámka všichni učitelé zdejší devítiletky a do rukou ředitele školy v Jenči F. Kindla všichni 
učitelé tamní školy. Po ukončení slavnostního slibu odebrali se všichni do školy, kde 
v družné besedě oslavili spolu se zástupci MNV a SRPŠ  
                                                 
31  Čsl. armády čp. 164. 
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Den učitelů. Nic nevadilo, že po sněhové bouři, která se toho dne k večeru snesla na 
Hostivici, zhaslo na dlouho elektrické světlo a účastníci oslavy proto museli sedět při 
svíčkách. Na srdečnosti besedy to pranic neubralo. 

Nejvýznamnějším svátkem v roce byl pochopitelně 1. máj. Tradiční manifestace k němu 
proběhla letos za pěkného slunečného počasí, i když drobátko silnější vítr cuchal trochu 
více, než se slušelo, vlasy dětí a žen. Účast občanů na průvodu obcí i na manifestaci na 
hostivickém náměstí byla opravdu pěkná. Pověření funkcionáři napočítali celkem 
3 460 účastníků, z toho z Hostivice I. 1 600 dospělých a 360 dětí, z Hostivice II. 
250 dospělých a 50 dětí, ze Středokluk 100 občanů, z Kněževse 200, ze Zličína 350. Na 
chodnících bylo napočítáno 410 diváků. V průvodu, který doprovázela dechová hudba, bylo 
neseno 10 transparentů, 50 obrazů státníků a 100 praporů. Šlo v něm také 23 Vietnamců, 
pracujících do konce srpna ve zdejším cechu závodu Praga. Průvodu se celkem zúčastnilo 
28 organizací NF, v krojích Baráčníci z Hostivice I. a II., sportovci a pionýři. Manifestace na 
náměstí byla zahájena recitací členky Národního divadla v Praze Evou Klenovou, hlavní 
projev pak měl s. Gregor, ředitel Okresní zemědělské správy Praha-západ. Po manifestaci 
koncertovala na náměstí dechovka Roztočenka, řízená Robertem Müllerem. 

Druhou velkou slavností, kterou v průběhu roku Hostivice prožila, byly okresní dožínky, 
konané 9. září na hostivickém náměstí. Zúčastnil se jich ministr zemědělství ing. Josef 
Nágr 
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a pracovník velvyslanectví SSSR Abramov. Spolu s nimi byli přítomni i členové delegace 
okresu Rathenau z NDR, s nímž má okres Praha-západ družbu. Po dopoledním zábavném 
programu a prohlídce výstav řady zemědělských závodů okresu následovala odpoledne 
velká přehlídka zemědělské techniky a shromáždění všeho občanstva na náměstí, na němž 
promluvil člen naší vlády. Po manifestaci pokračoval zábavný program až do večerních 
hodin. Hrály v něm dechové a beatové orchestry, konala se módní přehlídka, na rožni se 
pekla kuřata, v provozu byly dvě restaurace pod širým nebem a prodejna automobilů. Děti 
lákaly nejvíce houpačky, kolotoče a autodrom, muže pak jezdecké závody na koních 
pořádané na poli před školou. Všechny tyto atrakce přilákaly do naší obce na 
8 000 návštěvníků z celého okresu. 

Tradiční Měsíc československo-sovětského přátelství byl letos slaven v souvislosti 
s 50. výročím založení SSSR a 55. výročím Velké říjnové revoluce. Zahájen byl 6. listopadu 
lampionovým průvodem školní mládeže a manifestací na hostivickém náměstí, na níž 
promluvil člen výboru místní odbočky Svazu československo-sovětského přátelství Jan 
Staněk. 

Dne 17. listopadu vyvrcholily pak oslavy koncertem souboru střední skupiny sovětských 
vojsk v Dělnickém domě. Koncert vyzněl jako výrazný projev přátelství našich a sovětských 
lidí. V rámci MČSP proběhla 2. prosince také oslava 80. výročí založení hostivického Sokola 
a 40. výročí založení pěveckého spolku Bendl. 
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O této nejvýznamnější kulturní události roku se zmiňuji podrobně v další kapitole. 

Závěr Měsíce československo-sovětského přátelství byl 8. prosince opět v Dělnickém 
domě, kde po projevu L. Chaloupky, předsedy MNV, byli na slavnostním zasedání MNV 
vyhlášeni nejlepší brigádníci roku, podílející se svým pracovním úsilím na budovatelských 
úspěších akce Z, jak jsou vpředu vyjmenováni. Tito brigádníci měli zde být veřejně 
vyznamenáni, což se však plně nevydařilo, neboť část brigádníků se nedostavila. Slavnost-
ní večer byl pokažen i tím, že pionýři a žáci školy nemohli v důsledku karantény provést 
připravený kulturní program. 

Tolik tedy o nejvýznamnějších slavnostech uplynulého roku. V další kapitole bude zmínka 
o kulturním životě v naší obci. Jestliže jsem první kapitolu uvedl slovy budovatelské písně 
z prvních poválečných let, pak pro titul téhle kapitoly se vracím ke staré dělnické písni, 
dělící lidský čas verši: osm hodin práce… 

 

Osm hodin vzdělávat se 

První významnou kulturní událostí roku bylo zahájení vysílání místního rozhlasu. Stalo se 
tak 22. ledna dopoledne a tím byl splněn i jeden z bodů volebního programu. Vysílání 
Hostivického rozhlasového týdeníku, jak byly brzy tyto relace nazvány, se od té chvíle stalo 
pravidelnou součástí života obce. Ozývá se vždy v pátek odpoledne a 

 

– 86 – 

a v sobotu dopoledne. Půlhodinové pořady připravuje redakce pod vedením JUDr. Zváry 
a k vysílání je na magnetofonový pásek nahrává skupina hlasatelů z řad učitelů zdejší 
školy a techniků z klubu Hifi při zdejší odbočce Svazarmu. Režisérem pořadů je učitel 
zdejší školy Miroslav Jaroš. Obsahové schéma relací, nahrávaných podle pečlivě vypraco-
vaného scénáře, se skládá z komentovaného zpravodajství o politických událostech doma 
i v zahraničí, ze zpráv MNV a dalších složek NF, z oznámení programu místního kina, 
sportovních podniků a pod. Pořady mají od počátku slušnou profesionální úroveň a získá-
vají stále větší odezvu mezi občany. 

Další významnou kulturní událostí v naší obci bylo vyznamenání místní lidové knihovny 
čestným uznáním Středočeského KNV, které této instituci bylo uděleno v měsíci květnu. 
Byla jím oceněna velká obětavost a iniciativa vedoucí knihovnice Antonie Klemšové i její 
spolupracovnice Jarmily Findejsové. Knihovna uspořádala i v tomto roce řadu kulturních 
akcí, jako byly výstavky k nejrůznějším výročím či literární pásma s hercem J. Brožem 
z kolínského krajského divadla, uspořádaná pro žáky zdejší školy. Dále byl významně 
rozšířen knižní fond knihovny a rozvíjena činnost knihovny jako střediskového zařízení. 

Od 30. května do 7. června bylo na sokolském cvičišti v provozu letní širokoúhlé kino pod 
širým nebem, které se těšilo 
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velké pozornosti především mladých diváků. Večer co večer sem přicházeli naši občané, 
oblečeni ve svetrech a s pokrývkami proti chladu, aby sledovali promítání filmů. 

Ke kulturním akcím roku lze ještě počítat i tradiční vystoupení žáků hudebních kurzů 
Osvětové besedy, k němuž došlo 17. června v kulturním domě závodu Praga. Před svými 
rodiči a přáteli pochlubily se děti svým uměním a je potěšitelné, že mezi nimi bylo i několik 
nesporných hudebních talentů, z nichž možná vyrostou dobří hudebníci. Přičiňují se o to 
učitelé těchto kursů Josef Kaplánek, František Šoltys a Bohumil Heverle. 

Vedle těchto událostí nebylo by spravedlivé zapomínat na mnohá vystoupení dětí při 
nejrůznějších příležitostech a také na vystoupení baráčnických pěveckých souborů. Svými 
pořady přičinily se o obohacení sněmování strany, MNV i složek NF. 

Daleko nejvýznamnější událostí na tomto úseku byla již vzpomenutá oslava 80. výročí 
založení Sokola a 40. výročí založení pěveckého spolku Bendl. Slavnostní večer k těmto 
výročím se konal 3. prosince v sokolovně za slušné účasti občanů v důstojném ovzduší, 
hodném této události. Program večera utrpěl neúčastí mládeže, které karanténa vyhlášená 
nad školou pro epidemii infekční žloutenky nedovolila provést nacvičená tělovýchovná 
vystoupení. Pořad se proto omezil jen na slavnostní projevy Josefa Kaplánka a Vlastimila 
Kubišty, v nichž bylo především 
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vzpomenuto historie obou organizací, dále pak pěveckým koncertem sboru Bendl, jemuž 
při vystoupení byli nápomocni i pěvci ze Slaného a Mladé Boleslavi. Při této příležitosti byli 
také čestným uznáním MNV vyznamenáni a odměněni knihou zasloužilí pracovníci Bendla 
K. Bratrych, V. Kadeřábek, F. Kubr a D. Trapl. 

Budiž mi dovoleno zaznamenat zde pro paměť příštích generací stručnou historii obou 
jubilantů. 

Myšlenka založit v Hostivici tělovýchovnou jednotu vznikla již v roce 1890. Naši předkové 
však tenkrát uznali za potřebnější zřídit sbor dobrovolných hasičů, a tak k založení tělocvič-
né jednoty došlo až o dva roky později. Bylo to po prvním sletě Podbělohorské sokolské 
župy, který se konal 3. července roku 1892 na Kladně. Tehdy se sešla skupina zdejších 
občanů v hostinci pana Ptáčka na Břvech a tam bylo dohodnuto založit v Hostivici Sokol. 

Dne 18. září 1892 se konala ustavující valná hromada za účasti 20 členů, kterými však 
nebyli jen hostivičtí občané, ale také jednotlivci z Jenečka, Břvů, Jenče, Zličína a Chýně. 
Byl zvolen výbor jednoty a za spolkovou a cvičební místnost vybrán sál v prvním patře 
hostince u Neradů (dnes u Chmelového keře). Byly zadány stanovy a 20. října téhož roku 
se tam prvně cvičilo. Do konce roku měla jednota už 56 členů. Stanovy schválilo okresní 
hejtmanství v Kladně dne 4. ledna 1893, a tak vlastně vznikla tělovýchovná jednota Sokol 
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Členy prvního výboru a zakladateli tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici byli občané: Pavel 
Čermák, Antonín Šprunk a Karel Nebeský z Hostivice, Václav Tomek z Jenečka, Antonín 
Šimáček a Ladislav Novotný ze Břvů, Antonín Landa ze Zličína, Adolf David, Josef Chalupa 
a Václav Chvoj z Jenče, František Vyšín, Karel Bláha a Pavel Řídký z Chýně.32 

Zpočátku cvičili jen muži, ale již během roku začalo i cvičení žactva, které však bylo brzy 
přerušeno zákazem místní školní rady.  

V roce 1896 začalo cvičení řemeslnického dorostu a v roce 1906 byl založen ženský odbor, 
do něhož se přihlásilo 21 členek. Žactvo počalo pravidelně cvičit teprve 13. dubna roku 
1909, kdy bylo získáno zvláštní povolení c. k. okresního hejtmanství v Kladně. Cvičenci 
jednoty, muži zúčastnili se již v roce 1895 III. všesokolského sletu v Praze. Od té doby 
nebylo jediného sletu a později pak spartakiády, jichž by se členové naší jednoty 
nezúčastnili. V Hostivici konalo se již 12. července 1908 okrskové cvičení, jehož se však 
zúčastnily pouze ženy. Vlastní veřejné cvičení uspořádala jednota 3. července 1910 na 
dvoře bývalého statku u Chlupatých. Zde už cvičily všechny složky a veřejné cvičení se 
každého roku opakovalo. Cvičilo se i v okolních obcích a hostivická jednota se velkou 
měrou zasloužila o to, že byly založeny sokolské jednoty i v Chýni a v Jenči. 
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Vedle tělesné výchovy pořádala jednota i různé výlety, besídky a tělocvičné akademie. 
Když pak po prvé světové válce získal Sokol vlastní budovu, rozběhla se tělovýchova na 
plné obrátky. 

Vedle cvičení byla bohatá i činnost vzdělávací. Konaly se přednášky, vycházky do muzeí 
a na výstavy, divadelní odbor sehrál každoročně několik představení, hrálo se i loutkové 
divadlo, promítaly se filmy. 

Při jednotě působil i pěvecký kroužek, který dal později základ pěveckému spolku Bendl. 
Každého roku se konaly sokolské šibřinky, jejichž půlnoční scény, připravované vlastními 
autory a cvičenci jednoty, byly proslaveny široko daleko. Tak učitel zdejší školy František 
Pechlát napsal např. scény „V zemi pyramid“, „Z pohádky do pohádky“, „Na světelné vlně“, 
nebo ing. Kohoutek „Z luhů slovanských“ nebo po válce Miloš Šrámek „Letíme na Mars“, 
„Zakletá princezna“, „Jen za to vzít“, „Dovolená s čertem“, „Pohádka tisící a druhé noci“. 
Jednota měla tehdy i svůj vlastní orchestr, který spolu s divadelním odborem provedl řadu 
klasických operet, např. Nedbalovu „Polskou krev“, Straussova „Netopýra“ a dokonce 
i operetu místního autora Josefa Kaplánka „Sen noci svatojánské karnevalové“.33 
Z cvičitelek je třeba zvláště připomenout učitelku zdejší školy Helenu Tittelbachovou, 
dlouholetou náčelnici a vynikající organizátorku. 

V roce 1941 byla Československá obec sokolská okupanty 

 

                                                 
32  Seznam neodpovídá jménům uvedeným v pamětní knize Sokola (zveřejněna jako svazek č. 1 řady I 

Pramenů k hostivické historii; v době psaní obecní kroniky však byla považována za ztracenou) 
a v dalších pramenech, např. prvním starostou hostivického Sokola byl Jan Turecký z Jenče. 

33  Správně: V noci karnevalové. 
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rozpuštěna a řada jejích představitelů uvězněna a umučena v koncentračních táborech 
a na popravištích. 

Po osvobození došlo k sjednocení veškeré tělovýchovy a jednota měla nyní oddíly různých 
sportů, jako např. oddíl košíkové, stolního tenisu, ledního hokeje, lyžařský oddíl, šachový 
oddíl a zvláště pak oddíl kopané, který vznikl sloučením Sportovního klubu Hostivice 
a klubu Meteor Litovice.  

Při oslavě 40. výročí založení jednoty byl 15. května 1932 v den 100. výročí narození 
zakladatele sokolstva Dr. Miroslava Tyrše odhalen při veřejném cvičení na letním cvičišti 
sokolovny Tyršův památník, pro nějž plaketu s reliéfy J. Fügnera a M. Tyrše vytvořil opět 
nadšený sokolský pracovník, místní učitel František Pechlát a odlila firma Zicha a Heim. 
Tento památník byl za okupace zničen. Dne 2. října téhož roku byla odhalena na tehdejší 
radnici, dnes budově MNV, pamětní deska skladateli sokolské hymny „Lví silou“, učiteli 
zdejší školy Františka Josefa Pelze. Deska, která byla dílem Františka Pechláta, byla za 
okupace sňata, uložena a 9. května 1969 znovu instalována. 

V roce 1950 bylo zrušeno sokolské kino, čímž bylo značně postiženo finančně hospodaření 
jednoty. Také divadelní a loutkový odbor vzal za své. Naproti tomu došlo k rozsáhlé 
adaptaci tělocvičného sálu, obou přístavků a jeviště. Náklad půl druhého milionu Kčs na 
tyto úpravy nesla ÚRO,34 pod jejíž pravomoc tehdy jednota náležela. 
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Byl to však také výsledek velké bezplatné pomoci členstva jednoty, které se obětavě 
postaralo o materiál potřebný k adaptaci. Cihly a dřevo se přivážely z pohraniční obce 
Petrovice u Tisé na Děčínsku, kde jednota získala tovární objekt určený k demolici. Sem 
jezdili po dlouhou řadu týdnů členové jednoty trávit neděle bouráním starého zdiva, 
čištěním cihel a nakládáním připraveného materiálu. Dík tomuto úsilí mohla být sokolovna 
předána veřejnosti při oslavě 60. výročí jednoty v polovině listopadu 1952. V té době bylo 
také započato s budováním nového fotbalového hřiště vedle starého hřbitova v Litovicích. 

Postupně docházelo k novým a novým změnám v organizaci tělesné výchovy. Jednota 
spadala postupně pod různé závodní výbory a podle toho měnila i svůj název. Tak to byl 
Sokol Armaturka, pak Spartak Motorlet, Spartak AZKG a znovu Sokol Hostivice. To mělo 
neblahý vliv především na členskou základnu. Odcházeli funkcionáři, odcházeli řadoví 
členové, nastaly vážné starosti hospodářského charakteru. V posledním čase bylo nutno 
přikročit k nové přístavbě sokolovny. Náklady ve výši 420 000 Kčs hradil ÚV ČSTV, a tak 
došlo k vybudování nového bytu sokolníka, malého sálu a hygienických zařízení. Bylo také 
instalováno ústřední topení. 

Dnes má jednota 320 členů, kromě žactva. V činnosti jsou všechny složky základní tělesné 
výchovy, oddíl kopané, odbíjené a šachový oddíl. Sokolovna je plně využita. 

 

                                                 
34  Ústřední rada odborů. 
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Vedle členstva používá tělocvičny i zdejší škola, a to od rána až do pozdního odpoledne. 

Uplynulých 80 let bylo vyplněno bohatým tělovýchovným ruchem a ti, kdož se zasloužili 
o činnost TJ Sokol, zanechali za sebou kus záslužné práce pro zdraví své i svých spolu-
občanů. 

Pěvecký sbor Bendl, dnes člen závodního klubu Praga cechu Hostivice, vzešel z drobných 
pokusů o pěstování sborového zpěvu ve zdejší obci již před první světovou válkou. 

Tehdy v roce 1913 zpíval zde osmičlenný kroužek, vedený učitelem Nyklesem.35 Po dobu 
války jeho činnost ustala. V roce 1918 byla jeho činnost obnovena pod vedením sbormistrů 
Saifrta, Nyklese, Geltnera staršího i mladšího, Kejhy a Janouška. Někdy kolem roku 1928 
se však tento kroužek rozpadl. V roce 1932 se utvořil znovu, a to, jak vpředu uvedeno, při 
tělovýchovné jednotě Sokol. Měl 18 členů a byl to mužský sbor. Ještě téhož roku se ustavil 
jako samostatný pěvecký spolek a přijal jméno skladatele Karla Bendla. Měl 28 členů 
a jeho činnost povolil tehdejší Zemský úřad v Praze. Sbor se stal i řádným členem Pěvecké 
obce československé. Ze zakládajících členů spolku dodnes ve sboru působí František 
Kubr, Ladislav Trapl a Karel Bratrych. 

Dne 4. prosince 1934 byl založen samostatný ženský sbor v počtu 20 členek. O rok později 
byl při spolku založen i hudební soubor, který působil asi pět let, než se jeho  
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členové rozešli do různých jiných hudebních těles. 

V čele pěveckého sboru se za uplynulých 40 let vystřídali tito sbormistři: Adolf Kubát, syn 
Hynka Kubáta, dirigenta Kladenské filharmonie, učitel zdejší školy a později profesor státní 
konservatoře, kde vyučoval hře na hoboj; Stanislav Haidl; Vilém Kostečka, violista 
orchestru Národního divadla; Josef Kaplánek; Jaroslav Ušák, profesor hry na trombon při 
státní konservatoři; MUDr. Štěpán Figar, absolvent konsevatoře ve hře na varhany; Václav 
Kadeřábek a především Karel Bratrych, který se stal nejvýznamnější postavou z celé této 
galerie sbormistrů a který obětoval rozkvětu sboru svůj veškerý volný čas a všechny své 
schopnosti organizační i umělecké. 

Počet členů sboru se pohyboval kolem 30 mužů a 25 žen. Největšího počtu členů dosáhl 
sbor v letech 1948–1950, kdy měl 34 mužů a 27 žen. V roce 1952 se připojilo ke sboru 
10 členů pěveckého sboru Smetana v Řepích, který přestal vyvíjet činnost. Tito členové se 
dosud aktivně zúčastňují činnosti našeho sboru. Po zrušení Pěvecké obce československé 
přešel Bendl do hostivické Osvětové besedy a později se stal součástí závodního klubu 
tehdejší Armaturky, dnes AZ Praga. 

Pěvecký sbor Bendl byl po celou dobu svého trvání nesporně nejaktivnějším kulturním 
souborem v obci. Bez něho se neobešla žádná oslava ani slavnost. Sbor účinkoval nejen 
doma, ale i v okolních obcích, ve Stodůlkách,  

 

                                                 
35  Neučil v hostivické škole. 
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v Jenči, v Dobrovízi, v Chýni, v Unhošti, v Řepích, v Malém Přítočně. Zajížděl také do Tisé 
u Děčína, vystupoval na Smetanových oslavách v Jabkenicích, na krajském pěveckém 
koncertě na Konopišti, v Novém Strašení, v Slaném a v Mělníce. Zúčastnil se dále tří 
župních koncertů ve Smetanově síni v Praze a v městském divadle v Kladně. Pořádal řadu 
pěveckých a hudebních koncertů společně s pěveckým sdružením Šárka ve Vokovicích 
a Dalibor v Novém Strašecí. Společně s TJ Sokol uskutečnil v roce 1948 dvě představení 
Tylovy hry Fidlovačka. Při oslavách a vzpomínkách na nejrůznější výročí účinkoval jen 
v naší obci v letech 1945–1950 celkem devadesát devětkrát. Kromě této činnosti pořádal 
každoročně pravidelné zájezdy do různých měst naší vlasti, spojené s prohlídkou kulturních 
památek a pěveckým vystoupením sboru. 

Po dobu své činnosti věnovali členové souboru tisíce hodin svého času na zkoušky a vy-
stoupení. Bylo nacvičeno 186 mužských sborů, 68 smíšených a 20 ženských, a to od nej-
složitějších až po jednoduché úpravy našich krásných národních písní. Tuto činnost konali 
členové sboru z lásky ke sborovému zpěvu zcela nezištně a naopak mnohdy s osobními 
oběťmi. Sboru se dostalo čestných uznání od ONV Praha-západ, od MNV Hostivice a od 
místní odbočky SČSP. Sbormistr Karel Bratrych obdržel za svou mimořádně záslužnou práci 
uznání od Středočeského KNV a od MNV Hostivice. 
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Při pohledu na uplynulých 40 let práce tohoto lidového uměleckého tělesa jest jen litovat, 
že jeho budoucí činnost je ohrožena nedostatkem nových členů, kteří by nastoupili za ty, 
jimž osud dal odejít. 

Oslavným večerem na počest výročí těchto dvou společenských organizací v naší obci 
vyvrcholil a také skončil kulturní život roku 1972. Když jsme toho večera ze slavnostních 
projevů vyslechli výčet bohaté společenské činnost obou organizací v minulých letech, 
zabolelo nás srdce při pohledu na chudobu dnešního života v této oblasti v čase, který 
poskytuje všem, kdož by se v této činnosti chtěli uplatnit neskonale větší možnosti, než 
dávala doba, kdy Sokol a Bendl začínaly. 

Je to snad proto, že český člověk zabere naplno jen tenkrát, když musí jít proti proudu? 

 

Deset let práce a budování  

Koncem roku oslavil komunální podnik naší obce deset let svého trvání. Bylo to deset let 
velkého úsilí, jehož výsledkem je dnešní mohutný podnik Union, zaměstnávající na konci 
roku 1971 celkem 380 pracovníků a vykazující zisk 2 195 000 Kčs. 

Vznikl na základě usnesení MNV ze dne 22. listopadu 1962 jako nástupce Sdruženého 
komunálního podniku, který v Hostivici vznikl již v roce 1951. 
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V této instituci byly začleněny téměř všechny živnosti a řemesla, včetně hostinců, trafik 
a pod. Sdružený komunální podnik byl však brzy začleněn do Okresního podniku, který se 
pak postupně rozčlenil na stavební podnik, průmyslový podnik a kovopodnik. Drobné 
živnosti jako např. holiči, mandl a jiné byly později předány opět do správy MNV. To však 
tento orgán značně zatěžovalo a proto byly vytvářeny tzv. neplánované provozovny národ-
ních výborů, v nichž pracovali řemeslníci, obvykle ve vedlejším pracovním poměru. Zedníci, 
klempíři, zámečníci, truhláři, malíři pokojů a natěrači, instalatéři, dopravci a pod. byli 
zařazeni do provozovny s názvem Údržba a služby, svépomocný podnik MNV Hostivice. 
S nimi tam byli i krejčí, obuvníci, švadleny, prodej topného plynu, drobná stavební projek-
ce, košíkář, koupaliště, zahrada, oprava radio přístrojů a televize, postřik stromů, řezání 
dříví, šrotování a obstarávání stavebního materiálu. Tento podnik byl zřízen 15. ledna 
1957. Z něho pak vznikl dnešní podnik jako organizace místního hospodářství s názvem 
Komunální služby v Hostivici. Do ní byly začleněny uvedené neplánované provozovny 
a dále pak v dohodě s MNV v Jenči tamní holičskokadeřnická provozovna a mandl. Rada 
MNV určila jí jako sídlo objekt čp. 100 v Jiráskově ulici. Kancelář měla v budově MNV 
v přízemí tam, kde je dnes poštovní úřad.36 Zde začínali s. Václav Čížek se s. Zdeňkou 
Pošepnou podnik budovat. V účetní agendě jim pomáhal zpočátku s. Karel Kokoška, brzy 
potom byla přijata 
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jako účetní s. Jiřina Zelenková. Při vzniku podniku byly zde tyto provozovny a pracoviště: 
místní doprava, mandlování prádla, napínání záclon, holičsko-kadeřnické provozovny, 
koupaliště, půjčovna průmyslového zboží, vývěsková služba, prodej topného plynu, fekální 
služba, sady, oprava radií a televize, kovoopravna, auto a motoslužba, pletení košů, 
truhláři, pletení svetrů, dámské a pánské krejčovství, kožišnictví, opravy prádla, obuvnictví, 
cementáři, lom, pískovna, stavební četa, sanitní instalace, klempířství, zámečnictví, výroba 
pletiva, malíři pokojů, lakýrníci a elektroinstalatéři. Během roku zavedeny broušení bruslí, 
fotoslužba a sklenářství. V prvním roce měl podnik 65 pracovníků s průměrnou měsíční 
mzdou 1 101 Kčs. Měl také dva učně. Zisk činil 47 tisíc Kčs, odvod do rozpočtu MNV činil 
25 tisíc Kčs a objem investic 21 500 Kčs. Celkový obrat činil 935 000 Kčs. V roce 1964 se 
podnik rozšířil o provozovny v Řepích a Zličíně, v dalším roce o některé provozovny 
v Chrášťanech (pohřební služba), Jinočanech, Ořechu, Řeporyjích a Suchdole (fekální vůz). 
V rámci delimitace byly k němu připojeny Komunální služby ve Stodůlkách. Tím podnik 
zmohutněl na 72 provozoven v osmi obcích našeho okresu. Měl už 360 pracovníků s prů-
měrnou měsíční mzdou 1 227 Kčs, se ziskem 91 000 Kčs, odvodem 86 000 Kčs a objemem 
investic 98 000 Kčs. Obrat se zvýšil na 1 266 000 Kčs. V roce 1966 přešel podnik na vyšší 
typ řízení a plánování. Jeho činnost se rozšířila o knihařství v Kněževsi a zvláště o činnost 
provozovanou v tzv. dohodě, jako např. taxislužba, ambulantní prodej, činnost domácích 
švadlen a pod. Ambulantní prodej byl brzy zrušen a taxi služba byla převedena do tzv. 
„zvláštního zapojení“. V tomto roce byla dána do provozu cihelna v Chýni, ale pro nedosta-
tek pracovníků 

 

                                                 
36  Husovo nám. čp. 59. 
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byla později prodána. Byla zavedena výroba a potahování knoflíků a některé nové profese, 
jako např. obkladači. Počet pracovníků se zvýšil na 396, průměrná měsíční mzda na 
1 419 Kčs, zisk na 623 000 Kčs, odvod do rozpočtu řídícího národního výboru na 
538 000 Kčs, objem investic činil 145 700 Kčs. Obrat se zvýšil na 3 523 000 Kčs. V tomto 
roce byla též zavedena volná tvorba cen. V roce 1968 došlo k značnému uvolnění podnika-
telské činnosti v celém národním hospodářství. Projevilo se to i v našem podniku, kde byla 
zavedena výroba anod, PE sáčků, eloxovaných výrobků, výstavnictví, nákladní doprava 
a hromosvodářské práce. Pro nedostatek pracovníků došlo však k určité stagnaci. 

Průměrná měsíční mzda se zvýšila na 1 658 Kčs, zisk na 1 843 000 Kčs, odvod na 
899 000 Kčs. Obrat se zvýšil na 10 834 000 Kčs. Podnik měl 8 učňů. V tomto roce zapojil 
se podnik i do zahraničního obchodu, a to výrobky z eloxovaného hliníku. Poněvadž 
zajišťoval i různé služby a práce celostátního významu a byl ve styku se zahraničními 
odběrateli, požádal o změnu názvu a od 1. ledna 1969 se nazýval Union, podnik místního 
hospodářství pro výrobu a služby v Hostivici. V tomto roce se podnik poprvé zúčastnil jako 
vystavovatel prodejní výstavy v Brně, kde byly získány značné zakázky pro domácí 
i zahraniční trh (pro vývoz 350 000 Kčs). Značka Union byla zákonem chráněna. Další léta 
byla ve znamení konsolidačního procesu, kterým probíhalo celé naše hospodářství. V roce 
1971 došlo k další změně názvu podniku na Union, podnik místního hospodářství pro 
služby a doplňkovou výrobu v Hostivici. Byly zrušeny některé nežádoucí činnosti, zavedeny 
služby pro údržbu a obnovu chodníků a komunikací, jakož i výroba figurek z PVC. 
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Pro zajímavost ještě porovnání celkového majetku, který činil na počátku 352 000 Kčs a na 
konci desetiletí 5 539 000 Kčs. S přihlédnutím k pohledávkám pak činí 7 685 000 Kčs. 

Za poslední čtyři roky (1969–1972) bylo dodáno zboží pro vnitřní trh za 8 456 000 Kčs 
v MC37 a na vývoz za 2 547 000 Kčs ve VC38. Rozpočet MNV byl za dobu 10 let posílen 
o 8 796 000 Kčs na odvodech. Celkový obrat podniku za 10 let činil 135 522 000 Kčs. 

Takto ve stručnosti zaznamenáno proběhlo deset let budování komunálního podniku naší 
obce. Ze skrovných počátků byl vytvořen podnik, který ve značné míře ovlivňuje po 
materiální stránce život naší obce. Poskytuje našim občanům řadu nejrůznějších služeb, 
mnohým zajišťuje pracovní příležitost, přičiňuje se svými investicemi o zvelebení obce 
i obcí, v nichž má provozovny. Zatím vším je velký kus pracovního úsilí mnoha lidí, kteří 
často bez ohledu na pracovní dobu a s vypětím všech svých sil a schopností řešili problémy 
a úkoly, kterých bylo kolem budování takovéhoto podniku za ona léta bezpočet. Bez jejich 
práce a zápalu pro věc by zde tento podnik nebyl. A tak se sluší jmenovat za všechny 
alespoň nejzasloužilejšího z nich, ředitele podniku Václava Čížka, který byl po celá ta léta 
v čele tohoto snažení a který svým příkladem a zaujetím inspiroval ostatní k společnému 
dílu. Soudruh Čížek, odcházeje na zasloužilý odpočinek, nechává za sebou dílo, které ho 
může naplnit uspokojením. 

 

                                                 
37  Maloobchodní cena. 
38  Velkoobchodní cena. 
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Loučení s přáteli 

Dne 18. srpna 1972 odešli z naší obce poslední vietnamští praktikanti ubytovaní a pracující 
ve zdejším závodě Praga. Po čtyři roky vídali jsme jejich usměvavé tváře při oslavách 
prvního máje, na ulicích, v autobusech, v hostivických prodejnách. Několik slov o nich pro 
naši kroniku napsala pracovnice závodu Praga s. J. Blahová: 

Vietnamští praktikanti přišli do závodu Praga Hostivice 4. října 1968. Bylo jich tehdy 45. Po 
krátkém čase bylo 6 chlapců přeloženo do Karosy ve Vysokém Mýtě. V průběhu roku 1969 
jich opět několik přibylo, ale to byli technici, kteří zde na ubytovně jen bydleli a dojížděli 
do práce do základního závodu Vysočany. 

První skupina v počtu asi 20 osob se vrátila do Vietnamu spolu s vedoucím ing. Do trong 
Hienem 9. ledna 1971. Skupina, která zde zůstala pod vedením Tran Van Hiepa, se po 
čase zase zvětšila o několik chlapců a 5 dívek. Tato skupina zde zůstala až do 18. srpna 
1972, kdy ubytovna osiřela. 

Zpočátku jsme přistupovali k vietnamským praktikantům trochu s nedůvěrou. Byl to národ 
z dalekého východu, pro nás neznámý a nepochopitelný. Chlapce těžko přivykali zdejšímu 
způsobu života a také dorozumění bylo zpočátku nesnadné. zanedlouho jsme se s nimi 
natolik sblížili, že jsme si je zamilovali jako vlastní děti (někteří nám dokonce říkali 
„maminko“) 
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a žili jsme jako jedna rodina. Na vánoce jsme je vzali do svých domovů a jejich „Tet“ 
(Lunární nový rok) jsme slavili zase u nich na ubytovně. 

Když poslední chlapci a děvčata odjížděli, bylo to těžké loučení. Také hodně slziček se 
uronilo, protože jsme věděli, že už se nikdy nesetkáme. Nikdy však na ně nezapomeneme. 
Poznali jsme ve vietnamských přátelích dobré, poctivé a statečné lidi, seznámili jsme se 
s bohatou historií jejich země, s její kulturou a překrásným folklorem, který zdobí nejeden 
domov pracovníků hostivické Pragovky. 

V daleký Vietnam pozdravy naše letí: 
Přátelé, ať je šťastna Vaše krásná zem! 
Bojujte za šťastné zítřky Vašich dětí! 
Budujte svou vlast a my Vám pomůžem! 

 

Jak šel život 

Z bohatého toku událostí roku 1972 chci v této kapitole zachytit pouze ty, které měly 
významnou odezvu ve veřejném mínění, které je nějak vzrušily či ovlivnily. Byly to události 
radostné i smutné, tak jak je život přináší. 

Dne 23. února se konal pohřeb jedné z nejstarších občanek naší obce, paní Berty 
Bartošové. 19. května by se byla dožila 92 let. 

Dne 17. března v noci se pokusil nezjištěný pachatel vyloupit 
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pokladnu komunálního podniku, v níž bylo 98 000 Kčs na hotovosti a za 20 000 Kčs 
poukázek. Naštěstí neuspěl a do pokladny se nedostal. 

2. dubna vysílala televize v dopoledních hodinách film pro mládež „Renáta“, který byl 
v loňském roce zčásti natočen u nás a v němž jako statisté účinkovali i žáci naší školy. 

O první jarní bouřce v Den učitelů, 28. března, byla již zmínka. Druhá bouře se strhla ve 
čtvrtek 6. dubna a způsobila opět poruchu na dodávce elektřiny až do pozdních hodin 
nočních. 

Počasí bylo jinak celkem příznivé. Sníh napadl pouze v lednu a pak ještě v březnu. Jaro 
bylo slunečné a teplé, zvláště pak měsíc červen. Podobně tomu bylo i v létě. Poslední 
bouřka byla 9. září, kdy jako vždy, opět na dlouhou dobu zhasla elektrika. To je, zdá se, 
hostivická specialita. Podzim byl slunečný, ale chladný. První noční mrazík byl zaznamenán 
19. listopadu. Od 12. prosince mrzlo už důkladněji – žel bez sněhu. Počasí přálo i houba-
řům, kteří si od června až do října slušně zasbírali. 

26. dubna prožila slavnostní chvíle naše škola. Mezi členy žákovského šachového kroužku 
zavítal nejlepší čsl. šachista, mezinárodní velmistr Vlastimil Hort a sehrál zde s dětmi 
simultánku. Velkého úspěchu dosáhl přitom žák 9. třídy Miroslav Černý, kterému se poda-
řilo s velmistrem remizovat. Jistě na to bude vzpomínat po celý život. 

Dne 11. května zúčastnil se zasedání MNV vedoucí tajemník KV KSČ a poslanec Sněmovny 
národů za náš obvod 
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s. V. Hájek. Jednání bylo natáčeno televizí, ale z neznámých důvodů nebyla reportáž vysí-
lána. Pouze v časopisu Svoboda jsme nalezli zprávu o zasedání, doloženou fotografií. 

Druhého dne, t. j. 12. května měli hostivičtí neobvyklou příležitost sportovní podívané. 
V 16,37 hodin projeli obcí cyklisté Závodu míru v etapě Karlovy Vary – Praha. Radostně 
nás vzrušilo, že ve vedoucí skupince jel i náš representant Bartoníček. 

Dne 1. června došlo na pokraji Prahy k tragické události. Jakýsi Šustr, když byl zastaven 
dopravním orgánem VB, řešil situaci tím způsobem, že vytáhl revolver a kontrolujícího 
příslušníka zastřelil. Po činu uprchl a dlouho se skrýval neznámo kde. 5. června rozšířila se 
po Hostivici zvěst, že se zdržuje ve zdejším polesí „ve stromečkách“. Byl to však planý 
poplach. Vrah byl později nalezen utopený ve Vltavě. 

Dne 7. června uspořádal Sbor pro občanské záležitosti obvyklé setkání nejstarších občanů 
naší obce v kulturním domě závodu Praga. Během roku uskutečnil Sbor dvojí vítání 
novorozeňat, členové Sboru navštívili hostivické občany v Domovech důchodců a několik 
zemřelých doprovodili na poslední cestě. 

Dne 16. června uspořádala místní odbočka Českého svazu chovatelů drobného hospo-
dářského zvířectva výstavu v bývalé drůbežárně JZD u bažantnice. Výstava byla velmi 
pěkně uspořádána a setkala se s velkou odezvou jak u domácích návštěvníků, tak 
i u návštěvníků z celého širokého okolí. 

Dne 8. července došlo k další tragické události. V litovickém rybníku se nešťastnou náho-
dou utopil devatenáctiletý Rudolf Vlasák. 
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Dne 12. září byla zahájen provoz v nově zřízené třídě mateřské školy v provisorní budově 
na náměstí v místnostech, které dosud používala školní družiny mládeže.39 Školská komise 
se pokusila tímto způsobem alespoň částečně řešit bolestný nedostatek prostoru pro 
předškolní výchovu dětí a umožnit tak návštěvu mateřské školy pro dalších 25 dětí. Toto 
řešení jde na úkor družiny, která se musí spokojit nouzovým umístěním v učebnách ZDŠ 
ve školičce. Vyučování dětí v nové třídě mateřské školy bylo svěřeno učitelce Věře Černé, 
která až dosud zastupovala jinou učitelku na mateřské škole v Jenči. 

26. září vzrušila naši veřejnost nová tragédie. Mladý nadaný muž Miroslav Slavíček se 
v návalu duševní deprese rozhodl ukončit svůj život. Neblahý úmysl uskutečnil a způsobil 
nesmírný zármutek nejen svým rodičům, ale všem, kdož jej znali a měli rádi. Jeho pohřbu 
v motolském krematoriu se 30. září zúčastnilo velké množství hostivického občanstva. 

Smutné a znepokojující zjištění učinili také naši učitelé, když zjistili, že čtyři jejich žáci se 
v průběhu roku postupně pokusili o sebevraždu. Naštěstí to vždycky dobře dopadlo. Šlo 
jen o demonstraci, ale přesto je to skutečnost velmi zarmucující. Ve třech případech 
spolykali chlapci nadměrné množství prášků z jakýchsi rodinných rozporů. Jedno děvče to 
pak učinilo proto, že chlapec, kterého si oblíbilo, neopětoval její sympatie. Podobné 
případy se v poslední době v celém našem státě množí a nasvědčují, že je v určitých 
vrstvách mladé generace cosi nezdravého. 
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Ve dnech 26. a 27. října se konal ve zdejším hotelu U chmelového keře seminář architektů 
a novinářů o problémech a perspektivách jejich práce. Byla to reakce na požadavek 
novinářů, vznesený na ustavujícím sjezdu svazu architektů na jaře tohoto roku. 

Dne 21. listopadu navštívili naši školu mladí učitelé komsomolci z okresu Odincovo z SSSR. 
Pohovořili si s dětmi a poseděli v přátelské besedě i s učiteli naší školy. 

Dne 15. prosince prožili radostnou chvíli vedoucí našich pionýrů. Toho dne byla totiž 
provedená kolaudace dokončené klubovny. Žel, že nemohli být při tom ti, jichž se to 
nejvíce týká – naši pionýři. Účast jim nedovolila karanténa, nařízená škole okresním 
hygienikem v důsledku nebývalé epidemie infekční žloutenky mezi našimi dětmi. V pod-
zimních měsících onemocnělo celkem 6 dětí touto zákeřnou chorobou a ani závěr roku 
neudělal za ní ještě tečku. Po kolaudaci, při níž všichni obdivovali zařízení pionýrské chaty, 
odebrali se přítomní do Dělnického domu, kde v přátelské besedě vysoko ocenili aktivitu 
členů 2. uliční organizace KSČ, kteří měli hlavní podíl na vybudování tohoto stánku našim 
nejmladším. Se stejným uspokojením bylo vzato na vědomí, že i samotné děti se o svou 
klubovnu zasloužily. Odpracovaly při jejím budování 1 700 hodin, což přineslo nejenom 
hmotný užitek, ale mělo to i nesporný výchovný význam. Kolaudace se zúčastnila i televize 
a reportéři časopisu Svoboda. Natočené záběry byly vysílány ještě téhož dne v nočních 
televizních novinách. V sobotu 16. prosince byla zpráva o této radostné události zveřejně-
na ve Svobodě. 

 

                                                 
39  Budova v jižní části náměstí, v níž sídlila i zvláštní škola, byla odstraněna počátkem 90. let. 
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O letošních vánocích projevila se u nás v Hostivici nová móda. Místo tradičního vánočního 
smrčku počali občané shánět především mladé borovičky. V prodejně a ve dvoře u Nykle-
sů, kde byly od poloviny prosince vánoční stromky prodávány, byl o borovičky tak velký 
zájem, že poptávka po nich nemohla být ani zdaleka uspokojena. Jak dalece tento nový 
návyk poškodí naše lesní hospodářství, netroufám si posoudit. 

Těmito několika poznámkami končím letošní zápis v této kronice. Dalo by se toho 
zaznamenat ještě daleko více, avšak domnívám se, že i takto se bude moci někdy později 
čtenář těchto řádků učinit představu o tom, jak jsme v roce 1972 v Hostivici žili, pracovali, 
radovali se i trápili. A to je koneckonců smysl a cíl kronikářovy práce. 

 

Autor textu: Miloš Šrámek 

Napsal: Václav Hošek 

 

Projednáno a schváleno radou MNV 

předseda MNV 

Chaloupka 
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Z dávné minulosti 

V historické části loňského zápisu vzpomněl jsem v této kronice Jana Kutnauera ze Son-
nensteinu, manžela majitelky litovické tvrze, popraveného 21. června 1621. Při listování 
předcházejícími díly kroniky upoutala mě zmínka o majiteli jednoho z hostivických dvorců, 
jehož život vzal také tragický konec na popravišti. Můj předchůdce citoval v podstatě 
zprávu o tom z díla historika Františka Melichara Paměti okresu unhošťského, kde stojí 
psáno (str. 184): 

„Dne 26. dubna 1410 prodal Miran, kanovník mělnický, s vědomím probošta a kanovníkův 
dvůr v Hostivici zákupním Čeňkovi, kraječi suken čili postřihači v Starém Městě pražském. 
Rada Menšího Města pražského (Malé Strany) vydala Čeňkovi list na ten trh (koupi), který 
i arcibiskupem Zbyňkem z Hasenburka i Václavem IV. byl stvrzen. Cena trhová toho dvoru 
byla 170 kop grošů. Čeněk, který býval v Starém Městě pražském konšelem, z neznámých 
příčin sťat byl roku 1413 na radnici Staroměstské.“ 

Tolik František Melichar. Bylo mi toho příliš málo, a proto jsem se pokusil dozvědět se 
o tom ze spisů našich historiků (převážně Tomka a Palackého) více. Srovnáváním a 
domýšlením skromných údajů chtěl bych zpřesnil to, co naznačil Melichar, a čtenáři těchto 
řádků tak dokreslil obraz života u nás v oné dávné době. 
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Bylo to na počátku XV. století. V Čechách vládl král Václav IV., který po otci, císaři 
Karlu IV. zdědil nejen královskou a císařskou korunu, ale také hlubokou společenskou krizi, 
způsobenou propastným rozdílem mezi bohatou církví, šlechtou a měšťany na straně 
jedné a drobnými řemeslníky, podruhy a městskou chudinou na straně druhé. Tyto sociální 
protiklady byly pak navíc násobeny rozdíly národnostními, které nabývaly postupně na 
ostrosti. Nakonec celá tato společenská krize vyústila, jak známo, v husitské revoluční 
hnutí. 

A na jeho samém počátku prožil svou osobní tragédii zmíněný Čeněk, kraječ sukna 
a měšťan Starého Města pražského. 

Praze vládl tenkrát městský patriciát, t. j. bohatí měšťané, většinou Němci. Z nich byli 
vybíráni konšelé, vládnoucí představitelé města. Bylo jich osmnáct a jmenoval je vždy na 
jeden rok král. Čechů bylo mezi nimi jen několik. Za vlády Václava IV. jich sice přibylo, ale 
skutečný obrat ve prospěch českého národa nastal teprve za válek husitských. Mezi těmito 
konšely nalézáme roku 1400 i našeho Čeňka, bohatého pražského měšťana, Čecha, 
majitele dvou domů na Novém tržišti (čp. 501). Konšelem byl i v roce 1404 a 1405 
a potom od roku 1408 už nepřetržitě až do roku 1413. 

Jiný pražský boháč, který nás bude zajímat a sdílel s Čeňkem stejný osud, byl Johánek 
Ortlův, řečený Domšík (Palacký ho nazývá Oertel a má ho za Němce), 
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vlastník domu U bílého zvonu (čp. 605). Ten se mezi konšely objevuje už v roce 1399, 
potom v roce 1403 a 1405 a od roku 1408 je konšelem podobně jako Čeněk nepřetržitě. 
Od tohoto roku jsou oba jmenováni mezi prvními, nejvlivnějšími. (Tomek, „Dějepis Prahy“, 
V. díl). 

V době, kdy spoluvládli městu, působil již v Praze Mistr Jan Hus. Král Václav mu zpočátku 
přál a zůstal mu nakloněn i potom, když se Hus dostal do sporu s arcibiskupem Zbyňkem 
Zajícem z Hasenburka. Mistr Jan Hus byl universitním profesorem., Jak známo král Václav 
vydal roku 1409 Dekret kutnohorský, jímž se od základu změnila mocenská situace na 
universitě ve prospěch našeho národa. Uražení Němci odešli tehdy z Prahy a do čela 
university byl postaven Čech. Byl jím Mistr Zdeněk z Labouně, pražský kanovník, Mistr 
svobodných umění a bakalář v lékařství, „dvořenín čili kaplan krále Václava, jakožto písař 
královské kuchyně“, jak zněl jeho titul. Tato funkce byla mimochodem velmi dobře placena 
a byla zastávána obvykle osobami stavu duchovního. Úkolem písaře bylo zaznamenávat 
a účtovat všechna vydání pro kuchyni, ale i jiná vydání, takže byl též nazýván písařem 
vydání královských. Mistra Zdeňka z Labouně, člověka ve své době pokrokového a upřím-
ně přejícího českému národu, jmenoval tedy Václav IV. dne 9. května 1409 rektorem 
Karlovy university. Němci s tím nesouhlasili, ale museli se podřídit královskému příkazu. 
Zdeněk z Labouně byl rektorem pouze půl roku, po něm 
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byl touto funkcí pověřen už svobodnou volbou universitních profesorů Mistr Jan Hus. 
Zdeněk z Labouně se pak stal děkanem a později proboštem u Všech svatých. Řadu let byl 
také členem královské rady. A tohoto jistě významného a vlivného muže si troufal dát 
zatknout náš Čeněk spolu s Ortlem-Domšíkem. Stalo se tak 24. ledna 1410 v domě Jana, 
kustosa pražského, a to pro obvinění neznámého obsahu, které na Zdeňka vznesl jakýsi 
pekař jménem Mikuláš Frank. Co bylo přitom nejhorší, že místorychtář Jakub a písař 
Hampejz, kteří spolu s mnoha ozbrojenými žoldnéři zatčení z rozkazu konšelů provedli, 
vedli Mistra Zdeňka z Labouně veřejně dopoledne ulicemi za velkého shluku lidí do vězení 
na Staroměstské radnici. Zde byl Zdeněk vsazen mezi vězněné provinilce a držen do 
druhého dne, kdy byl odveden na Malou Stranu do arcibiskupova paláce. Tam ho ve 
vězení vyslýchal arcibiskupský žalářník Ojíř, a to „přísně s použitím muk, jak provazy, tak 
i jinými nástroji.“ Zatčení se stalo v době královy nepřítomnosti v Praze a není známo, co 
tomu potom král říkal. Skutečným motivem zatčení totiž nepochybně bylo, že Mistr Zdeněk 
z Labouně stál na králově straně v jeho rozepři s arcibiskupem. Věznění dlouho netrvalo. 
Zdeněk musel být propuštěn a žaloval pak nejen pekaře Franka, žalářníka Ojíře, ale i sta-
roměstské konšely, a to u papežova soudu. Ten rozhodl 12. ledna 1411, že se k papež-
skému dvoru musí dostavit osobně Frank a Ojíř, konšelé že pak mohou vyslat k soudu 
plnomocníky (Tomek, Dějepis Prahy, III. díl). 
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Jak celá pře dopadla, není známo, ale historik Palacký soudí, že v ní byl možná začátek 
sporu, v němž Čeněk a s ním i Domšík přišli o dva roky později o hrdlo. (Poznámka č. 233 
k III. dílu Dějin). Po pravdě řečeno, na pekařově obvinění, o němž lze předpokládat, že 
nebylo politické povahy, mohlo něco být. Mistr Zdeněk z Labouně nebyl totiž usedlý muž 
vědy, spíše naopak, jak dosvědčuje dochovaný záznam z roku 1408. (Tomek, Dějepis, 
III. díl, str. 505, latinská poznámka pod čarou.) 

„Roku Páně téhož dne Zrození Pána pan Zdeněk z Labouně dal facku kterémusi studentu 
u brány kostela sv. Havla. Nato tentýž student zranil průvodce pana Zdeňka na pravé části 
hlavy a ten klesl. Zraněním ochrnul na pravou část těla a nepromluvil skoro půl roku.“ 

Myslím, kdyby se k tomu nachomýtli naši příslušníci veřejné bezpečnosti s balonky na 
zjišťování stavu podroušenosti, že by možná u pana Zdeňka a ostatních shledali spíše 
procenta než promile požitého alkoholu. Chci tím říci, že u známého světáka, jímž Zdeněk 
z Labouně byl, nebylo těžké najít si záminku k policejnímu zákroku. 

Pro nás je Mistr Zdeněk z Labouně zajímavý i tím, že měl od roku 1413 prebendu 
v Sobíně, což znamená, že ho svými desátkami živili sobínští poddaní. To nebylo v té době 
nic mimořádného. Např. i Mistr Jan Hus byl jako kazatel kaple Betlémské takto zaopatřo-
ván nadací z Červeného Újezda, který tehdy patřil rytíři Hanušovi Milheimovi z Pardubic, 
jednomu ze zakladatelů kaple Betlémské, a jehož poddaní 
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z této vesnice museli odvádět na živobytí kazatelů kaple 8 kop a 50 grošů. Jsou známi 
dokonce jménem: Květovský, Mařík, Jašek, Mach a Tomášek příjměním (s prominutím) 
Prdel. (Dvorský, „Paměti o školách českých“, str. 486). 

V té době vlastnil už Čeněk dvorec v Hostivici (později byl po něm nazýván Čeňkovský). 
Koupil ho prý 24. dubna 1410 (podle Melichara). Datum nemám ověřeno, ale bude asi 
správné. Prodávajícím byl totiž Miran, mělnický kanovník, a prodej se uskutečnil s vědo-
mím arcibiskupa Zbyňka, dříve mělnického probošta. Vnucuje se myšlenka, že se tak arci-
biskup odvděčil Čeňkovi za jeho „angažovanost“ v případě Mistra Zdeňka. Pro zajímavost 
cituji doslovně text listin, jimiž si dal Čeněk tuto koupi potvrdit (Archiv II., str. 461 – 
regesta zápisů z r. 1454, t. j. výtahy ze starších listin):40 

„Děpold z Riesenburka okázal nám list Zbyňka arcibiskupa, vyznávací, kterak kněz Miran, 
kanovník dwuor41 v Hostivici, kterýž někdy Prokop Lešek držál, opatrnému muži Čeňkovi, 
sukna kraječi a měštěnínu Starého Města pražského, vložil v purkrechtní právo pod 5 kop 
a 20 grošů za jistou sumu. – Item list s majestátem krále Václava, témuž Čeňkovi 
potvrzující toho trhu i kúpení ku purkrechtu. – Item list Konráda, biskupa Olomúckého i vší 
kapitoly kostela Mělnického také na týž dwuor, témuž Čeňkovi v Hostivici ukazující, se 
dvěma pečetěma.“ 

V jmenovaném archivu jsou ještě další zápisy o Čeňkovi, z nichž cituji jeden, mající vztah 
k jeho hostivickému dvoru 

                                                 
40  Archiv český byla edice starých česky psaných listin, kterou začal vydávat František Palacký. V případě 

uvedené listiny jde o výtah, nikoliv o přesnou citaci 
41  První díly Archivu českého, vydávané ve 40. letech 19. století, byly ještě psány archaickým pravopisem 
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„Děpold z Riesenburka okázal čtvrtý list konšelů přísežných Starého Města pražského, že 
Čeněk postřihovač, jich spolupřísežný, učetl se s nimi o těch 170 kop, za něž dwuor 
v Hostivici koupil, a zaplatil jim 12 kop a oni jemu kvitují z lozunkuow se (= z dávek 
et cetera), jakož týž list šíře svědčí.“ 

Pojistil si tedy pan Čeněk koupi dvorce znamenitě. Ovšem „opatrný muž“, jak praví arci-
biskupův list, to nebyl. Posuďte sami: 

V létě r. 1412 počaly se v Praze prodávat neblaze proslulé odpustky. Mistr Jan Hus proti 
tomuto prodeji horlivě brojil, naproti tomu král Václav mu přál, neboť z peněz za odpustky 
šla část do jeho pokladny. V neděli 10. července – shodou okolností právě v den, kdy byli 
znovu z rozhodnutí krále uvedeni v úřad staroměstští konšelé a z nich opět na předním 
místě kraječ suken Čeněk a Johánek Ortlův-Domšík – došlo v několika pražských kostelích 
k demonstracím proti prodeji odpustků. Král Václav již dříve vydal nařízení, aby ti, kdož se 
budou prodeji odpustků protivit, byli přísně, třeba i na hrdle, potrestáni. A tak konšelé, 
poslušní krále, nemeškali a dali zatknout řadu demonstrantů. K zatýkání došlo v kostele 
Týnském, Jakubském a sv. Víta na hradě. Zatčení byli uvězněni na Staroměstské radnici. 
Druhého dne dali konšelé rozhlásit, aby se všichni občané dostavili na náměstí. Bylo jasné, 
že se mají stát svědky popravy. K ní byli vybráni tři ze zatčených, mladí lidé, nejspíše 
řemeslničtí tovaryši. 
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Historie zaznamenala jen jejich křestní jména: Martin, Jan a Stašek. Když se o tom 
dozvěděl Mistr Jan Hus, vypravil se s dalšími profesory a s velkým množstvím studentů 
(prý jich byly dva tisíce) na Staroměstskou radnici a tam žádal konšely, aby zajaté 
netrestali, neboť to byl vlastně on, kdo jejich provinění svým kázáním proti odpustkům 
zavinil. Pod jeho vlivem oni tři mládenci jednali. Konšelé Čeněk, Domšík a další přislíbili 
Husovi, že se zajatým nic nestane, aby jen klidně spolu s ostatními odešel domů. Důvěřivý 
Hus to učinil, konšelé však, jakmile se všichni před radnicí shromáždění rozešli, dali 
zatčené mladíky vyvést z radnice, aby byli katem pod pranýřem sťati. Poněvadž se však 
počali se všech stran znovu sbíhat lidé, byli nešťastníci popraveni už před radnicí na rohu 
Železné ulice. 

Poprava způsobila v Praze veliký rozruch a konšelé zažili potom horké chvíle, i když král 
Václav jejich čin zřejmě schvaloval. Rok poté byl však donucen tyto konšely z funkce 
odvolat a v polovině září r. 1413 dosadit za ně na Staroměstskou radnici konšely nové. 
Neví se, co k tomu krále vedlo, ale příčinou toho nemohlo být nic jiného než nespokoje-
nost lidu a měšťanů s vládou dosavadních konšelů. Čeněk a Domšík byli tedy zbaveni 
funkce a tím vlivu a moci, a pak už to s nimi šlo rychle s kopce. Král dal novým konšelům 
právo trestat na hrdle nejen zločince z řad chudiny, ale i příslušníky patriciátu. Přímý 
důsledek toho byl, že 2. listopadu r. 1413 
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Čeněk, kraječ suken, a Johánek Ortlův, řečený Domšík, propadli katu. Byli sťati na Staro-
městské radnici a archivy nám nezachovaly zprávu o vlastní příčině tohoto krutého ortelu. 
Jen kterýsi letopisec zaznamenal o tom v r. 1440 v Krumlovském rukopisu (Palacký, 
Dějiny, VI. díl, str. 295): 

„Ó, co jest za mé paměti v té Praze měšťanů, lidé znamenitých, stínáno, počnúc od pana 
Domšíka a pana Čeňka, v pravé pravdě mohli by jim dobře velikú ulici osaditi! A to vše nic 
jiného nečiní, nežli pýcha a závist, neb vždy jeden nad druhé chtíc se pnúti, chtíce vlásti 
v Praze a na úřadech býti, aby zbohatli.“ 

Inu svět se mění, ale lidé, zdá se, ne. 

Král Václav byl asi touto popravou pobouřen, neboť krátce potom nové konšely sesadil 
a na jejich místo vrátil ty, které v září odvolal. Jména sesazených se pak až do jeho smrti 
v seznamu konšelů už neobjevila. 

Po Čeňkovi zůstala vdova Barbora (což byla tuším jeho druhá žena – první manželkou byla 
snad Dorota) a syn Řehoř. Ten měl syny, jejichž poručníky se po jeho smrti stali bratři Jan 
a Pešík z Kunvaldu, pražští měšťané, z nichž Pešík později vlastnil i Čeňkovský dvůr v Hos-
tivici. 

Tito dva bratři, kteří se podle domu, jejž vlastnili, nazývali také „od stříbrné hvězdy“, se 
též výrazně uplatňovali v tehdejším společenském dění. A řeknu hned, že velmi neblaze. 
Starší Jan byl za císaře Zikmunda královským podkomořím a Pešík jedním z nových konše-
lů Starého Města pražského. 
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Prvně jím byl už v roce 1431. Pešík se přestěhoval z Boleslavi do Prahy a r. 1415 koupil 
dům „u stříbrné hvězdy“ v Dlouhé třídě (čp. 612) od Václava, kanovníka pražského, syna 
Johánka Ortla-Domšíka. Tento dům drželi později oba bratři společně. Oba byli věrnými 
služebníky císaře Zikmunda. Po bitvě u Lipan byl Jan jedním z poslů na sjezdu do Řezna 
r. 1434 k jednání se Zikmundem. Tím si oba bratři získali císařovu přízeň. Jak už vpředu 
uvedeno, byl Jan hned po Zikmundově příjezdu do Prahy jmenován podkomořím a Pešík 
se r. 1436 stal znovu konšelem. Téhož roku dostal Pešík od císaře za snažnou pilnost zápis 
v Hostouni, v Chýni a dva úročníky v Jenči. Jan téhož roku koupil Dražice, který, což je pro 
nás zajímavé, postavil před necelými dvěma sty lety Řehník z Litovic. 

Pešík měl za manželku Alžbětu, snad dceru Marše z Anglie. S ní měl jediné dítě, dceru 
Kateřinu, provdanou potom za Jindřicha Libšteinského z Kolovrat, seděním na Buštěhradě. 
Poslední vůlí Řehoře, syna popraveného Čeňka, dostal společně s Janem dům na trhu 
tandléřském (Novém tržišti) u sv. Havla (čp. 501) a po roce 1433 dvůr Čeňkovský 
v Hostivici, jejž císař Zikmund osvobodil od platu 3 kop grošů, které majitel dvora až dosud 
platil Menšímu Městu pražskému, a od 6 kop grošů, které z tohoto dvora dostávala kapitu-
la vyšehradská. 

V Tomkově Dějepise Prahy, z jehož VIII. dílu tyto informace uvádím, je na str. 453 
zajímavá poznámka pod čarou o tom, jak Pešík  
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prosazoval schválení tohoto majetkového převodu u malostranských pánů radních. 

„Když Pešík od stříbrné hvězdy, měštěnín Wětšího Města pražského, přišel před nás do 
plné rady, okázal nám list bez pečetí, poručenstwie Řehoře syna Čeňkova, súkeníka, někdy 
měštěnína téhož Města Wětšího pražského, a prosil nás žádaje, abychom jemu to 
poručenstwie a zvláště dwuor někdy předepsaného Čeňka w Hostivici, jenž k našemu 
přináleží a příslušie práwu, w knihy městské napsati kázali. A my jsme odepřeli toho 
dopustiti nechtiece, poněwadž se toho dwuora řečeného postúpenie nestalo w našem 
právě, a také že tu nebyl žádný, ktoby jemu w knihy klásti měl. A když jsme toho 
dopustiti, aby jemu zapsáno bylo, nechtěli, rozhněwal se jest a řekl: Když mi toho učiniti 
nechcete, nebudúť se wám wiec modliti, opatřímť to dobře, žeť sobě na to dosti jistoty 
udělám. A s tiem wyšel z raddy hněwaje se.“ 

Když nepochodil u konšelů malostranských, dal si hostivický dvorec zapsat na Starém 
Městě, kde byl sám konšelem. O tom je zápis v Archivu I., str. 543. 

„List s majestátem císaře Zikmunda, v němž zapisuje Pešíkovi z Kunvaldu a jeho dětem 
i budoucím dědicům, nejprve jen a jeho děti i budoucí dědice z těch 3 kop grošů (kteréž se 
dvoru jeho v Hostivici, ježto slove Čeňkovský, k šosu na Malou Stranu platiti obyčej byl), 
vynímá a svobodí, a to aby Malostranským na sumách nebo daněch scházelo, a k tomu 
6 kop grošů úroku kanovníkův Vyšehradských 
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k témuž dvoru jemu a jeho dědicům zapsal v 60 kopách grošů, jehož týž list šíře svědčí, 
s výstrahou půl léta napřed. Datum v Praze 1437 na den sv. Linharta.“ 

Celá tato záležitost se získáním hostivického dvora jmenovaným Pešíkem mi připadá 
podivná. Jak se mohl stát dědicem on, když zde byli Čeňkovi vnuci, synové Řehoře? Byl to 
velmi vlivný pán, jak ještě povím, je proto s podivem, že mu malostranští konšelé 
nevyhověli. Nevěřili snad v pravost Řehořova listu, který jim Pešík předložil? Je známo, že 
Pešík byl velmi přičinlivý při rozmnožování svého majetku, a jsou doklady o tom, že mu 
přitom byl každý prostředek dobrý. Nemohu se proto ubránit podezření, že se Čeňkov-
ského dvora v Hostivici domohl, jako v některých jiných případech, ne právě nejčestnějším 
způsobem, neřku-li přímo podvodem. 

Bylo už řečeno, že mu byl příznivě nakloněn císař Zikmund. Ani za jeho nástupce, krále 
Albrechta, se na tom nic nezměnilo a Pešík i Jan zůstali dále ve svých funkcích. Po smrti 
Albrechtově se stal Pešík pod ochranou mocného vůdce reakce Menharta z Hradce 
purkmistrem a zastával tento úřad protiprávně po celých devět let. V té době byl neome-
zeným pánem na Starém Městě pražském a krutě pronásledoval své protivníky. Svého 
postavení využíval k dalšímu obohacování. Tak se např. r. 1439 neprávem zmocnil vsi 
a tvrze Makotřasy a dále celé řady domů v Praze. V roce 1440 došlo ke spiknutí 
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proti němu, které vedl měšťan Zikmund Sláma. Spiknutí bylo potlačeno, Slámovi se nepo-
dařilo utéci a byl z Pešíkova rozkazu popraven na prahu svého domu „u bílého zvonu“, 
který před tím patřil, jak pověděno na počátku, popravenému Domšíkovi. Sotva se mýlím, 
řeknu-li, že současníci měli tento dům za prokletý. 

Tato poprava nebyla zdaleka jediná, kterou měl náš Pešík na svědomí, a starý letopisec, 
jehož povzdech jsem vpředu citoval, měl zřejmě tyto na mysli. 

Žádné stromy nerostou do nebe, a tak i hrůzovláda pana Pešíka vzala svůj konec. Stalo se 
tak 3. září 1448, kdy Prahu dobyl Jiřík z Poděbrad. Ochránce Pešíkův Menhart z Hradce 
i Pešík sám byli zatčeni, ale majiteli Čeňkovského dvora velkorysý vítěz povolil na záruku 
jeho syna Jana opustit Prahu. Pešík žil potom v Dražicích a na jiných svých venkovských 
statcích, snad i v Hostivici. Značnou část neprávem získaného majetku musel poškozeným 
vrátit, ale životy těm, které poslal na popraviště, už vrátit nemohl. Svůj pád dlouho 
nepřežil. Zemřel v r. 1455, možná o něco dříve. Čeňkovský dvůr v Hostivici zdědili jeho 
synovci Jan a Bohuslav. Jan ho potom v roce 1459 prodal. 

Tolik tedy z historie jednoho z dvorů, jichž podle úplných pramenů bylo v Hostivici pět či 
šest. 

Přesto, že současný historik Dr. Lancinger ve studii, kterou vypracoval k dokumentaci 
renovace zdejšího zámku, 

 

– 121 – 

se o tomto dvorci nezmiňuje, považuji jej za nejvýznamnější. V pramenech se o něm 
hovoří nejčastěji, jeho trhová cena 170 kop byla částkou, za níž byly v té době v Praze dva 
výstavné patricijské domy, patřil mělnické kapitule a bylo při něm podací právo nad 
hostivickým kostelem, to znamená, že majitel dvora ustanovoval kostelu faráře. 

Podle současné historičky Menclové (České hrady I. díl) byly první kostely u nás stavěny 
pravidelně pro feudální pány jako součást jejich sídla, t. j. hradu či tvrze. Obecně se 
uznává, že nejméně dva z hostivických dvorců byly tvrzemi. Že jedním z nich byl 
Čeňkovský dvůr, toho dokladem je tento zápis v Archivu II, str. 199: 

„Regina z Noslí (Nuslí?), bytem v Praze, okázala list s menší pečetí krále Zikmunda, 
svědčící Zikmundovi z Malobratřic na spolek a syny Řehoře Čeňka z Prahy, na tvrzi 
v Hostivici. Datum 1423.“ 

Tento zápis je zajímavý i tím, jak se z původního křestního jména Čeněk stalo příjmění. 
Dosvědčuje však především, že Čeňkovský dvůr byla tvrz, a je tedy pravděpodobné, že 
k němu patřil k zdejší kostel. To nám snad trochu napoví, kde se vlastně nalézal. Tvrz byla 
vždy obklopena vodou (příkopem nebo rybníky). U nás to mohl být nejspíše jenečský 
potok, který protéká náměstím a vlévá se na jeho jižním okraji do litovického potoka. 
Tento jenečský potok tekl původně blíže k dnešní budově MNV, současná jeho regulace je 
tuším z r. 1926. 
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Čeňkovský dvůr mohl tedy být proto právě někde v prostoru dnešního MNV. Bylo by to 
i v souhlase s názory dnešních historiků, kteří dosvědčují, že panské sídlo bývalo západně 
od kostela (Menclová České hrady I. díl, str. 273). Melichar uvádí, že Čeňkovský dvůr byl 
v roce 1464 spojen s jiným dvorcem, zvaným „Zákostelský“. Už podle názvu byl tento 
dvorec někde z druhé strany kostela, nejspíše východně od něho. Toto vše jsou ovšem 
jenom dohady, které nelze nijak doložit. Prokázal by to jedině archeologický průzkum, ale 
ten nepřipadá v úvahu. Otázka lokalizace těchto dvorců není totiž nijak zvlášť důležitá. 

Mnohem zajímavější jsou osudy lidí, kteří v nich žili. Pokusil jsem se shromáždit údaje 
alespoň o dvou z nich. Jak byl loni vzpomenutý Jan Kutnauer ze Sonnensteinu postavou 
sympatickou, tito dva, vzdor tragickému konci prvního z nich, si naší úcty rozhodně neza-
slouží. 

Přesto je myslím v jejich životě mnoho poučného. A nejen pro historiky! 

 

Autor textu: Miloš Šrámek 

Napsal: Václav Hošek 
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Dívám-li se teď, když začínám zapisovat do této kroniky běh událostí roku 1973, zpět na 
uplynulé měsíce a týdny, připadá mi, že to byl rok podstatně klidnější a na dění méně 
bohatý, než roky předcházející. 

Avšak zvážím-li výsledky práce a snažení našich občanů, kterých v tomto roce dosáhli, 
musím svůj dojem opravit. Rok 1973 byl třetím rokem páté pětiletky. Pro nás v Hostivici to 
byl především rok další intenzivní práce na uskutečňování volebního programu Národní 
fronty, jenž byl zdárně započat v roce minulém. A tak i když snad chyběly v jeho dnech 
a týdnech mimořádně významné a slavné chvíle, výsledky naší práce činí tento rok právě 
tak významným, jako byly ty předcházející. 

 

Vše, čeho člověk užívá, z šlechetné práce vyplývá… 

Budiž mi dovoleno, abych do čela první kapitoly tohoto zápisu postavil slova staré dělnické 
písně, jejichž moudrost má věčnou platnost. 

A zvláště platí, domnívám se, právě o té práci, o níž chci psát, o dobrovolné občanské 
svépomoci při budování zařízeních sloužících všem, tak jak jsou plánovány ve volebním 
programu Národní fronty. 
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Jedním z největších a nejvýznamnějších úkolů tohoto programu je výstavba školní jídelny 
a šaten, tak jak byla v projektu připravena ke konci minulého roku. K realizaci tohoto 
projektu bylo přikročeno v pátek dne 23. března, kdy členové školské a kulturní komise 
MNV spolu s několika dalšími občany vykáceli břízy v prostoru budoucí stavby a počali 
s bouráním školního plotu. Tím byla celá akce neformálně zahájena. Od toho dne scházeli 
se zde pravidelně každou sobotu a neděli rodiče žáků školy a další občané a postupně 
připravovali uvolněný prostor k vlastní výstavbě. Organizátorem těchto brigád bylo vedení 
ZDŠ spolu s SRPŠ, které získalo od rodičů závazky na čtyři a půl tisíce dobrovolně 
a zdarma odpracovaných hodin. Do konce roku byla z nich odpracována zhruba polovina. 
Stalo se tak na výkopu a betonáži základů a na vlastní hrubé stavbě. Ta měla být z větší 
části zajištěna dodavatelským způsobem některým stavebním podnikem. Zpočátku se 
tohoto úkolu ujali pracovníci místního JZD, s nimiž byla uzavřena smlouva na provedení 
zmíněné hrubé stavby. Žel, tito pracovníci zklamali, práci nedokončili a stavbu opustili. 
Přes několikeré jednání s vedením JZD se do podzimních měsíců nepodařilo provedení 
těchto prací zajistit. Byla proto na doporučení MNV Jeneč přijata skupina stavbařů, kteří 
tam v té době pracovali. Ani ti však neuspo- 
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kojili, a tak bylo do třetice přistoupeno k jednání s místním podnikem Komunální služby, 
který pak ve stavbě pokračoval. Ale ani tentokrát jsme neměli štěstí. Plánované úkoly opět 
nebyly plněny, a to jak po stránce kvality, tak především v dodržování pracovní kázně. 
A tak se stalo, že původně stanovený termín dokončení hrubé stavby nebyl dodržen. Snad 
se tak stane v příštím roce. 

Přes tyto nedostatky je nutné přiznat, že byl vykonán značný kus práce. Stavbu řídila 
kolektivně školská a kulturní komise. Jí patří dík za to, že se stavba poměrně dobře 
rozběhla a do konce roku se dostala alespoň do takového stavu, že je naděje na její 
dokončení v roce 1974. 

Jinou z významných stavebních akcí v tomto roce zahájených je výstavba areálu zdraví 
v prostoru hostivické sokolovny a jejího letního cvičiště. Studii tohoto projektu vypracoval 
ing. František Volek a na jaře zde bylo započato z iniciativy a za přímé pracovní účasti 
školské a kulturní komise s úpravou terénu. Práce významně pokročila a je reálná naděje, 
že i tato akce bude v příštím roce dokončena. 

Spolu se zahájením výstavby školní jídelny a šaten bylo také provedeno připojení školy na 
dokončenou kanalizaci a dále bylo započato s výstavbou bunkru pro palivo na školním 
dvoře. 
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Současně byl také učiněn pokus zajistit ve škole dostatek vody prohloubením školní 
studny, jež provedl dodavatelským způsobem Společný družstevní podnik okresu Praha-
západ. Mimo školní studnu byla prohloubena ještě studna u Dělnického domu, v domě 
U Koruny a v domě čp. 1 a 126. Finanční náklad na toto prohloubení činil Kčs 225 000,–. 
Žel, že právě tam, kde byl úspěch této akce nejpotřebnější, ve škole, se věc nepodařila. 
Přestože studna byla prohloubena na 22 metrů, pramen vody v ní nezesílil a zůstal nadále 
nedostačující. Smluvně se k dovozu vody zavázal podnik Komunální služby, jehož pracovní-
ci dvakrát i vícekrát týdně dovezou vodu cisternou na školní zahradu a vypustí ji do 
studny, odkud ji nautila dopraví do školního vodovodního zařízení. Tato voda je dobrá, ale 
drahá, měsíčně stojí školu její dovážení téměř dva tisíce Kčs. 

S vodou je to v Hostivici vůbec špatné. 

Následkem sucha a pravděpodobně i rozrušením podzemní vodní sítě výkopem kanalizace 
se voda z některých studní vytrácí a zvláště ve čtvrti za školou jí začíná být citelný 
nedostatek.  

Úkol volebního programu, který byl letos doveden do cíle, bylo zřízení a otevření nové 
lékárny. S adaptací budovy bývalé spořitelny pro tento účel bylo započato loni. Letos na 
jaře Okresní stavební podnik dokončil všechny práce, a tak mohla být konečně 11. června 
lékárna otevřena. 
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Je velmi pěkně vybavena, má všechna potřebná zařízení a je plně zajištěna jak dodávkami 
léků, tak i potřebným personálem. Jako vedoucí magistr se sem vrátil z Řeporyj s. Vopršá-
lek, s nímž sem přešla také laborantka Kiesewetterová. Z dosavadní výdejny léků ve 
zdejším zdravotním středisku přešla do nové lékárny magistra Veberová. Prostory 
dosavadní výdejny léků jsou předělávány na gynekologickou ordinaci. 

Svému účelu začaly též sloužit dvě provozovny komunálních služeb, a to mandlu a sběrny 
čistírny. Stavebně byly dokončeny již minulého roku, ale přechodně jich bylo používáno 
jako prodejny masa po dobu trvání havarijních prací v domě p. Šimáčka.42 Jinou 
významnou stavební akcí v naší obci byla oprava domu čp. 4 v Litovicích, kdysi Linkova 
statku.43 Tuto budovu obývají cikánské rodiny. Postupem času dostala se do velmi 
zchátralého stavu. Renovace si vyžádala částky 600 000 Kčs. Cikánský rod Olahů má zde 
pěkné moderní bydlení. 

Další důležitou a obecně prospěšnou záležitostí byla oprava Švermovy ulice.44 Od mlékárny 
až do starých Litovic byl pracovníky Komunálních služeb položen na vozovku asfaltový 
koberec, čímž se tato ulice stala k radosti obyvatel a hlavně motoristů bezprašnou. Jeden 
závažný nedostatek však má. Ti, kdož vozovku budovali, zapomněli ji udělat svažitou do 
stran, 
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a tak nyní, když zaprší, promění se Švermova ulice v některých místech – zvláště u spor-
tovního stadionu – v souvislou vodní plochu, proklínanou především chodci, ohrožovanými 
vodotryskem zpod kol jedoucích vozidel stříkající špinavé vody. S chodci je tu mimo-
chodem ještě jiná svízel. Mnozí ignorují bezpečné chodníky a raději riskují chůzí po 
vozovce vlastní úraz nebo dopravní nehodu projíždějících vozidel. 

Významnou stavební akcí, jejíž dobrý průběh dokumentuje vysokou aktivitu a příkladnou 
iniciativu především litovických občanů, a mezi nimi pak ve velké míře i naší mládeže, je 
výstavba svazácké klubovny, započaté letos v prostoru pod již dokončenou pionýrskou 
klubovnou.45 Patronát nad touto stavbou převzala 1. uliční organizace KSČ a spolu s místní 
skupinou SSM udělali na tomto objektu letos tolik práce, že i zde je možno počítat 
s dokončením stavby v příštím roce. 

K zvelebení obce přispěla také úprava prostranství před opravnou obuvi a vydláždění 
chodníku kolem OPS směrem k nádraží. Také položení kanalizace pro svod povrchové vody 
v západní části Hájecké ulice v Hostivici IV. – Břve přispělo k zlepšení životního prostředí 
této části obce. 

Tolik asi o stavebních akcích volebního programu, prováděných svépomocí občanů v tomto 
roce. Pro roky příští bylo započato s přípravou dokumentace  

 

                                                 
42  Čsl. armády čp. 134. 
43  Litovická čp. 624. 
44  Litovická ulice. 
45  Pionýrů čp. 79, nyní v budově působí soukromá základní škola Smart Academia. 
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dalších, především výstavby prodejny potravin na volném prostoru pod JZD46 a zvláště pak 
toužebně očekávané výstavby vodovodu pro celou obec. 

 

Dny radosti a slávy 

I letos proběhlo v naší obci několik oslav, o nichž se sluší zmínit se v tomto zápisu. 

Nejvýznamnější výročí, jehož jsme vzpomínali, bylo bezesporu 25. výročí Vítězného února. 
Byla jím poznamenána valná část roku a výročí bylo také příležitostí zavzpomínat si, jak 
tomu tenkrát před 25 lety v Hostivici bylo. Soudruh František Nejedlý, starý komunista 
a pamětník těchto událostí, o tom říká: „Koncem roku 1947, kdy reakce v celém státě 
nastupovala do boje proti politice KSČ, stranická organizace v Hostivici bedlivě sledovala 
situaci v ostatních stranách tehdejší Národní fronty. Zejména se všímala, jak a kým jsou 
tyto strany vedeny, jako jsou názory těchto vedoucích, ale i řadových členů sociálně 
demokratické strany, strany národně socialistické a strany lidové. Většina funkcionářů 
těchto stran i jejich členů byli poctiví lidé. Vedle nich byli ovšem i v Hostivici jednotlivci, 
kterým bylo trnem v oku naše přátelství se Sovětským svazem i politika KSČ. Našli se 
dokonce i takoví, kteří neváhali sáhnout k osobnímu teroru k zastrašení komunistických 
funkcionářů. 
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Tak byl v podzimních měsících r. 1947 zákeřně přepaden za Zadákovou továrnou nezjiště-
nými pachateli starý člen strany Josef Suchý a ztýrán tak, že na následky tohoto přepadení 
zemřel. Došlo k tomu v pozdních večerních hodinách, kdy se jmenovaný soudruh vracel 
úvozovou cestou z letiště, kde byl zaměstnán. 

Vlastní únorové události probíhaly u nás celkem klidně. Bylo to zásluhou předválečných 
členů KSČ, především s. Františka Nováka, předsedy MNV a s ním řady dalších, kteří dobře 
znali vedoucí funkcionáře ostatních stran a dík svým osobním vztahům k nim je dovedli 
přesvědčit o správnosti politiky KSČ a o nutnosti rozejít se se zprofanovanými předáky 
svých stran. 

Proto také byl bez potíží hned po výzvě s. Klementa Gottwalda ustaven v Hostivici akční 
výbor. V jeho čelo byl postaven komunista František Nejedlý a jeho členy byli za národní 
socialisty František Bauer a Ferdinand Hyml, za lidovce Josef Anděl a za sociální demokraty 
Štěpán Arnold. Tito lidé dokázali přesvědčit ostatní členy svých stran, že by bylo zbytečné 
pokračovat v politické činnosti, a tak všechny tři stranické organizace v obci svou existenci 
ukončily. Většina jejich členů se postupně stala kandidáty a členy KSČ. Ti, kdož zůstali 
stranou nebo se dokonce postavili proti, ztratili zcela vliv a nebylo ani třeba použít proti 
nim tvrdších opatření při prosazování teď už nerušeného nástupu k budování socialismu.“ 

 

                                                 
46  Obchodní středisko Husovo nám. čp. 17, nyní prodejna Iceland. Volné místo vzniklo demolicí původní-

ho hostince U Českého lva. 
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K oslavě tohoto výročí sešlo se 22. února v Dělnickém domě slavnostní shromáždění. 
Přítomní občané vyslechli na něm slavnostní projev a byli také seznámeni s výsledkem 
žákovské soutěže školy, v níž děti velmi výrazně ukázaly, jak je jim blízký Sovětský svaz 
a co všechno o něm vědí. Oslava byla značně poškozena tím, že na ní nebyli právě ti, 
o kterých se nejvíce mluvilo – žáci naší školy. 

Karanténa, uložená v té době v důsledku výskytu infekční žloutenky, nedovolovala jejich 
účast na hromadných shromážděních. Tato zákeřná choroba pronásledovala naše děti až 
do jarních měsíců a onemocnělo jí celkem šest žáků. 

Stejně byla postižena i oslava MDŽ, na níž tentokrát děti neúčinkovaly, jak je u nás tradič-
ně zvykem. Oslavy MDŽ se konaly především v závodech, zvláště zdařilá oslava byla 
8. března v naší škole. 

Dne 17. března sněmovala v Dělnickém domě naše strana. V rozsáhlém jednání místní 
konference, konané za přítomnosti předsedy ONV s. Lněničky, byla zhodnocena práce za 
uplynulé období, stanoveny nové úkoly a zvolen také nový místní výbor KSČ Hostivice. 
Jeho předsedou se stal s. Josef Sloup a členy soudruzi: Vl. Pouzar, V. Slavíček, J. Verner, 
V. Šmíd, J. Drož, A. Rejhon, Jan Štarman, V. Hurt, F. Rajdl a L. Chaloupka. Kandidáty byli 
zvoleni: s. Jindřich Tvrdý, Květa Urbanová a J. Vevera mladší. 
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Předsedou místní kontrolní a revizní komise byl zvolen s. František Nejedlý a členy komise 
s. O. Krčil, Fr. Hanzlík, Ant. Kalina a J. Fousek. 

V měsíci březnu proběhla také pravidelná oslava Dne učitelů, organizovaná SRPŠ ve škole 
v den narozenin Učitele národů J. A. Komenského. Mimo funkcionáře MV KSČ, MNV 
a SRPŠ se jí zúčastnili i zástupci ONV, jeho místopředseda F. Krška a okresní školní 
inspektor Čeněk Horák, dále pak zástupci OV KSČ s. Koutný a ředitel patronátního závodu 
Stavební stroje Zličín s. ing. Ivo Bernard.  

Ve čtvrtek 22. března konalo se v Dělnickém domě veřejné zasedání MNV a Národní 
fronty, na němž tajemník ONV s. Ztracený předal MNV v Hostivici čestné uznání za dobrou 
práci. 

Velkým svátkem celé obce byl jako už každoročně 1. máj. I tentokrát se při něm sešli 
nejen občané z Hostivice, ale i z obcí okolních: Zličína, Sobína, Jenče a Středokluk. Mohut-
ným průvodem došli všichni účastníci na náměstí, kde byla zahájena manifestace recitací 
známého pražského herce Milana Macha. Slavnostní projev přednesl tajemník OV KSČ 
s. ing. Lubomír Ryška. Po skončení manifestace vyhrával občanům k poslechu až do poled-
ne soubor z Prahy. 

Mezinárodní den dětí byl oslaven v neděli 10. června zábavným dopolednem na litovickém 
stadionu. 
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Zde měly naše děti možnost zúčastnit se zajímavých soutěží a her, jak je pro ně připravili 
pracovníci nově ustaveného Kulturního střediska. Byla to první a hned velmi zdařilá akce 
této nové instituce v naší obci. 

Nejmohutnější oslavou pořádanou v tomto roce byly okresní dožínky, konané v sobotu 
1. září. Zúčastnil se jich ministr financí federální vlády s. Lér a odpoledne i vedoucí pracov-
ník KV KSČ s. Václav Hájek. V bohatém programu vystoupili známí umělci jako Ljuba 
Hermanová, Josef Zíma, Karel Štědrý a Judita Čeřovská. Největšího úspěchu však dosáhl 
svým vystoupením taneční soubor sovětských vojsk z Milovic. 

Mimořádnou a vzácnou událostí byla oslava stých narozenin babičky Františky Fenclové. 
Dožila se jich ve zdraví 24. září. Toho dne se sešli u ní nejen všichni rodinní příslušníci, ale 
i početní oficiální hosté v čele se zástupci ONV s. Rybákovou a Váňou. Babička Fenclová 
obdržela mnoho darů. Pionýři ji potěšili básničkou a blahopřáním. Časopis Vlasta uveřejnil 
o ní i o jejím slavném dnu rozsáhlou obrazovou reportáž. 

V měsíci listopadu a prosinci konal se tradiční Měsíc čsl. sovětského přátelství. Zahájen byl 
v úterý 6. listopadu lampionovým průvodem dětí, shromážděním občanů na náměstí, kde 
k nim promluvil 
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člen výboru místní odbočky SČSP s. Jan Staněk. Po jeho projevu odebrali se všichni 
k pionýrskému domu v Litovicích, kde byl táborák a ohňostroj. 

Druhého dne, ve středu 7. listopadu sešli se hostivičtí občané v Dělnickém domě na 
slavnostní zasedání MV KSČ, MV NF a MNV. Tohoto zasedání zúčastnila se i kandidátka 
ÚV KSČ s. Anna Jechová a poslanec KNV s. Jaroslav Vevera. Po projevu k 56. výročí 
Velkého října vyslechli přítomní referát a řadu diskusních příspěvků o situaci ve výchově 
dětí a mládeže, jak o tom jednalo červencové plenární zasedání ÚV KSČ. Opatření, na 
nichž se zasedání usneslo, objasnili především učitelé zdejší školy, její ředitel pak seznámil 
přítomné, jak se s nimi chce vyrovnat naše škola. Jednání mělo velký ohlas na veřejnosti 
a nesporně pomohlo při sjednocování výchovného působení na mládež u nás. 

V rámci MČSP konalo se ještě 17. listopadu skupinové shromáždění PO SSM, na němž si 
děti zvolily své funkcionáře a pobavily se zajímavým programem. 

Měsíc čsl.-sovětského přátelství byl pak ukončen 7. prosince, kdy na zasedání MNV k této 
příležitosti byli vyznamenání nejlepší brigádníci uplynulého roku. 
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Naše nová směna 

Jsou to naše děti a mládež. Přibývá jich požehnaně. V roce 1973 se narodilo 64 dětí, 
vesměs v pražských porodnicích. Naproti tomu u nás zemřelo 60 osob. Je zde tedy patrný 
přirozený přírůstek. 

Z dětí do 15 let je 28 umístěno v územních jeslích, 95 ve dvou mateřských školách, 
400 v základní devítileté škole a 17 ve zvláštní škole. 

Organizovaná činnost dětí v době mimoškolní se po celý rok slušně vyvíjela. Nejvíce dětí se 
jí zúčastňuje v PO SSM. V tělovýchovné jednotě Sokol cvičilo pravidelně něco málo přes 
sto dětí a několik jedinců se zúčastňovalo také činnosti Svazarmu. 

Významný podíl na mimoškolní výchově a mimoškolním vzdělávání dětí mělo i kulturní 
středisko organizováním hudebních a jazykových kursů. 

Na mimoškolní činnosti dětí se podílela přímo i škola. Žáci ZDŠ účinkovali při nejrůznějších 
příležitostech, především pak při oslavách, jak už bylo řečeno dříve. Byl to zvláště pěvecký 
kroužek školy, vedený učitelem Miroslavem Jarošem, který při těchto příležitostech dosa-
hoval pravidelně velmi pěkného úspěchu. 

Výchovné snažení školy, složek Národní fronty i celé veřejnosti dostalo mocný impuls 
zasedáním ÚV KSČ ve dnech 3. a 4. července. Na tomto zasedání byla projednána situace 
ve výchově mládeže a přijata zásadní opatření 
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k zlepšení situace. S tímto usnesením byli občané seznámeni při všech vhodných 
příležitostech, na schůzích uličních organizací KSČ, na schůzích SRPŠ a zvláště pak na 
zasedání MNV 7. listopadu, jak již o něm byla zmínka. Není pochyb o tom, že konkrétní 
výsledky tohoto úsilí nedají na sebe dlouho čekat. 

 

Nejen chlebem živ je člověk 

Oblast kultury, o níž má být nyní řeč, neoplývala v uplynulém roce přílišnou hojností činů 
a událostí. Za nejvýznamnější lze považovat ustavení Místního kulturního střediska a jeho 
uvedení v život. Stalo se tak po dohodě školské a kulturní komise MNV s odborem kultury 
ONV. Do čela kulturního střediska byl postaven s. Jaromír Johanovský, pracovník zdejšího 
závodu Praga, který se spolu s dalšími funkcionáři střediska s dr. Slavomírem Plickou 
a Ivankou Eiseltovou pustil vehementně do práce. 

Středisko zahájilo činnost ve druhém čtvrtletí roku a jeho plán byl zaměřen na politicko 
výchovnou činnost, na činnost vzdělávací a na umění a společenský život. Ve všech těchto 
oblastech dosáhlo středisko už v tomto roce znatelných výsledků. Využívalo především 
Hostivický rozhlasový týdeník, který i letos po celý rok pravidelně vysílal své zpravodajství. 
Byl to dále Hostivický měsíčník, jehož první slavnostní a především propagační číslo vyšlo 
1. května. 
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Pravidelné vydávání měsíčníku pro přihlášené předplatitele i ostatní občany bylo zahájeno 
v měsíci září. Měsíčník připravuje redakční rada, vedená dr. Miroslavem Zvárou a dr. Sla-
vomírem Plickou. Hostivický měsíčník vycházel v nákladu 1 000 výtisků, které byly v ceně 
1 Kčs za výtisk prodávány v místních trafikách. Přes velké úsilí distributorů, mezi něž 
patřila i naše škola, nepodařilo se všechny čísla rozprodat, a proto byl náklad později 
snížen na 600 kusů.  

Kulturní středisko využívalo i poutače na hostivickém náměstí k aktuálnímu obrazovému 
zpravodajství za pomoci místních fotografů. 

Největší pozornost věnovalo středisko organizaci kursů pro dospělé i školní mládež. Byly to 
kursy hudební a jazykové, pohybová výchova a pro ženy kurs šití. Místním národním 
výborem byl středisku předán do péče Dělnický dům, kde se převážná část jeho činnosti 
i kulturního dění v obci soustřeďuje. 

Ve spolupráci s Kulturním střediskem se v průběhu roku uskutečnily některé kulturní akce 
a prakticky všechny oslavy významných výročí. Bylo to především několik představení 
loutkového divadla pro nejmenší v kulturním domě závodu Praga, které sem přijel zahrát 
soubor Pimprle z Prahy. 

Správa místního kina uskutečnila opět ve dnech 21. až 29. května na hřišti u sokolovny 
„Letní kino“, akci, která se u nás velmi rychle vžila a těší se velké oblibě. 
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Jediný soubor lidové tvořivosti, který v Hostivici vyvíjí v současné době činnost, je pěvecký 
sbor Bendl. V tomto roce se však jeho členové omezili jen na účinkování při oslavách 
památných dnů a výročí. 

Místní lidová knihovna uspořádala v rámci Měsíce čsl. sovětského přátelství dne 26. listo-
padu besedu nad dílem A. P. Čechova, na níž herec krajského divadla v Kolíně Jiří Brož 
přednesl několik ukázek z díla tohoto ruského klasika. Velmi pěkný program provedený 
v intimním prostředí knihovny shlédlo asi 25 diváků.  

Velmi slabě byla také navštívena přednáška, kterou uspořádala místní organizace Čs. Č. K. 
29. listopadu. K 23 posluchačům hovořila zde o cévních chorobách MUDr. Platilová. 

Kultuře se u nás tedy zatím příliš nedaří. Lze však věřit, že i zde nastane dík elánu pracov-
níků Kulturního střediska brzy obrat k lepšímu. 

 

Z kronikářova deníku 

Listuji ve svém zápisníku a stručné záznamy v něm mi připomínají významné i méně 
významné události, které se v průběhu roku staly a které nějak zapůsobily na myšlenky 
i city mých spoluobčanů. Uvádím z nich alespoň některé. 

29. leden byl radostným dnem všech poctivých lidí nejen u nás, ale na celém světě. Toho 
dne skončila dlouholetá válka ve Vietnamu. Hostivičtí o ní často hovořili 
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už také proto, že do loňského roku mezi námi žila skupina mladých Vietnamců, pracujících 
ve zdejším závodě Praga. Na jejich místo nastoupily od jara tohoto roku mladé ženy 
z Polska. Velmi brzy s nimi počali navazovat přátelské styky naši mladí chlapci, z nichž 
někteří postupem času si mezi nimi našli životní družky. 

Téhož dne, v pondělí 29. ledna, konala se v Dělnickém domě odložená oslava desátého 
výročí zdejšího komunálního podniku Union, o jehož historii je zmínka v loňském zápise. 

V únoru naříkali zle občané bydlící za školou. Školská ulice, v níž byla v minulém roce 
vybudována kanalizace, se při oblevě změnila v souvislou stoku bláta, jíž se nedalo bez 
úhony projít. Náprava nastala teprve v jarních měsících, kdy byly postupně všechny ulice 
za školou vyasfaltovány. 

Po celý rok byli hostivičtí občané sužováni častým selháváním dodávky elektrické energie. 
Tak např. v neděli 7. ledna večer došlo vlivem námrazy k velké poruše, při níž byla 
Hostivice bez elektrického proudu až do pondělních odpoledních hodin. Podobně tomu bylo 
21. května, kdy večerní bouřka zhasila u nás světlo až do rána příštího dne. Totéž se 
opakovalo 24. května a v řadě dalších dnů v průběhu celého roku. 

27. března bylo zřízeno na pozemku u bažantnice vlevo 
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při silnici do Sobína skladiště nových vozů Škoda. Až do konce roku mokla zde a vlivem 
povětrnosti i jinak trpěla téměř stovka nových aut, která potom musela být prodána za 
značně sníženou cenu. Nadbytek aut, který u nás poprvé od konce války nastal, dovolil 
vládě zlevnit od 1. listopadu jejich cenu. Toto opatření bylo veřejností radostně přijato 
a mělo za následek značné zvýšení automobilismu u nás. I v Hostivici přibylo několik 
desítek majitelů nových vozů. 

8. června bylo započato s opravou kostela, při tom byl památkáři objeven v západní stěně 
věže zazděný a dnes už neznámý bývalý vchod do kostela sklenutý pseudorománským 
obloukem. Nad ním pak bylo objeveno zazděné okno. V základech kostela bylo pod 
omítkou nalezeno románské opukové kvádříkové zdivo dosvědčující, že kostel je starší, než 
se dosud myslelo. Nejstarší písemná zpráva o kostelu je z roku 1277 – je to nejstarší 
dochovaná zpráva o naší obci vůbec (více o tom uvádím v historické části letošního 
zápisu), zdivo zdá se však nasvědčuje, že kostel byl v té době možná už padesát let starý. 

Památkáři rozhodli, aby zazděný vchod do věže a kus románského zdiva na jižní straně 
kostela zůstaly i po dokončení fasády odkryty. Tím přibyla Hostivici velmi pěkná a cenná 
historická památka.47 

 

                                                 
47  V současnosti je zdivo na jižní straně kostela opět omítnuto. 
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V sobotu a v neděli 10. a 11. června konala se už tradiční výstava drobného domácího 
zvířectva v objektu JZD u bažantnice. Shlédlo ji opět velké množství domácích i cizích 
zájemců. Už v pátek výstavu navštívili žáci zdejší školy. 

18. června připravil hostivickým vzrušující podívanou provazochodec Tříska, který počet-
ným divákům předvedl v podvečeru na zdejším náměstí svůj riskantní program. 

V noci na 12. července byla už poněkolikáté vyloupena hostivická samoobsluha. Nic 
nepomohlo zamřížování vchodu. Nezjištěný pachatel si nalezl cestu dovnitř zadem a uloupil 
zde zboží v hodnotě asi 3 000 Kčs. Novinovou zprávu o této krádeži v černé kronice 
doplnily téhož dne další dvě, a to o pohřešovaném zdejším občanu Š., vedoucím prodejny 
drogerie v Praze, u něhož bylo zjištěno manko 200 000 Kčs, což se pokusil řešit útěkem, 
a dále pak o dvou mladících z Hostivic, kteří v Jenči komusi ukradli motocykl. Těmito třemi 
případy stala se ten den naše obec na chvíli známou v celém státě. 

V měsíci srpnu hostila naše školička mládežníky z Benešova, kteří zde byli ubytováni. 
Pracovali brigádně v JZD Chýně v jeho nově postavených drůbežárnách při chrášťanské 
silnici a nad chýňským hřbitovem. 

20. listopadu se na silnici u bažantnice zabil 37 letý automobilista z Řep. 

Ve čtvrtek 13. prosince byl očekáván okresní poplach CO, 
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jak kdosi indiskrétně prozradil. V jeho očekávání mnozí funkcionáři nešli spát; poplach se 
však nekonal. 

Od 8. června zavedl místní komunální podnik taxi službu. Stanoviště bylo na prostranství 
před MNV. Později bylo zrušeno a auta se objednávala přímo v podniku. 

30. června hostila naše škola dětský pěvecký sbor profesora Kulínského, který zde měl 
soustředění před zájezdem do Japonska. Děti procvičovaly ve škole se svým sbormistrem 
připravený program. 

5. července konalo se veřejné zasedání MNV na Břvech v tamním hostinci. Nejvyšší orgán 
v obci šel tak za svými občany. Zasedání bylo početně navštíveno a byla při něm bohatá 
diskuse. 

Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil dvoje vítání novorozeňat. Při druhém, 30. listo-
padu, zazněly poprvé elektrofonické varhany, které pro činnost Sboru zakoupil do obřadní 
síně MNV. Hrál na ně Josef Saifrt. Sbor zajišťoval i jiné akce v oboru své působnosti. Byly 
to gratulace starším občanům k narozeninám, setkání s nimi na tradiční červnové přátelské 
besedě v kulturním domě závodu Praga, oslava 100. narozenin Františky Fenclové, o níž je 
psáno na jiném místě, návštěvy domovů důchodců a pod. Např. 2. října navštívili zástupci 
Sboru paní Šebestíkovou, opatrovanou v ústavu ve Vraném u Slaného. 
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8. prosince konaly se v Dělnickém domě doplňovací volby poslance MNV za 26. obvod. 
Dosavadní poslanec s. Šup se odstěhoval a za něho si občané jednomyslně zvolili s. Bohu-
mila Pešku. 

Litovická baráčnická obec měla své výroční shromáždění 15. prosince v Dělnickém domě. 
Zasloužilí členové byli zde odměněni čestnými uznáními a dary. Všichni přítomní pak se 
zájmem vyslechli kulturní vložku, při níž členové obce provedli úryvek z opery Podskalák. 
Byl to po dlouhé době malý a nenáročný pokus o oživení ochotnické tradice u nás. 

Počasí bylo v tomto roce opět celkem příznivé. Jen vláhy bylo málo. Chyběl především 
sníh, kterého bylo velmi poskrovnu. Nejvíce ho napadlo až v plném jaru, kdy v pátek 
13. dubna sněhová vánice zasypala celý kraj čtvrtmetrovou bělostnou pokrývkou. Sníh 
pochopitelně v příštích dnech rychle roztál. Trochu ho napadlo také koncem listopadu 
a počátkem prosince, ale vánoce byly opět na blátě. Letní vedra začala už v květnu, kdy 
také byla 21. května první bouřka, a trvala s přestávkami až do září. První ranní mráz byl 
13. října. Suché počasí dále zhoršilo už tak svízelnou situaci s vodou u nás a bylo také 
příčinou velkého zklamání houbařů, kteří tentokrát vyšli skoro naprázdno. 

Těmito několika poznámkami končím zápis v kronice roku 1973, roku bohatého na práci, 
na radosti i žalost, jak už to tak je lidským údělem. 
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Byl to dobrý rok, nechť jsou takovými i všechny další! 

 

Autor textu: Miloš Šrámek 

Zápis provedl: Václav Hošek 

 

Projednáno a schváleno radou MNV 

předseda MNV 

Chaloupka 
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Nejslavnější rodák 

Milenium pražského biskupství, kterého bylo letos téměř bez publicity vzpomínáno (ačkoliv 
to tenkrát před tisíci lety byla prvořadá politická událost; přemyslovský stát s tím vymanil 
z područí německých biskupů), mi připomnělo posledního, dvacátého devátého pražského 
biskupa Jana IV., o němž jsem přesvědčen, že se v polovině 13. století narodil na litovické 
tvrzi. 

Chci se proto v letošní kapitole z dějin našeho domova vrátit do těchto dávných dob 
a shromáždit zde nejen údaje o osobnosti Jana IV., ale i vše, co lze zjistit o historických 
počátcích našich obcí. 

Na území našeho domova žili lidé už v pravěku. Archeologické nálezy potvrzují přítomnost 
zemědělského lidu únětické kultury, žijícího zde před 5 000 lety, dosvědčují, že i Keltové 
někdy 500 let před naším letopočtem byli dočasnými obyvateli našeho kraje, po nich pak 
na přelomu letopočtu Markomani a konečně od 5. století po Kristu naši předkové, Slované. 

Z jejich osad asi postupně vznikly naše obce, i když první písemné zprávy o nich se 
objevují až ve 13. a 14. stol. Náš kraj vypadal v tom čas zcela jinak než dnes. Především 
zde byly lesy, po nichž dnes už není ani památky. V listině z r. 1309 přiděluje král Jindřich 
Korutanský krejčímu Rudlinovi tři lány lesa řečeného Hostivec, aby sobě to vyplenil 
a vyklučil. 
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Tento les byl součástí hvozdu táhnoucího se až k Unhošti. Už před tím, v listině 
z 25. dubna 1264, jíž král Přemysl Otakar II. vrací břevnovskému klášteru ves Žepy (Řepy) 
je zmínka o pozemcích, „jež drželi někteří lidé naši ke stolu našemu náležející v téže vsi, 
kteří hostivci vůbec se nazývají.“ Tito lidé, královští poddaní, žili na pokraji uvedeného 
hvozdu a jejich povinností bylo lovit v lese zvěř a odvádět ji na pražský hrad. Je možné, že 
někteří z těchto hostivců měli své chatrče až někde u nás a že naše obec dostala jméno 
právě podle nich (nebo po onom lese). 

Roku 1257 vykázal král Přemysl Otakar II. měšťany z Menšího Města pražského (dnešní 
Malé Strany) a na jejich místo usadil přistěhovalé německé patricie. K odškodnění přidělil 
bývalým majitelům pozemky u nás, v Jenči a Unhošti s tím, aby je obdělávali a zde založili 
své nové domovy. Tak vzniklo u nás v Hostivici pět či šest dvorců, z nichž nejméně dva 
byly tvrzemi. Jeden z těchto dvorců byl nejspíše církevním majetkem (r. 1375 ho arci-
biskup Jan Očko z Vlašimě daroval špitálu pro chudé kleriky na Hradčanech) a při něm byl 
asi postaven kostelík sv. Jakuba. Stalo se tak nejspíše už v první polovině 13. století, což 
dosvědčuje románský sloh stavby, jak jej dokumentuje nově odkryté románské zdivo na 
jižní straně kostela. 
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Kostelík nebyl určen poddaným, sloužil majitelům dvorců a tvrzí. Nejspíše byla při něm 
i fara. První písemná zpráva o něm je z roku 1277 (což je vůbec první písemná zpráva 
o naší obci). Je obsažena v listině, kterou Otto, představený kláštera sv. Františka v Praze, 
dále Jindřich, prior téhož kláštera a celý konvent vykupuje desátky, jež měl hostivický 
kostel na dvoře téhož kláštera v Kralupech, dvěma hřivnami stříbra, které od té doby 
ročně platil hostivickému faráři. Jím je zde jmenován Abel, bratr majitele Litovic – Řehníka 
a strýc biskupa Jana IV. 

Později, roku 1294, uvádí se tento Abel jako farář v Hostouni a kanovník pražského kostela 
sv. Jiří, pobírající prebendu ze zboží kněževeského. 

Nic více se o počátcích Hostivice zjistit asi nedá. Lepší situace pro kronikáře je v Litovicích. 
O nich je daleko více písemných zpráv, i když hned první, nejstarší, je značně 
problematická. 

Je údajně z roku 1213 a připomíná se v ní Bořita z Litovic, syn Bořity z Ředhoště, z rodu 
Kouniců. Tento rod Kouniců, známý především na Moravě (Kounicovy koleje v Brně), měl 
ve znaku trojitý vinný list. Tentýž znak nacházíme nad vchodem do sklepa litovické tvrze 
a Ludvík Pergl ho ve své kronice uvádí jako znak pánů z Litovic. Stejný znak má i rod 
Martiniců, z nichž pocházel i 
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neblaze proslulý místodržící, shozený v květnu roku 1618 z okna pražského hradu do 
Jeleního příkopu. 

Je jasné, že všechny tři rody pocházely z jednoho původního. Byl jím rytířský rod, vlastnící 
v 13. století tvrz a vesnici Ředhošť severně od Slaného. Jeden z prvních známých jeho 
členů Bořita z Ředhoště je spolu se svým synem Bořitou z Letovic podepsán mezi dlouhou 
řadou svědků na kupní smlouvě, dokumentující převod jakéhosi lesa u vsi Stralno někde 
v olomouckém kraji. Tyto podpisy jsou doslova napsány takto: „Borinta de Redhosz de 
Bohem et filius suus Boriut de Letowicz“. 

Toto je jediný doklad k domněnce, že v roce 1213 už existovala litovická tvrz a jejím 
majitelem byl onen Bořita. Text celé smlouvy je publikován v Erbenově sbírce Regesta 
diplomatica, str. 213. Zde má smlouva dokonce datum 22. února 1203, tedy ještě o deset 
let starší. F. Palacký však v Poznámkách v tomto díle soudí, že správnější je 1213, při 
čemž naznačuje, že listina nemusí být pravá. Současný historik dr. Ladislav Hosák ji 
považuje v Historickém místopisu země moravskoslezské z r. 1938 na str. 717 za falsum 
(mohla být zfalšována později, aby prokázala falsifikátorovi problematický majetnický 
nárok). I kdyby však listina byla pravá, je tu ještě jedna okolnost, která zpochybňuje 
tvrzení o litovickém pánu Bořitovi v r. 1213. Doslovný překlad zmíněného latinského 
podpisu je: 
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„Bořita z Ředhoště v Čechách a jeho syn Bořita z Letovic“. První zdůrazňuje, že je z Čech, 
jeho syn se však spokojuje s přídomkem z Letovic. Letovice jsou na Moravě, obsah listiny 
se týká Moravy, v dalších listinách Erbenovy sbírky se objevují jména dalších pánů 
z Letovic (např. Heřman v r. 1250–1255). Sotva lze proto míti za správné tvrzení, že šlo 
o Bořitu z našich Litovic. Tento omyl nebyl zaviněn nikým menším, než naším slavným 
historikem Františkem Palackým. 

Čtenář těchto řádků teď možná usoudí, že mi jde o to dokázat, že Hostivice je starší než 
Litovice. Nic takového nemám v úmyslu. Je skoro jisté, že Litovice existovaly jako vesnice 
dříve než Hostivice. Doklad toho spatřuji i v listině týkající se Sobína. Je z r. 1288 
a potvrzuje se v ní postoupení Sobína plasským klášterem pražskému měšťanu Rudlinovi. 
Poloha Sobína je zde určována takto: ves jménem Sobín, ležící mezi vsí Litovicemi a vsí 
jménem Chýně. To, že jsou jmenovány obce vzdálenější od Sobína než Hostivice, je mi 
dokladem, že v té době naše obec nevstoupila v obecné povědomím jako ony dvě svrchu 
jmenované, i když už zde byl kostel s farou. Starobylost Litovic potvrzuje historik Profous 
soudící, že se původně jmenovaly Lutovice a patřily rodu jakýchsi Lutů (Lutova ves = 
Lutovice). Je možné – a toto je už jen můj dohad – že tento rod vymřel. 
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V tom případě připadla ves jako odúmrť králi. Nějakým způsobem se pak stala majetkem 
jednoho z Ředhošťských. Jak se to stalo, o tom nejsou žádné písemné doklady a lze se 
toho také jen dohadovat. 

Rytířské rody nebyly bohaté a tak rodové sídlo, tvrz či hrad dostal obvykle nejstarší syn, 
zatímco ostatní se snažili uchytit v dvorských službách nebo v církevních hodnostech. Tak 
tomu bylo asi i s Ředhošťskými. Budislav z Ředhoště, který jako starý muž vstoupil r. 1264 
do kněžského stavu a stal se pražským kanovníkem, měl čtyři syny Jana, Trojana, Abela 
a Řehníka. Z nich doma žádný nezůstal a tak Budislav asi k stáří rodnou tvrz prodal. 

První tři synové byli církevními hodnostáři: Jan pražským biskupem (jako Jan III. od 
r. 1258–1278), Trojan se uvádí r. 1279 jako pražský kanovník a Abel je onen hostivický 
farář, o němž byla již zmínka. Řehník se stal později dvořanem krále Přemysla Otakara II. 
Je uváděn jako králův almužník (což byla jedna z vyšších dvorních hodností) a podkomoří 
královny Kunhuty, Otakarovy manželky. Podkomoří měl na starosti finance svého pána, byl 
tedy jakýmsi královniným ministrem financí. Vedle toho je uváděn jako první mezi deseti 
pražskými purkrabími (spravoval hrad a ve válce byl náčelníkem). Fr. Palacký v Přehledu 
nejvyšších důstojníků a úředníků  
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zemských uvádí, že Řehník byl podkomořím královny v letech 1267–72 a v letech 1278–
79, tedy v době tragické smrti Otakarovy na Moravském poli, dokonce nejvyšším komorní-
kem (něco jako předseda vlády). V roce 1278 se uvádí jako ochránce mladičkého osiřelého 
krále Václava II. 

Tento v každém případě úspěšný dvořan se stal majitelem Litovic. Došlo k tomu však 
dříve, než začala jeho dvorská kariéra. Je zcela možné, že se nějakým způsobem uplatnil 
už na dvoře Otakarova otce Václava I. (nebo to byl Řehníkův otec?) a Litovice dostal od 
něho. 

Jisté je pouze, že jako hodnostář Přemysla Otakara II. se píše Řehník z Litovic. Je to první 
významná osobnost, mající vztah k našemu domovu. Nemá už také pouze Litovice. Vlastní 
i ves Dražice na Mladoboleslavsku, kde začíná stavět hrad, mocnější a pyšnější panské 
sídlo, než byly Litovice. Hrad nestaví jen pro sebe, ale i pro svého bratra Jana, který se 
jako biskup píše Jan III. z Dražic. Mám to za doklad dobrého vztahu mezi bratry, kterýž lze 
ostatně nalézt v tomto rodě i v dalších generacích. 

Řehník z Litovic měl za manželku Annu, s níž měl syny Řehníka staršího a mladšího (když 
starší asi záhy zemřel) a Jana (podle Tomka ještě také Martina, jenž se stal purkrabím 
kteréhosi hradu), dcery pak Annu, Kateřinu a Margaretu. 
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Z nich nás nejvíce zajímá Jan, narozený nejspíše r. 1250, pozdější biskup Jan IV. Poněvadž 
i on používal jako jeho strýc přídomku z Dražic, soudí se, že se narodil na dražickém 
hradě. Považuji to za velmi sporné. Soudím naopak, že se daleko spíše narodil u nás 
v Litovicích. Písemný doklad o tom není, ale vplývá to logicky z faktů, které jsou známy. 

Uvádí se, že Řehník založil Dražice roku 1264. Současná historička Menclová soudí ve 
svém díle České hrady, že Dražice v roce 1264 už stály. Vyvozuje to z faktu, že se 
v listinách uvádějí termínem „castrum“, což česky značí hrad či tvrz dokončenou. Hrad se 
jistě nějaký čas stavěl. Byl-li v roce 1264 dokončen nebo bylo-li s jeho stavbou teprve 
započato, v každém případě byl v roce 1250 sotva způsobilý k tomu, aby se v něm mohlo 
ženě šlechtice narodit dítě. Je proto mnohem pravděpodobnější, že se Jan narodil 
v litovické tvrzi, kde Řehník údajně v čas stavby hradu se svou rodinou sídlil, anebo 
v Praze, kde mohl mít ambiciózní Řehník příbytek. Tuto možnost je nutné připustit, ale já 
přesto věřím v rodiště litovické. 

Mám k tomu ještě jeden důvod, který uvedu později. (Tuto mou teorii připustil jako 
možnou při konsultaci současný historik dr. Rudolf Turek.) 
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O Janově mládí se mnoho neví. Jako jinoch dostává od svého strýce Jana III. dvě 
prebendy, a to z pražské a vyšehradské kapituly, v roce 1274 pak jako další beneficium 
žateckou faru. 

Další písemná zpráva o něm je až z r. 1300, kdy zhotovuje jako rogatarius (navrhovatel, 
žadatel) listinu, na níž se uvádí jako pražský a vyšehradský kanovník. Z toho lze soudit, že 
měl nejen bohoslovecké, ale i jisté právnické vzdělání. Studoval nejspíše ve škole při 
některé z uvedených kapitul.  

V říjnu r. 1301 byl na přání krále Václava II. zvolen pražským biskupem a 10. prosince 
vysvěcen. Král mu při instalaci projevil okázalou přízeň. V Pramenech dějin českých, 
citovaných v díle V. Chaloupeckého, je o tom psáno: „Král odevzdal biskupovi žezlo své 
a zlatem ozdobené jablko, aby otevřel přinesenou bibli, a objevilo se evangelium „Dobře 
činiti všem.“ 

Při svěcení navlékl biskupovi obřad konající prelát zlatý prsten se smaragdem, mající cenu 
800 hřiven stříbra. Byl to dar králův. Po skončení slavnosti kostelní jel král na koni vedle 
biskupa oděného v pontifikále (církevní roucho) a majícího na hlavě infuli (mitru), 
provázen mnohými pány a rytíři až ke dvoru biskupskému a vzav biskupova koně za uzdu, 
provedl jej branou s blahopřáním. Po veselých a srdečných blahopřáních počaly hody. Král 
na ně přispěl třemi vozy zvěřiny. 
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Hostina byla pestrá a slavná. I lidu, který přišel na slavnost, na pouze duchovní, ale 
i tělesné dostalo se útěchy. Janu IV. bylo 51 let, když se stal biskupem, vedle krále nej-
důležitější osobou ve středověkém státě. 

Nebyl bez nepřátel. Dostal s do sporu s řádem žebravých mnichů a také s proboštem lito-
měřické kapituly Jindřichem ze Šumburka, který ho obvinil u papeže, že nadržuje kacířům. 
Papež Jan XXII. zbavil Jana IV. 1. dubna r. 1318 biskupství, což si tento nedal líbit a sám 
ze své vůle se téměř sedmdesátiletý odebral do Avignonu, kde tehdy papež sídlil, aby se 
obhájil. Zůstal tam jedenáct let. Tak dlouho se totiž vlekl jeho proces před papežskou kurií. 
Bylo to proto, že z Jana IV. mohla papežská komora ždímat peníze. Kdyby je neměl, byl by 
soud podstatně kratší. 

Po jedenácti letech byl Jan IV. papežem plně rehabilitován a vrátil se do svého úřadu 
„stažen veškerého rouna svých peněz“, jak o něm napsal jeho kronikář. Z chudoby se však 
rychle vzpamatoval, na což pochopitelně nejvíce doplatili poddaní biskupských panství. 
Pobytem v Avignonu se u Jana IV. rozvinul smysl pro kulturu a umění. Co viděl v cizině, 
rozhodl se napodobovat doma. Osmdesátiletý stařec se vrhl s udivující energií do staveb-
ního podnikání, jehož rozsahem daleko předčil všechny své předchůdce a s nímž lze 
srovnávat jen následné počínání Karla IV. 
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Přestavěl biskupský dvůr u Juditina mostu v Praze. V Roudnici dal vystavět augustiánský 
klášter, špitál pro chudé nemocné a zvláště pak most, který byl pevnější než most pražský. 
K těmto stavbám, prováděným vyspělým francouzským gotickým slohem, si pozval 
z Francie mistra Viléma s dalšími třemi staviteli. Ti zde uvedené stavby započali, a když 
vyučili ve svém umění české mistry, vrátili se domů. Mistr Vilém začal na biskupovo přání 
někdy po roce 1333 i s přestavbou dražického hradu a naší litovické tvrze! Na místě 
původního, českým způsobem postaveného opevněného dvorce vznikla mohutná stavba, 
dochovaná v téměř nezměněné podobě do dnešních časů. A byl to nejspíše právě 
francouzský mistr Vilém, kdo zazdil nad vchod do sklepa tvrze kamenný štít s vinným 
trojlistem, rodový znak to pánů z Litovic a Dražic. 

A právě v tom, že Jan IV. dal takovýmto způsobem obnovit tvrz v malé, nevýznamné vsi, 
když podobných měl celou dlouhou řadu, spatřuji doklad jeho užšího vztahu k Litovicům. 
Jsem přesvědčen, že tomu bylo proto, že Litovice byly pro něho místem, kde spatřil světlo 
světa.  

Nebylo to však jen stavitelství a s ním spojené sochařství, v němž Jan IV. uplatnil svou 
obdivuhodnou energii. Z jeho podnětu vznikla i významná kronika, jedno z pokračování 
staré kroniky Kosmovy. 
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Byla psána biskupovým kaplanem Františkem a z ní se právě dovídáme mnoho o jeho 
životě i osobnosti. Podle kronikáře byl Jan IV. obdařen dary duchovními i tělesnými, 
učeností i moudrostí a podivuhodnou jemností. Byl „národu českého věrným horlivcem 
a neúnavný udržovatel“. 

V zakládající listině roudnického kláštera píše: „Nedovolujme, aby byl do kláštera někdo 
přijat jiného národa, leč Čech, z otce i matky jazyka českého. Neboť zkušenost nás 
poučila, že národu českému cizí národové jsou nepřátelští.“ Takto se vyjadřoval Jan IV. 
v době, kdy králem v Čechách byl cizinec Jan Lucemburský. Z toho však nelze vyvozovat, 
že by byl v opozici proti králi. Naopak Jan IV. se snažil mít vůči Janovi Lucemburskému 
poměr co nejlepší. Měl podobně jako jeho otec vyvinutý smysl pro příbuzenské vztahy. 
Všechny své synovce opatřil několikanásobnými prebendami. Svá práva střehl až 
úzkostlivě a běda, jestli se mu v tomhle někdo postavil. O jeho životě, na svou dobu až 
nepředstavitelně dlouhém; zemřel 5. ledna 1343 ve věku 93 let, by bylo možné povědět 
z dochovaných pramenů ještě leccos zajímavého. Myslím však, že zatím uvedené postačí. 

I když to byl člověk, který se významně zapsal nejen do českých politických a církevních 
dějin, v nichž 
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představuje vrchol českého šlechtického nacionalismu, nýbrž i do dějin kulturních, nelze ho 
nijak idealizovat. 

Jan IV. nebyl jen mecenášem umělců, ale dovedl být i tvrdým protivníkem svých nepřátel. 
A neváhal také urvat příležitostně pro sebe a své příbuzné tučné sousto z královského 
majetku. 

V každém případě to však byla velká a výrazná postava našich středověkých dějin, 
a jestliže se, jak věřím, skutečně v Litovicích narodil, pak to byl opravdu náš nejslavnější 
rodák. 

 

Použité prameny a literatura: 
K. J. Erben: Regesta diplomatica 
Z. Fiala: Předhusitské Čechy 
V. Chaloupecký: Jan IV. z Dražic, poslední biskup pražský 
F. Melichar: Paměti okresu unhošťského 
D. Menclová: České hrady II. díl 
F. Palacký: Dějiny – přehled rodu Kouniců 
F. Palacký: Přehled nejvyšších důstojníků a úředníků zemských 
A. Profous: Místní jména v Čechách 
A. Sedláček: Hrady a zámky v Čechách VIII. a X. díl 
V. V. Tomek: Dějepis Prahy 
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Předposlední rok páté pětiletky byl u nás v Hostivici opět naplněn pilnou prací na splnění 
toho, co jsme si na jejím počátku ve volebním programu Národní fronty předsevzali. 
V závěru roku už se jasně ukazuje, kde jsme své síly přecenili, a naopak, kde se udělalo 
i více, než nám závazek ukládal. S radostí můžeme konstatovat, že těch splněných a pře-
kročených úkolů je více než nedokončených. Je před námi ještě poslední rok volebního 
období a tak věříme, že konečná bilance bude zcela bez dluhů. Neochabující pracovní 
aktivita našich spoluobčanů je toho zárukou. Proto jsme také mohli s dobrými pocity 
a klidným svědomím prožít v uplynulém roce i řadu radostných chvil a slavných výročí, jak 
o nich bude v tomto zápise uvedeno podrobněji. Nejprve však o tom, jak jsme pracovali. 

 

Plníme volební program 

Tato naše hostivická pětiletka zahrnuje v sobě v podstatě tři pracovní oblasti: politicko 
výchovnou a agitační činnost, zlepšení životního prostředí a vzhledu obce a rozvoj a další 
zkvalitnění služeb našim občanům.  

V první oblasti se práce daří a její dobré výsledky nelze přehlédnout. Naplno se již 
rozběhla činnost Kulturního střediska, které v ní má nesporně vedoucí úlohu. Kulturní 
středisko pracovalo podle solidně vypracovaného plánu, schváleného radou MNV. 
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Jeho jádrem bylo soustavné ideové působení na široké vrstvy občanstva. To bylo 
uskutečňováno všemi dostupnými prostředky: pravidelnými relacemi Hostivického 
rozhlasového týdeníku, které s obdivuhodnou vytrvalostí připravuje skupinka nadšenců 
vedená s. Miroslavem Jarošem, a redakční radou Hostivického měsíčníku v čele s JUDr. 
Miroslavem Zvárou a s. PhDr. Slavomírem Plickou. Náklad Hostivického měsíčníku činí 
v současné době 550 výtisků. Jedním z prostředků je též zajišťování kulturní a ideové 
náplně oslav všech výročí, dále pak pořádání různých kursů pro dospělé i mládež atp. 
O jednotlivých akcích tohoto zařízení se dále zmíním podrobněji.  

K nim se úzce váže činnost místního kina a místní lidové knihovny, které v této oblasti 
udělaly také slušný kus práce. Svůj politicko výchovný úkol plnily v průběhu roku i všechny 
složky a organizace Národní fronty. I o nich bude ještě zmínka. Že se zde uplatnila 
v nemalé míře i škola, není snad nutné zvlášť připomínat. 

Jestliže nás práce v této první oblasti volebního programu naplňuje uspokojením, nelze už 
to tak zcela beze zbytku říci o dalších dvou, i když hned na počátku musím konstatovat, že 
v tzv. akci Z bylo dosaženo výsledků, jako dosud nikdy. Aktivita občanů při této formě 
svépomoci byla tak vysoká, že činí oprávněnou naší naději na úplné splnění volebního 
programu 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 6 
Kronika let budování socialismu 1971–1975 – rok 1974 93 
 

 

– 162 – 

Co tedy bylo vykonáno?  

Největší kus práce odvedli občané na budování kanalizace v jižní části obce. Na kanalizaci 
v Čekale odpracovali 9 711 hodin, což představuje hodnotu díla v částce 1 300 000 Kčs. 
Z rozpočtu MNV bylo na tyto akce vyčerpáno 1 101 600 Kčs. Přitom to byly práce mimo-
řádně náročné. Aby se využití kanalizace mohli podílet všichni obyvatelé této čtvrti, musela 
být kvůli spádu položena v prostoru kolem Mičurinových sadů48 do hloubky 9 metrů. Tak 
hluboko nedosáhlo žádné dostupné technické zařízení, a tak bylo nutné hloubit příkop tak 
široký, aby do něho mohl bagr zajet. V tom čase činila tato čtvrť naší obce dojem 
středověké pevnosti, obehnané hlubokými ochrannými příklopy. Všechno se však zvládlo 
a ke konci roku už se na kanalizační potrubí připojovali jednotliví vlastníci domů. 

Stejně náročnou prací byla i kanalizace v Komenského ulici, vedená po východní straně 
silnice. Zde občané odpracovali 6 468 hodin v hodnotě 565 000 Kčs a s finančním 
nákladem 407 000 Kčs. Práce tu byla zkomplikována nenadálým zaplavením části výkopu, 
když hloubící bagr narazil před domem občana Cipry na tekoucí písek. Dokončení této 
práce nás čeká v příštím roce, kdy se k tomuto hlavnímu kanalizačnímu sběrači připojí 
i nově budované sídliště družstevní výstavby a hotová již kanalizace za školou, což si 
vyžádá i několikeré překopání Komenského ulice. 
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Tím bude dokončena úplná kanalizační síť na splašky i povrchovou vodu pro část obce od 
Litovického potoka až k bažantnici, což výrazně zlepší životní prostředí v této části obce. 
Celkový náklad na tuto akci bude činit více než 3 miliony Kčs. 

S budováním kanalizace souvisí i stavba úpravny vody na družstevním sídlišti, která byla 
dokončena a vyžádala si 5 560 hodin v hodnotě díla 386 000 Kčs a s finančním nákladem 
328 000 Kčs.49 

Vedle těchto velkých kanalizačních prací byla provedena i oprava kanalizace v Tyršově ulici 
a vybudován úsek svodu povrchových vod na Břvech, obojí nákladem 170 000 Kčs a od-
pracováním 1 132 brigádnických hodin. 

Je pravda, že všechny tyto práce dělali občané především pro sebe, pro svou osobní 
a okamžitou potřebu. To jistě do značné míry vysvětluje vysokou osobní účast a množství 
dobrovolné práce. Ale nevolalo se po vybudování kanalizace u nás po celá desetiletí? 
Necítili občané zmíněnou osobní potřebu jejího zřízení už v minulosti? Je to proto jistě 
velkou zásluhou dnešních vedoucích funkcionářů obce a složek Národní fronty, že dokázali 
nejen naplánovat, ale i zorganizovat tuto nesmírně náročnou akci, že dokázali získat pro ni 
občany a společně ji dovést k zdárnému konci. 

Jestliže výstavba kanalizace byla osobním zájmem vlastníků domů a tím i inspirátorkou 
jejich účasti na ní, 

 

                                                 
48  Ziklův park. 
49  Vodárna je již zrušena, na jejím místě byly postaveny rodinné domy Břevská čp. 1601 a 1602. 
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pak budování Areálu zdraví, jak nazvali své dílo tvůrci tělovýchovných zařízení při zdejší 
sokolovně, je dokladem nezištné práce našich spoluobčanů pro společné dobro. Byli to 
členové TJ Sokol a Svazarmu, kteří za technické pomoci Komunálních služeb Hostivice 
v 1 016 brigádnických hodinách upravili cvičiště u sokolovny, vybudovali běžeckou dráhu 
a zřídili řadu houpaček, prolézaček a jiného tělocvičného náčiní, sloužícího především 
tělovýchově dětí. Touto prací v hodnotě díla 196 000 Kčs, provedenou finančním nákladem 
180 000 Kčs, vzniklo dílo sloužící nejširší veřejnosti, jíž bylo také při slavnostním otevření 
dne 26. října dopoledne předáno k užívání. 

Jiným dobře zajištěným úkolem je výstavba klubovny SSM, která se koncem roku dostala 
do závěrečné fáze. V letošním roce bylo na ni vynaloženo 55 000 Kčs a odpracováno 
2 800 hodin, čímž celková hodnota tohoto díla vzrostla na 81 000 Kčs. Klubovna bude 
spolu s hotovým již pionýrským domem začleněna do působnosti Kulturního střediska, což 
umožní zvýšit finanční dotaci MNV na vybavení a činnost těchto zařízení, sloužících naší 
mládeži. Tyto věci se tedy podařily. 

Zdaleka ne už tak dobré je to s dalším úkolem volebního programu, s výstavbou školní 
jídelny a šaten. Tato akce je dokladem, jak se nejlepší úmysly mohou neblahou shodou 
okolností zvrtnout a stát se 
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svým tvůrcům zdrojem trampot a bezesných nocí. 

Že škola potřebuje šatny a novou stravovnu, o tom nebylo žádných sporů. A tak, když se 
tohoto úkolu ujala školská a kulturní komise MNV, setkala se s obecným souhlasem. Pro 
první roky stavby byly získány závazky na více než 4 000 pracovních hodin. Více než 
polovina jich byla také hned v prvním roce odpracována. Potom se však situace zkompli-
kovala. Těžko říci, čí vinou. Tato zařízení mají sloužit dětem. Z toho logicky vyplývá, že by 
největší zájem o jejich výstavbu měli projevit jejich rodiče. Zpočátku tomu tak bylo. SRPŠ 
při zdejší škole se ujalo organizování brigádnické pomoci, jak jsem o tom ostatně psal již 
loni. Počáteční nadšení však brzy pohaslo a letos to dopadlo tak, že na stavbě bylo 
odpracováno jen 990 hodin a z plánovaného finančního rozpočtu 620 000 Kčs vyčerpáno 
jen necelých 200 000 Kčs. Je skutečností, že to zavinily především dodavatelské organi-
zace, které měly dokončit hrubou stavbu. 

Psal jsem o tom loni utěšován nadějí, že letos se situace zlepší. Žel, byly to plané naděje. 
JZD Chýně, které tento úkol přijalo, poslalo na stavbu skupinu pracovníků, kteří se ukázali 
být názorným příkladem toho, jak se pracovat nemá. Většinu času – z různých příčin – 
prozaháleli a tak se stavba i nadále nehýbala z místa. Špatná pracovní morálka odrazovala 
i ty, kdož snad chtěli pomoci, ale měli zde současně i vhodnou záminku pro 
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opak, a tak se nakonec všechno zastavilo. Přitom se o stavbě mluvilo při všech možných 
příležitostech: na zasedání MNV, při poradách a schůzích SRPŠ, NF, stranických organizací 
a pod. Kritizovalo se, hledali se viníci, ale nenašel s nikdo, kdo by řekl: už dost mluvení, 
dejme se do práce. A tak stojíme na konci roku v rozpacích nad nedokončeným dílem 
a jen s malou vírou, že se děti šaten a nové stravovny dočkají alespoň v příštím roce. 

Na okraj toho ještě pár slov: nedokončení této stavby zle zkomplikovalo situaci naší školy. 
Poněvadž bylo nutné zajistit za každou cenu stravování dětí, byly se souhlasem odboru 
školství ONV Praha-západ zrušeny školní dílny v pobočné budově „u Findejsů“, používané 
k výuce pracovního vyučování, a adaptovány na prozatímní stravovnu. Stálo to hodně 
peněz, musela se zde udělat vnitřní přestavba, nově zavést voda, plyn a elektrika a zajistit 
řada dalších věcí, dovážení nezávadné vody, pravidelná dodávka plynu, takže nedodržení 
termínu výstavby nás přišlo náramně draho. A to neberu v počet ani škody způsobené tím, 
že žáci naší školy neměli po celý rok osnovami předepsané pracovní vyučování. 

I když tento rok tak špatně plněný úkol volebního programu nás zarmucuje, nelze přehléd-
nout, že celkové úsilí našich občanů v akcích „Z“ má trvale vzrůstající tendenci a v tomto 
roce překonalo všechno očekávání. 
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Vyplývá to už z toho, jaké finanční prostředky byly na tyto svépomocné práce v jednotli-
vých rocích pětiletky vynakládány. Za první tři léta, tj. do konce roku 1973, to bylo celkem 
2 120 000 Kčs, za letošní rok je to však více než dva a půl miliónu, tedy více než za první 
tři roky pětiletky dohromady. 

V tomto roce byly upraveny také hostivické sady, a to převážně dobrovolnou prací občanů. 
Celkový náklad na toto záslužnou práci činil pouhých 9 000 Kčs. Významně se na ní podíle-
la komise MNV, vedená s. Aloisem Saifrtem. Bylo poraženo 8 přestárlých stromů v sadě na 
náměstí, které bránily výhledu od fary k zámku (tudy vedla dříve cesta, spojující oba 
objekty), a vysázeno zde 200 keřů růží a 30 buxusů. Byla zbořena zchátralá stará váha 
u zámku a rozpadající se prodejní stánek naproti uličce k nádraží. Na budovy a objekty 
mající regionálně historickou hodnotu bylo upevněno 10 dřevěných informačních desek 
s vypáleným informačním textem, připraveným Aloisem Saifrtem. Desky zhotovil se žáky 
školy učitel M. Jaroš. 

V Hostivici II. – Litovicích byl parkově areál bývalého hřbitova. Celkem bylo na všech těch-
to akcích a úpravách jednotlivci i složkami NF odpracováno 73 765 bezplatných hodin. Je 
to nesmírný kus práce, vezmeme-li v úvahu, že naše obec má zhruba 2000 aktivních 
občanů, včetně žen. U mnohých to jsou stovky hodin, které dobrovolně věnovali společ-
nému prospěchu. 
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Jim i všem ostatním patří veřejné uznání a dík.  

Zbývá se ještě zmínit o tom, jak byly plněny úkoly v třetí oblasti, v rozvoji a zlepšování 
služeb obyvatelstvu. Největší naší současnou bolestí je sféra státního obchodu. Prodejna 
samoobsluhy na Husově náměstí už po léta nevyhovuje, proto je ve volebním programu 
počítáno se započetím výstavby nové prodejny na volném prostranství před JZD ještě 
v této pětiletce. V tomto roce byl vypracován projekt této prodejny, jejíž výstavba si 
vyžádá 5 miliónů, což je nejvyšší částka povolená pro akce „Z“. V příštím roce by se tedy 
mělo se stavbou začít. Určité zlepšení slibuje zřízení nové samoobsluhy na družstevním 
sídlišti, která je v závěru roku hotova v hrubé stavbě a bude snad otevřena už v prvním 
pololetí příštího roku.50 

Je také hotov projekt vodovodu pro celou obec, s jehož budováním však nebude asi 
započato dříve, než v roce 1977, neboť první část prací, přívod od pramenů na Chrášťan-
ském vrchu, musí být provedena dodavatelsky, což zatím není rozpočtově zajištěno. 
Svépomocí se bude zajišťovat výstavba vlastní vodovodní rozvodné sítě, což je však v této 
souvislosti druhořadý úkol, přicházející v úvahu až po dokončení výstavby nákupního 
střediska, nové mateřské školy a dalších zbývajících úkolů volebního programu. 

V tomto roce se dále zlepšilo veřejné osvětlení, především se snížila jeho poruchovost. 
O údržbu se stará podnik KS 
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(Komunální služby Hostivice). Odvoz popela nebylo možné rozšířit, i když je k dispozici 
dostatek popelnic. V této věci je naše obec zcela závislá na možnostech Technických 
služeb města Berouna, které však již nejsou schopny tyto služby u nás ve větším rozsahu 
zajistit. Zlepšení nastane teprve po převzetí tohoto úkolu Komunálními službami, které 
jinak v tomto roce celkem uspokojivě a bez větších stížností plnily své úkoly vůči občanům, 
což se projevilo i v tom, že značně překročily plán tržeb od obyvatelstva. 

Každé lidské dílo má nedostatky, a tak i tento velký společný úkol nás všech není bez nich. 
Mnozí hubují na bláto, prohlubně a přerušení cest a ulic v místech budování kanalizace 
a výstavby družstevního sídliště, kritizují zamrzlou výstavbu u školy a zlehčují úsilí 
nadšenců, kteří sázejí růže v parku, instalují tam lavičky a upravují pěšiny. A v té kritice, 
hubování a někdy i výsměchu jim uniká, o jak velký kus se dostane naše obec vpřed na 
cestě k zvelebení životního prostředí, až budou tyto práce dokončeny. Všichni, kdož to 
myslí s naší obcí poctivě, věří, že to do roka bude. 

 

Slavné čtvrtstoletí 

V dubnu tohoto roku oslavila pionýrská organizace SSM čtvrtstoleté výročí svého založení. 

 

                                                 
50  Na Pískách čp. 533. 
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Budiž mi dovoleno shrnout zde historii těchto let, jak probíhala u nás v Hostivici. 

Pionýrská organizace byla založena při zdejší škole (tehdy střední) v říjnu r. 1950. Měla 
čtyři oddíly pro jednotlivé ročníky a její vedoucí byla Věra Seidlová. Funkci pedagogického 
poradce zastával Alois Saifrt. Počátky nebyly nijak slavné, do organizace se hlásilo málo 
dětí, činnost byla velmi skromná a byla zcela ve stínu daleko aktivnější žákovské organiza-
ce. Zlepšení nastalo v březnu 1951, kdy se vedení skupiny ujal Zdeněk Ráž, a potom ve šk. 
roce 1952/53, kdy se vedení organizace ujal Jaromír Johanovský a několik dalších svazáků. 
Pedagogickým poradcem byl v té době učitel Miloslav Nedvěd. Se souhlasem básníka Petra 
Bezruče přijala skupina název Pionýrská organizace Petra Bezruče. V dalším šk. r. 1953/54 
došlo k významné změně v životě pionýrské organizace na naší škole. OV ČSM ustanovil 
při ní stálou placenou vedoucí, jíž se stala Věra Hergetová z Rudné. Úroveň práce skupiny 
se pod jejím vedením podstatně zvýšila, což ukázalo několik slavnostních skupinových 
shromáždění, připojení se k akci suchdolských pionýrů Bagr pro Koreu a pod. Toto zlepšení 
nemělo žel dlouhé trvání. 

Věra Hergetová se obklopila nevhodnými oddílovými vedoucími, a i když bylo uskutečněno 
ještě několik dobrých akcí, z nichž na jedné byl 25. listopadu 1954 přijat za čestného člena 
organizace poslanec NS generál Jan Tondl, musela být Věra Hergerová vyměněna a na  
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její místo nastoupila 1. ledna 1955 Marie Brchelová, nejschopnější skupinová vedoucí, 
kterou naše pionýrská organizace za celou dobu svého trvání až dosud měla. Marie 
Brchelová vyměnila téměř všechny vedoucí a v soustavné spolupráci s ředitelem školy 
dostala organizaci rychle na dosud nebývalou úroveň. 24. února 1955 složili noví pionýři 
slib do rukou náměstka ministra vnitra s. Jíchy. 25. března přijali na svém skupinovém 
shromáždění studenty z Čínské lidové republiky. Kulturní úderka PO účinkovala při nej-
různějších příležitostech doma i v Praze. V listopadu 1955 uvítaly naše děti mezi sebou 
pionýry ze sovětského velvyslanectví v Praze. Na listopadovém skupinovém shromáždění 
volili poprvé skupinovou radu, jejíž první předsedkyní se stala pionýrka Stáňa Náprstková. 
O vánočních prázdninách uskutečnili pionýři besídku s Dědou Mrázem. Pomáhali při náboru 
učňů do hornictví, zúčastňovali se výsadby lesních stromů. Na jaře se vyznamenal pionýr 
Jirka Pasák, který zneškodnil a na stanici SNB odevzdal letákový balon Svobodné Evropy. 
V dalším šk. r. 1956/57 získala naše PO jako první putovní prapor OV KSČ a tři pionýři 
Stanislav Nedbal, Karel Seidl a J. Kletečka čestné uznání KV ČSM. Bylo to za iniciativu při 
organizování internacionální pomoci maďarským dětem v době maďarské kontrarevoluce, 
dál pak za účast v STM a za pomoc v náboru učňů do hornictví. Pionýři se uplatňovali 
i v uměleckých soutěžích. 
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Miroslav Ghymeš postoupil až do celostátního kola soutěže tvořivosti mládež ve zpěvu, Ivo 
Tamchyna do krajského kola v recitaci. Ve šk. r. 1957/58 získala naše organizace rudý 
prapor KV KSČ. Pionýři se opět zúčastňovali všech kulturních a společenských akcí v obci. 
Např. 20. října působili při prvním vítání novorozeňat na MNV. 30. listopadu se osvědčili 
jako tlumočníci při setkání našich občanů se sovětskými turisty. V září zpívali brancům při 
odvodech v Řepích. Při oslavě 10. výročí Vítězného února vystoupili při své kulturní vložce 
s černými páskami na rukávech na znamení smutku nad úmrtím svého patrona, národního 
umělce Petra Bezruče. Ke konci školního roku pak připravili za pomoci učitelů představení 
divadelní hry Miloše Šrámka „S písní veselou pionýři jdou“, kterou třikrát ve zdejší sokolov-
ně opakovali pro občany, své spolužáky a pro žáky okolních škol. 

Ve šk. r. 1958/59 měla už pionýrská organizace 16 oddílů, v nichž pracovalo 334 dětí. Až 
dosud byl činnosti skupiny nejvíce na závadu nedostatek vlastní klubovny. V tomto roce 
poskytl jí útulek patronátní závod AZKG ve svém nově postaveném kulturním domě. Byla 
to bezesporu významná pomoc, která nebyla žel plně využita, neboť naše pionýrská 
organizace se znovu dostala do krize. V únoru 1959 odešla totiž na mateřskou dovolenou 
skupinová vedoucí, mezitím provdaná Holubová, a skupinovou vedoucí se po ní stala uči-
telka Blanka Pincová. Ta ji nemohla plně nahradit. 

 

– 173 – 

Odpadli také někteří oddíloví vedoucí a tak úroveň opět poklesla. Přesto bylo uskutečněno 
ještě několik významných akcí. Tak např. v únoru 1959 byly založeny jiskry, pětičlenné 
skupiny nejmladších dětí, sloužící jako příprava ke vstupu do pionýrské organizace. Vedli je 
starší pionýři nebo rodiče. V dubnu byl proveden velký sběr odpadových surovin, kterým 
bylo našemu hospodářství získáno přes 10 tun surovin. 24. dubna se konalo v sokolovně 
slavnostní shromáždění k oslavě 10. výročí PO. O měsíc později byl pak za pomoci široké-
ho aktivu funkcionářů a školy uskutečněn na hřišti pod hrází pionýrský slet dětí z celého 
okresu Praha-západ. Zúčastnilo se ho téměř 2 000 pionýrů a v průvodu obcí bylo napočí-
táno 2 500 účastníků. 25. června 1959 zúčastnilo se 50 našich dětí celostátního setkání 
pionýrů na pražském hradě. Blanka Pincová vedla naši pionýrskou organizaci až do 1. září 
1960, kdy byla na místo skupinové vedoucí přijata učitelka začátečnice s. Borská. Ta však 
o tuto práci nestála a po měsíci odešla na učitelské místo do Dobrovíze. Nová skupinová 
vedoucí byla přijata až v prosinci. Byla jí Věra Perná, členka ČSM, bez jakékoliv aprobace, 
která teprve u nás počala dálkově studovat jedenáctiletku. Do práce se vrhla s velkým 
elánem, ale valného úspěchu nedosáhla. V pionýrské organizaci bylo již organizováno 575 
pionýrů a 99 jisker. Pracovali v 16 oddílech, vedených většinou mladými rodiči z řad členů 
SRPŠ. 
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Tato rodičovská organizace připravovala a financovala pro naše pionýry od té doby až do 
roku 1966 prázdninové tábory na Dědkově mlýně, ve Skryjích, ve Šluknově a naposledy ve 
Vratislavicích u Liberce. Práce Věry Perné měla trvale sestupnou tendenci a tak byla tato 
soudružka na počátku šk. r. 1962/1963 vyměněna za Jitku Kábovou ze Středokluk, svazač-
ku dálkově studující pedagogickou školu pro učitelky mateřských škol v Berouně. Jí účinně 
pomáhalo kolektivní vedení složené ze soudružek Nešvarové, Havlíčkové a pracovnice 
aparátu KV ČSM s. Krásové z Jenče. Společně připravily a provedly velmi zdařilou oslavu 
15. výročí pionýrské organizace a ve veřejně prospěšné činnosti uskutečnily záslužný čin 
vysázením 300 stromků v bažantnici (oddíl s. Nešvarové). 

Další skupinovou vedoucí se stala Iva Bícová, původním povoláním zdravotní sestra, která 
vedla naši pionýrskou organizaci od 1. září 1964. Ani její práce nedosahovala potřebné 
úrovně. Byla mnohokrát oprávněně kritizována, i když se za jejího vedení uskutečnilo 
několik významných akcí, především v souvislosti s 20. výročím osvobození naší vlasti 
Sovětskou armádou. K jeho oslavě přijel do Hostivice na pozvání MNV velitel útvaru Rudé 
armády, který Hostivici osvobodil, čestný občan naší obce plukovník Korobejnikov. Se svou 
ženou navštívil školu a zúčastnil se i slavnostního skupinového shromáždění PO v kultur-
ním domě AZKG, kde provedl šátkování nových pionýrů. 
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Ve šk. r. 1965/66 se práce pionýrské organizace částečně zlepšila, když jí počal intenzivně 
pomáhat ředitel školy, který se po dvouleté nepřítomnosti vrátil do své funkce. Podle jeho 
námětu byla organizována celoroční Velká hra, která měla značný úspěch i ohlas v celém 
okrese. 

V dalším školním roce došlo opět k poklesu v činnosti PO. Ubyli oddíloví vedoucí a zbylé 
nedokázala s. Bícová přimět k intensivnější a cílevědomější práci. 

Ve šk. r. 1967/68 počala se narůstající celospolečenská krize výrazně projevovat i v práci 
naší pionýrské organizace. Vedení PO ani škola nedokázaly účinně čelit vnějším nepřízni-
vým vlivům, a tak činnost skupiny počala upadat. Prakticky byla ignorována celostátní 
pionýrská akce „Signál X5“, odpadli další oddíloví vedoucí, zbývající oddíly omezovaly svou 
činnost. 

Naproti tomu ještě celkem slušně probíhaly např. veřejně prospěšné akce, jako byla 
brigádnická pomoc JZD při sklizni řepy, kde děti odpracovaly 112 hodin, sběr žaludů 
a kaštanů pro lesní správu, který vynesl 500 kg tohoto krmiva pro zvěř apod. Slušně 
vyzněla také soutěž k 50. výročí VŘSR, jíž se zúčastnilo 389 dětí a jejíž výsledky byly 
vystaveny při slavnostním koncertě v Dělnickém domě. Úspěch těchto akcí byl však více 
zásluhou školy než pionýrské organizace. 

V druhé polovině roku 1968 přestala u nás po odchodu Ivy Bícové pionýrská organizace 
prakticky existovat. Objevil se zde její starý soupeř Junák, jehož činnost 
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v obecné uvolněnosti a zmatku někteří jeho bývalí funkcionáři obnovili. Byla to však 
existence krátkodobá. Už v roce 1969 byla pionýrská organizace opět vzkříšena k životu, 
i když prozatím v nevelkém rozsahu. 

V dalším roce se pionýrská organizace rychle konsolidovala. Postupně byla provedena 
registrace dětí a jejich činnost se rozvíjela ve třech oddílech, vedených s. Zelenkou, Neu-
bauerovou a Vodolánem. Bylo započato s výstavbou pionýrské klubovny a do doby, než 
byla dokončena, byly pionýrské organizaci propůjčeny jako provizorní klubovna místnosti 
v Dělnickém domě. 

O práci pionýrské organizace v dalších letech, zvláště pak o nejvýznamnější události 
v životě pionýrů: vybudování a otevření vlastní klubovny, je již zmínka v jednotlivých 
ročních zápisech této kroniky. 

Činnost skupiny se poměrně rychle rozvíjela a prohlubovala a naše pionýrská organizace 
se dostala mezi nejlepší na okrese. Zcela se osamostatnila a její vztah ke škole se značně 
uvolnil. Na jednu stranu to bylo na prospěch věci, neboť děti do PO chodily raději, na 
druhé straně však chyběla hlubší koordinace výchovného snažení obou složek. Je to 
v určitém smyslu výjimka, poněvadž všude jinde zůstalo těsné spojení pionýrské organi-
zace se školou plně zachováno. 

V letošním jubilejním roce měla pionýrská organizace 269 členů. Skupina přijala nový 
název „Mír“. 
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Zúčastnila se aktivně soutěže k 25. výročí založení, v níž získala 144 rudých karafiátů. 
Pionýři navštívili celostátní výstavu PO v Roztokách, v krojích se zúčastnili oslav VŘSR, 
dožínek, stáli čestnou stráž u pomníčků v Den vítězství, sebrali 8 000 kg papíru, podnikli 
v počtu 150 dětí výlet do Roztok, Veltrus a Mělníka. 12 pionýrů se zúčastnilo o prázdni-
nách putovního tábora v jižních Čechách. Za vynikající práci byli 4 pionýři vysláni do mezi-
národního pionýrského tábora v SSSR, 3 děti do NDR a jedna pionýrka do Rumunska. 

Vlastní oslava 25. výročí založení PO se konala 24. dubna v Domě strojírenství v Praze 5 – 
Smíchově, kde naše děti spoluúčinkovaly v oslavném pásmu, napsaném Milošem Šrám-
kem. Přitom se zvláště vyznamenala pionýrka Vlaďka Seidlová, která pásmo v roli dcerky 
otce, představovaného hercem kladenského divadla J. Průchy Josefem Bártou, uváděla. 
Pásmo bylo pak 28. dubna opakováno na místní oslavě v Dělnickém domě. 

Dvacáté páté výročí trvání oslavovala v naší vlasti také jednotná zemědělská družstva. 
O celém tomto období budování socialistického zemědělství v naší obci (JZD zde bylo 
založeno až v roce 1950) jsou podrobné záznamy v jednotlivých ročních zápisech, k nimž 
nemám co dodat. U nás se zvláštní oslava nekonala, naši zemědělci se zúčastnili Národních 
dožínek, pořádaných v Praze začátkem září. 

Na počátku roku – 1. ledna 1974 došlo ke sloučení JZD  
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Hostivice, Chýně, Zličín, Řeporyje a Třebotov v jedno velké družstvo s názvem JZD 
čsl. sovětského přátelství se sídlem v Chýni. Toto zemědělské družstvo obhospodařuje 
3 800 ha půdy. Jeho předsedou je Ladislav Rajtora, dosavadní předseda JZD Chýně. 

Se státním semenářským statkem v Jenči, obhospodařuje 3 600 ha půdy, vytvořilo toto 
družstvo už v loňském roce druhé kooperační seskupení, což je nová fáze přechodu 
našeho zemědělství na vyšší formu velkovýroby. Touto změnou se u nás dovršuje první 
čtvrtstoletí socialistického zemědělství. Vzpomenu ho zvláštní statí v zápise příštího roku. 

 

Radostné události 

V životě rodiny jsou jimi narození dětí. V životě obce mám za nejradostnější chvíle 
slavnostní vítání nových občánků a jejich zápis do pamětní knihy. Organizuje ho několikrát 
ročně Sbor pro občanské záležitosti. Chtěl bych zde pro příští generace zaznamenat 
průběh takových slavností, jak v našich časech probíhala, a pokusit se zachytit radostnou 
atmosféru, v níž se konala, i když ti, jichž se především týkala, noví občánkové, projevovali 
často hlasitým pláčem své rozhořčení nad tím, že už v tak raném věku jsou nuceni k spole-
čenským oficiálnostem. 

K slavnosti pozval Sbor obvykle patnáct až dvacet rodin s dítětem ve stáří od 6 týdnů do 
půl roku. Mladší děti nebyly v souladu s názorem lékaře zvány. 
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Většina rodičů se dostavila, chyběly jen rodiny, kde dítě právě stonalo, ve vzácných 
případech pak i jednotlivci, kteří tuto akci ignorovali. 

Maminky přinesly v určený den děti do malé zasedací síně v budově MNV, která se pro 
tuto chvíli stala šatnou a kde byly maminkám k dispozici i zdravotnice z ČsČK. Po poučení 
o průběhu slavnosti zasedly maminky s děťátky v obřadní síni, kde se také shromáždili 
ostatní členové jejich rodin, poslanci MNV a zástupci složek NF. Po hudebním úvodu, 
předneseném smyčcovým kvartetem Josefa Kaplánka, zahájil slavnost předseda Sboru pro 
občanské záležitosti s. Miroslav Jaroš vítáním všech přítomných. Potom matrikářka 
představila nové občánky poslanci MNV pověřenému provedením slavnostního obřadu. 
Poslanec, obvykle místopředseda MNV, se státním znakem zavěšeným tříbarevnou stuhou 
na hrdle přednesl krátký projev k rodičům, v němž jim blahopřál k narození dítěte a při-
pomněl jim povinnost vychovávat je v dobrého člověka a řádného občana našeho 
socialistického státu. Potom přednesly děti z mateřské školy a pionýrky několik básniček, 
adresovaných novým občánkům. Své vystoupení zakončily předáním kytiček maminkám 
a hraček nemluvňátkům. K jejich blahopřání připojil se i místopředseda MNV a zástupkyně 
Výboru žen, která potom z pověření rodičů vyjádřila jejich slib vychovávat děti tak, jak to 
bylo v místopředsedově projevu požadováno. Na potvrzení toho podepsali se pak všichni 
rodiče spolu s rodinnými příslušníky do pamětní knihy 
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pod jméno svého dítěte. Po nich se sem podepsali jako svědci i všichni přítomní zástupci 
složek Národní fronty. Při podpisu obdrželi rodiče od asistujících členek Sboru pro občan-
ské záležitosti pamětní knížku. Slavnost ukončil předseda Sboru poděkováním rodičům 
i všem, kdo se o pěkný průběh slavnosti zasloužili. 

Na závěr byly pak jednotlivé rodiny vyfotografovány a Sbor pro občanské záležitosti jim 
dodatečně po zhotovení fotografií předal vkusný upomínkový list se snímkem. Slavnost 
proběhla vždy v radostné pohodě, nechyběly ani slzy dojetí a nakonec se všichni rozcházeli 
s přáním a vírou ve šťastnou budoucnost těch malých, kteří se právě stali novými občany 
naší obce. 

Letos bylo takto do pamětní knihy zapsáno 75 dětí z 90 dětí narozených. Na ty, které přišly 
na svět v posledních měsících roku, se nedostalo a přijdou na řadu až na počátku roku 
příštího. 
 

Náš žalov 

Život začíná a končí, to je nezměnitelný zákon přírody. V předcházející kapitole jsem uvedl, 
že se v tomto roce narodilo 90 dětí. 

Naproti tomu v době od 1. listopadu 1973 do 1. listopadu 1974 zemřelo u nás celkem 
66 občanů, z nichž bylo 41 mužů a 25 žen. Nejmladší zemřelý František Řečínský se dožil 
25 let, nejstarší Anežka Procházková 94 let. 
 

– 181 – 

Jmenný přehled našich spoluobčanů, kteří zemřeli v roce 1974: 

 Věk Jméno  Věk Jméno  Věk Jméno 
1 25 r. Řečinský František 23 70 r. Koublová Anna 45 77 r. Pachman Jaroslav 
2 30 r. Pachman Jiří 24 70 r. Vaňková Růžena 46 78 r. Hašek Tomáš 
3 40 r. Florián Jiří 25 71 r. Hyml Ferdinand 47 78 r. Studničková Anna 
4 50 r. Kratochvíl Jaroslav 26 71 r. Karhan Antonín 48 79 r. Čepl Karel 
5 57 r. Türkottová Marie 27 71 r. Mikoláš Antonín 49 79 r. Drahokoupil Josef 
6 59 r. Herynk Josef 28 71 r. Pavliš Vasil 50 79 r. Foubík Jaroslav 
7 60 r. Kácl Josef 29 71 r. Procházka Václav 51 79 r. Kadlec Antonín 
8 60 r.  Vlčková Antonie 30 71 r. Vinopal Oldřich 52 79 r. Kraus Arnošt 
9 61 r. Procházka František 31 71 r. Škáchová Marie 53 79 r. Švaříčková Božena 

10 62 r. Končelová Veronika 32 71 r. Volfová Věnceslava 54 80 r. Kolarevič Miroslav 
11 63 r. Hympán Vojtěch 33 72 r. Denk František 55 80 r. Hardtová Anna 
12 64 r. Doubrava Stanislav 34 72 r. Najman Jaromír 56 80 r. Tůmová Marie 
13 64 r. Hájková Milada 35 72 r. Pumrle František 57 82 r. Straka Václav 
14 65 r. Arnold Václav 36 73 r. Císařová Kateřina 58 83 r. Slámová Anna 
15 65 r. Jiráková Františka 37 74 r. Bauer Adolf 59 85 r. Vlková Františka 
16 67 r. Andělová Anna 38 74 r. Kratochvílová Anna 60 86 r. Černý Karel 
17 68 r. Soukup Václav 39 75 r. Bíšková Růžena 61 86 r. Pušman Jan 
18 68 r. Šmíd Josef 40 75 r. Koutná Marie 62 86 r. Vodehnalová Františka 
19 68 r. Kučerová Božena 41 76 r.  Dundáček Antonín 63 88 r. Nedbal Antonín 
20 69 r. Jelínek Josef 42 76 r. Koutný Václav 64 88 r. Zajíčková Antonie 
21 69 r. Turecký Václav 43 77 r. Císař Stanislav 65 89 r. Anslová Marie 
22 70 r. Řečínský Jan 44 77 r. Kadlec František 66 94 r. Procházková Anežka 

V tomto smutném přehledu mají značnou převahu muži, je jich 41 proti 25 ženám. 
Průměrný věk zesnulých je 72 let. 
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Z dlouhé řady zesnulých chci se zmínit podrobněji o dvou významnějších. Prvním z nich je 
zasloužilý dělnický funkcionář, nositel Řádu práce, soudruh Jaroslav Pachman. Narodil se 
5. července 1897 v Hostivici, kde vychodil s výborným prospěchem školu. Ve zdejší továr-
ně Staněk a Ponec se vyučil kovářem a řadu let zde pracoval. V době krize byl šest let bez 
práce. Potom se uchytil u firmy Chvála v Praze Strašnicích, kde byl zaměstnán až do roku 
1949. Od mládí pracoval v dělnickém hnutí. Zpočátku byl členem sociálně demokratické 
strany, z níž přešel hned v roce 1921 do KSČ. Cvičil v FDTJ a byl členem obecního zastupi-
telstva za KSČ v Litovicích. 15. března 1939 spolu s ostatními komunistickými funkcionáři 
v rámci neblaze proslulé akce Gitter zatčen a šest týdnů vězněn na Pankráci. Po válce se 
intenzivně věnoval politické činnosti jako předseda litovické organizace strany a člen rady 
litovického národního výboru. Po vytvoření okresu Praha-západ v roce 1949 byl zvolen do 
funkce tajemníka ONV Praha-západ a v této funkci setrval až do svého odchodu do důcho-
du. V roce 1959 byl těžce nemocen, po uzdravení však dále horlivě pracoval. Za zásluhy 
o dělnické hnutí a o stranu byl v roce 1957 vyznamenán jako první hostivický občan vyso-
kým státním vyznamenáním: Řádem práce. Zemřel 15. ledna 1974. Byl to skromný, prostý 
člověk, typ pravého dělnického vůdce a revolucionáře. Měl až udivující autoritu u všech, 
u straníků i u ostatních občanů celého okresu. Přes nevalné zdraví byl nesmírně pracovitý 
a houževnatý. Svůj život naplnil vrchovatě prací pro stranu, pro obec, pro celou společ-
nost. 
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Druhý, o němž se chci stručně zmínit, byl pracovník na poli kultury: člen překladatelské 
sekce Svazu českých spisovatelů Arno Kraus, významný překladatel krásné literatury 
z maďarštiny a norštiny. Narodil se 19. února 1895. Do naší obce se přiženil v roce 1963 
a dožil zde svůj plodný život dne 5. května 1974 v 80. roce věku. Z jeho literárního odkazu 
jmenuji alespoň světoznámý román Földesové Jolany „Ulice u rybařící kočky“, knihu pro 
děti Pandera Tataye „Pušky a holubi“ a Ference Móra „Věřím v člověka“. Poslední knihou 
jím přeloženou byla Mytologie od maďarského spisovatele Imre Trencsényi-Waldapfela. Na 
překladu spolupracoval s Arno Krausem Ladislav Hradský a kniha vyšla v Odeonu v roce 
1967. Vedle překladatelské činnosti věnoval se i vlastní literární tvorbě. Psal povídky 
a básně a osvědčil i výtvarný talent jako zručný kreslíř. Současný významný český básník 
Arno Kraus, tajemník Svazu dramatických umělců, je jeho synem. Určitý mezník ve veřej-
nosti způsobil zesnulý Arno Kraus svým posledním přáním být zpopelněn bez smutečního 
obřadu. Jeho manželka toto přání akceptovala. 

Nakonec ještě dodávám, že občan Adolf Bauer, zesnulý 22. 3. 1974, byl otcem významné 
současné naší literární kritičky, členky předsednictva Svazu českých spisovatelů, Dr. Hany 
Hrzalové-Bauerové. 

 

Kronikář si poznamenal 

Letos probíhala v celém státě významná kulturní akce, Rok české hudby. U nás v Hostivici 
se mezi dospělými žel nenašel nikdo, kdo by se dokázal sebemenším způsobem k této akci  
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připojit. Čest praporu zachránily jen děti, jak dále uvádím.  

Oslava 1. máje proběhla i letos tradičním způsobem. Průvod obcí i manifestace na Husově 
náměstí se zúčastnilo přes 2 000 občanů z Hostivice, Jenče, Dobrovíze, Středokluk, Chýně, 
Chrášťan, Sobína a Zličína. 

V TJ Sokol i ve škole započal nácvik skladeb na IV. celostátní spartakiádu, jíž v příštím roce 
vyvrcholí oslavy 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. 

22. května projel naší obcí za velké pozornosti občanů Závod míru. 

V květnu uspořádala správa místního kina populární „Kino v přírodě“ na hřišti u sokolovny. 
Jako vždy i letos se setkal tento podnik s velkým zájmem a úspěchem u diváků. 

Kulturní středisko připravilo a 1. června uskutečnilo velmi pěkný Mezinárodní den dětí na 
stadionu v Litovicích. Velký počet dětí, které se slavnosti zúčastnily, soutěžil ve stavbě 
stanů, ve střelbě ze vzduchovky, v běhu v pytlích a v jízdě na upoutaném malém moto-
cyklu. Vítězové soutěží byli odměněni sladkostmi, které ve většině případů hned na místě 
zkonzumovali. 

Mnohé z těchto zde závodících dětí se v sobotu 15. června pochlubily, že nejsou jen mistry 
sportu, ale i v kulturním snažení. Toho dne uspořádalo kulturní středisko v sále kulturního 
domu Praga veřejné vystoupení žáků hudebních kurzů. Koncert byl jako jediný v obci 
pořádán v rámci Roku české hudby a účinkovalo na něm s velkým úspěchem před 
rodičovským obecenstvem 32 malých muzikantů. 
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Ve dnech 1. a 2. června uspořádala základní organizace Českého svazu chovatelů drobné-
ho zvířectva svou tradiční a jako vždy velké pozornosti se těšící výstavu králíků, drůbeže, 
koz, ovcí, kožešinových zvířat, exotického ptactva v prostorách objektu JZD u bažantnice. 

Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen jako každého roku 6. listopadu 
lampionovým průvodem, manifestací na náměstí a ohňostrojem u pionýrského domu. 

Druhého dne se pak konalo v Dělnickém domě slavnostní zasedání MNV s kulturním 
programem. V průběhu tohoto zasedání projednal MNV poprvé i situaci v ochraně 
a zlepšování životního prostředí v naší obci. 

V průběhu Měsíce čsl. sovětského přátelství byla nejúspěšnější akcí návštěva sovětských 
turistů z Odincova, kteří k nám přijeli na pozvání místní odbočky SRPŠ 11. listopadu. Po 
prohlídce závodů v naší obci zúčastnili se milí hosté přátelského večera v sále kulturního 
domu závodu Praga, kde se jim a početnému domácímu obecenstvu pochlubili pěkným 
programem žáci ZDŠ. Největší úspěch měla ukázka chlapecké spartakiádní skladby, jejímž 
autorem je bývalý učitel zdejší školy Bohumír Roubal. 

V únorovém čísle časopisu Památková péče byl otištěn obsáhlý článek F. Kašičky a L. Lan-
cingera „Zámeček v Hostivici u Prahy a jeho stavební vývoj“. Autoři, odborní vědečtí 
pracovníci, v něm upozorňují na neutěšený stav této naší významné historické památky 
a v závěru vyslovují názor, že „realizace památkové úpravy v Hostivici může se stát jedním 
z mála 
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pozitivních příkladů, jak nakládat s hodnotnými památkovými architekturami podobného 
druhu, které dosud v řadě obcí nezadržitelně chátrají ke škodě celé kulturní veřejnosti.“ 
Doufejme, že tomu tak opravdu bude. Zatím mimo příslušné dokumentace se v adaptaci 
zámku neudělalo prakticky nic. 

9. července uveřejnil časopis Dikobraz satirickou povídku Koza napsanou mladým hostivic-
kým autorem s. Charvátem. 

26. března odešel ze zdejší školy učitel Miroslav Jaroš, poslanec MNV a předseda Sboru 
pro občanské záležitosti. Byl pověřen významnou funkcí ředitele Krajského kulturního 
střediska S KNV. Pro školu to byla citelná ztráta, neboť s. Jaroš jako vedoucí pěveckého 
žákovského souboru měl hlavní zásluhu o úspěchu školy na veřejnosti. Navíc jeho 
odchodem se dále zvýšilo procento feminizace v našem učitelském sboru. Proti 22 ženám 
je zde nyní jen 5 mužů.  

V průběhu roku bylo organizováno Národní frontou několik dobrovolných brigádnických 
sobot, z nichž nejúspěšnější byla národní směna 27. dubna, při níž byl občanskou 
svépomocí proveden důkladný úklid obce před májovými oslavami. 

V lednu postihla naši obec chřipková epidemie, která zle řádila zvláště ve škole. V někte-
rých třídách chyběla až polovina dětí. Také 6 učitelů bylo postiženo touto chorobou. 

Jaké bylo letos počasí? Zima byla velmi mírná bez větších mrazů a žel i bez sněhu, což se 
nepříznivě projevovalo na stavu vody ve studnách i na vláze pozemků. Některé dny bylo 
dokonce nezvyklé teplo, jako např. 19. února, kdy teplota vystoupila na +13 °C. 
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Jaro bylo pěkné, slunečné a teplé. Naproti tomu začátek června byl chladný, takže se 
muselo v domácnostech přitápět. V druhé polovině června nastalo však už letní počasí 
s bouřkami a jednou – bylo to 27. 6. – i s krupobitím. Červenec byl poměrně deštivý, 
teprve jeho poslední dny byly slunné a teplé. Pěkné počasí vydrželo pak až do konce září. 
V říjnu nastalo ochlazení s častými dešti. Poslední dny měsíce byly pak poměrně teplé, 
s mlhami, ale i se sluncem. Teplo bylo i o vánocích. 29. prosince ukazoval teploměr 
+15 °C ve stínu. 

Končím zápis událostí roku 1974, roku, který i když zcela nesplnil, co jsme od něho 
očekávali, přece jen svými výsledky – zvláště v plnění volebního programu NF – ukázal, že 
heslo „socialisticky pracovat – socialisticky žít“, není už pro většinu našich spoluobčanů 
pouhým pojmem. 

 

Autor textu: Miloš Šrámek 

Napsal: Václav Hošek 

 

Projednáno a schváleno radou MNV 

předseda MNV 

Chaloupka 
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Rok 1975 je výrazně charakterizován dvěma skutečnostmi. Především je to rok 30. výročí 
osvobození naší vlasti slavnou Rudou armádou. Stejný význam má pak druhá skutečnost, 
a to, že je to poslední rok páté pětiletky. 

Pohlédneme-li zpět na oněch dvacet pět let plánovaného budování socialismu, udiví nás, 
jak hluboce se změnil celý náš život. Stačí zalistovat v zápisech této kroniky za ona léta, 
abychom se o tom přesvědčili. Není jediné oblasti lidské činnosti, jež by neprošla pronika-
vými změnami. Jsme obec venkovská a v popředí našeho zájmu je zcela přirozeně země-
dělství. Věnujme mu proto pozornost v první kapitole letošního zápisu. 

 

Naši živitelé 

Jsou jimi bezesporu naši zemědělci, pracovníci jednotného zemědělského družstva. 
V loňském roce bylo slaveno 25. výročí zakládání prvních z nich. U nás k tomu došlo o rok 
později , takže čtvrtstoletí budování socialistického zemědělství vzpomínáme až letos. Jeho 
historii zachytili moji předchůdci kronikáři celkem podrobně a mým úmyslem je podat zde 
svědectví, jak to v našem zemědělství vypadá v současné době. 

Jak jsem uvedl loni, spojilo se naše JZD už v r. 1973 se semenářským statkem v Jenči 
v tzv. druhé hospodářské seskupení a loni pak spolu s JZD Chýně, Zličín, Řeporyje a Tře-
botov vytvořilo mohutný zemědělský závod nesoucí název Jednotné zemědělské družstvo 
československo sovětského přátelství se sídlem v Chýni. 
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Je to kolos, obhospodařuje 3 703 ha zemědělské půdy. Z toho je 3 497 ha orné půdy, 
19 ha zahrad, 22 ha ovocných sadů, 100 ha luk a 65 ha pastvin. Dalších 256 ha zabírají 
stavební objekty hospodářské a správní. Zemědělská půda je obhospodařována nejmoder-
nější technikou. JZD vlastní 20 malotraktorů a RS-09, 130 traktorů různých typů, 2 šneko-
vé nakladače DVT, 1 nakladač F-174, 1 nakladač L3P, 17 pásových traktorů, 10 různých 
nakladačů, 62 nákladních aut, 39 osobních aut, 34 motocyklů, 11 kombajnů SK-4, 3 kom-
bajny SK-5 Niva, 4 kombajny SK-6 Kolos, 5 samochodných strojů a dále pluhy, kypřiče 
půdy, smyky, brány, válce, plečky, rotavátory, secí stroje, rozmetadla stroj. hnojiv 
a chlévské mrvy, čpavkovače, stroje pro ochranu kultur, zavlažování, žací lišty, sklízeče 
cukrovky, pohrabovače, obraceče, shrnovače, sběrací lisy, čističky, sušičky, vlečné vozy 
traktorové, automobilové cisterny, pásové dopravníky, elektromotory atd. 

K usnadnění administrativní práce, spojené s řízením tak velikého objektu, slouží všechna 
dostupná kancelářská technika včetně počítacích strojů, k rychlému spojení a operativnímu 
řízení vlastních prací pak krátkovlnná vysílačka. 

V hostivickém středisku má družstvo velký kravín a malý ovčín s kapacitou 200 kusů, 
v Sobíně kravín na 200 kusů a na Břvech na 50 kusů. V Hostivici je dále teletník na 
50 kusů, v Jenečku na 96 jalovic a v Sobíně na 50 kusů. 
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V Sobíně je také porodna prasnic na 50 kusů a výkrmny prasat na 160 a 110 kusů. Podob-
ně je tomu i v ostatních střediscích. 

Družstvo pěstuje tyto zemědělské plodiny: pšenici ozimou na 935 ha (plánovaný výnos 
48 q), pšenici jarní na 55 ha (48 q),51 ječmen jarní na 600 ha (48 q), bob na zrno na 50 ha 
(35 q), bob na zeleno na 140 ha (300 q), směska na zeleno na 205 ha (350 q), kukuřice 
na 80 ha (350 q), cukrovka na 400 ha (350 q), krmná řepa na 30 ha (400 q), vojtěška na 
255 ha (320 q), jetel na 140 ha (300 q), traviny na 50 ha (50 q), kukuřice na 435 ha 
(400 q), směsky na 16 ha (400 q), louky na 100 ha (200 q) a pastviny 60 ha.  

Družstvo má i přidruženou výrobu. Zatímco se toto odvětví v krizových letech v družstvech 
rozbujelo zcela neúměrně, nyní slouží především vlastnímu družstvu a teprve na druhém 
místě ostatním. U nás je to zejména pískovna, dále pak autobus, autodoprava a vazba 
květin v Řeporyjích. 

V čele družstva je Ladislav Rajtora, místopředsedou je František Kohout. Vedoucím výroby 
je s. Vopálenský, hlavním ekonomem ing. Stanislav Šmerda, hlavním mechanizátorem 
ing. Radek Kopta, hlavním agronomem ing. Libor Milenovský, hlavním zootechnikem Ota 
Volf. 

Předsedkyní revizní komise je Marie Svobodová. Družstvo má ustavenu komisi sociální, 
mající na starosti rodinné přídavky, nemocenské, úrazy ap., 
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komisi bytovou, která zajišťuje stavebníkům z řad členů družstva půjčky na výstavbu 
rodinných domků (až do 300 000 Kčs na 10 let jako nenávratnou bezúročnou půjčku), 
a konečně komisi kulturní, starající se o kulturní vyžití členů formou zájezdů do divadel, na 
výlety a podobně. Členskou schůzí je jmenována komise bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví. Všichni členové družstva se podílejí na kolektivním členství ve Svazu družstevních 
rolníků. Družstvo má 891 členů, z toho 571 mužů a 320 žen. Z nich je 97 členů z Hostivice. 
Průměrný věk členů družstva je 42 roků. Průměrný čistý výdělek člena činí 2 360 Kčs, 
včetně podílů a prémií. K tomu patří ještě naturálie 2 až 4 q obilí. 

Družstvo se stará i o svůj dorost. Náborem ve školách získává učně na učební obory 
opravář zemědělských strojů (učiliště Radotín a Středokluky), traktorista mechanizátor 
(učiliště Jílové a Středokluky), chovatel hospodářského zvířectva, pěstitel a chovatel (učiliš-
tě Jílové a Středokluky), zahradník (učiliště Hrdlořezy). V tomto roce má družstvo v těchto 
učilištích 11 učňů. Prvním rokem učení dostávají kapesné ve výši 30 až 80 Kčs měsíčně, 
druhým rokem učení 50 až 190 Kčs měsíčně. Za produktivní práci dostávají 50 až 70 % 
mzdy. Za každého učně platí družstvo učilišti 12,50 Kčs denně. Po vyučení dostává člen při 
uzavření pracovní smlouvy na 2 roky nástupní příspěvek ve výši 

 

                                                 
51  Výnos ozimé a jarní pšenice je stejný, i když se zásadně liší výměra polí, na nichž byla pěstována. 

Pravděpodobně jde o chybu při přepisu zápisu do kroniky. 
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800 až 1 200 Kčs. Zaváže-li se člen po návratu z vojny na další tři roky, dostane stabilizač-
ní příspěvek ve výši 1 800 Kčs. Mladým novomanželům poskytuje družstvo při uzavření 
pracovní smlouvy na pět let novomanželský příspěvek ve výši 5 000 Kčs. 

Tak tedy vypadá dnes naše zemědělství. Jaký je to neporovnatelný rozdíl proti stavu před 
25 lety, kdy na rozdrobených políčkách sedláků a chalupníků se lopotili lidé s minimální 
mechanizací, bez jakýchkoliv sociálních výhod, s perspektivou nikdy nekončící dřiny do 
pozdního stáří. 

 

Sláva největší 

Čas nesmírně letí. Nechce se tomu ani věřit, ale už uplynulo třicet let od chvíle, kdy jsme 
nadšeni a šťastni vítali sovětské tanky, přijíždějící v onu středu 9. května 1945 v slunném 
ránu po silnici od Jenče a přivážející nám tolik žádanou svobodu. Letos jsme tedy oslavili 
30. výročí těchto nezapomenutelných chvil. Oslavili jsme je dobrou prací v závodech 
i v obecně prospěšném díle, jak jinde uvedeno, ale také řadou společenských a kulturních 
akcí. 

Tyto oslavy vyvrcholily u nás v květnu, kdy po prvomájové manifestaci na hostivickém 
náměstí, jíž se spolu s našimi občany zúčastnili i občané z Chrášťan, Chýně a Jenče a na 
níž promluvil tajemník ONV s. Stracený, to bylo slavnostní zasedání MNV a všech složek NF 
konané ve čtvrtek 8. května v Dělnickém domě, 
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při němž byli čestnými diplomy a veřejným uznáním vyznamenáni všichni, kdož se nejvíce 
zasloužili o plnění úkolů volebního programu a o veřejný život v obci. V kulturním progra-
mu večera pak vystoupili členové Národního divadla v Praze Eva Klenová, Karpíšek a Ze-
lenková. S nimi spoluúčinkoval i pěvecký kroužek Bendl. 

V pátek 9. května pak oslavy pokračovaly dopoledním koncertem dechové hudby na 
náměstí a sportovním odpolednem na stadionu. 

Druhým vrcholem oslav 30. výročí osvobození byla okrsková spartakiáda, která se konala 
25. května v areálu zdraví u sokolovny. Zúčastnili se jí cvičenci z poloviny obcí okresu 
a vzdor nepříznivému počasí skončila velkým úspěchem. 

Poslední velkou akcí těchto oslav byly už tradiční okresní dožínky, uspořádané u nás 
v sobotu 30. srpna za účasti všech zemědělských závodů okresu Praha-západ. Dožínek se 
zúčastnili straničtí a veřejní činitelé v čele s předsedou S KNV s. Burianem a s nimi též 
zástupci družebního okresu Rathenau z NDR. Vedle přehlídky zemědělské techniky a výs-
ledků hospodaření našich zemědělců mohli návštěvníci z celého okresu shlédnout bohatý 
zábavní program s estrádou, módní přehlídkou, koňskými závody a jinými atrakcemi. 

Vedle těchto vrcholných podniků konalo se v rámci oslav ještě několik menších, z nichž 
sluší vyjmenovat alespoň 
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kulturní večer herce kolínského divadla Jiřího Brože, uskutečněný místní lidovou knihovnou 
25. března v sokolovně, koncert žáků hudebních kursů kulturního střediska v neděli 
18. května v kulturním domě závodu Praga, motoristické závody v sobotu 24. května se 
startem a cílem na náměstí a dále pak všechny výroční schůze složek NF, které byly 
vesměs k tomu výročí zaměřeny. 

 

Naše radosti a strasti 

K největším radostem člověka patří nesporně pocit z dobře vykonané práce. Takový jistě 
prožívali letos pracovníci závodu Praga, když trvale překračovali plán, k čemuž jim nejvíce 
pomáhalo socialistické soutěžení o čestný titul Brigáda socialistické práce. Tři kolektivy již 
tohoto titulu dosáhly, další dva se k němu přiblížily na dosah. 

Stejně tomu bylo i v Laktosu, kde se v galerii nejlepších objevila řada pracovníků, z nichž 
nejzasloužilejší Emilie Knechtová, pracující v závodě od r. 1960, obdržela v únoru oborové 
vyznamenání „Zasloužilý pracovník mlékárenského průmyslu“. Za zmínku také jistě stojí, 
že výrobky zdejší mlékárny dosáhly prvního místa v jakosti mezi závody n. p. Laktos. 

Na úspěších hostivické cihelny se velkým procentem podílely ženy, jichž je v závodě 
zaměstnáno 18, oproti 16 mužům. Některé z nich pracují v závodě dvacet i více let. Např. 
Marie Křížová, Anežka Fialová a Anna Vašková jsou již v důchodu, ale pracují dále. 
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V plachtárně závodu Triga byla ustavena Brigáda socialistické práce Boženy Němcové, 
která sdružuje 25 žen v průměrném věku 35 let. 60 % její výroby jde na export. 

Podobně i v truhlárně tohoto závodu se o dobré výsledky práce přičiňuje BSP Klementa 
Gottwalda, sdružující 11 pracovníků. Tato provozovna byla v rámci podniku hodnocena 
jako jedna z nejlepších. Stojí za zmínku, že její pracovníci v několika dnech zhotovili lavičky 
pro mateřskou školu na náměstí a věnovali je dětem zdarma k 1. máji. 

Podobně je tomu i v Komunálních službách, kde pracovníci vykázali značné materiálové 
úspory a vysoký počet dobrovolně odpracovaných hodin ve prospěch závodu.  

Už ne tak zcela radostný j pohled na pracovní výsledky v oblasti plnění volebního progra-
mu NF, a to především v plnění úkolů akce Z. 

Spokojeni můžeme být s budováním kanalizace v Komenského ulici a v ulici U školičky, 
která byla do konce roku dokončena a slouží už občanům. 

Podobně i budování běžecké dráhy na sportovním stadionu probíhalo úspěšně a bude 
podle plánu dokončeno v příštím roce. 

Ke konci roku bylo také započato s výstavbou obchodního domu na náměstí. Stavbu neče-
kaně zdržela nutnost přeložit zemní elektrické kabely, které vedly právě přes staveniště. 

Kde to nejvíce vázne, je stavba školní jídelny a šaten. Ani letos jsme se nedočkali jejího 
dokončení. 
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V plánu pro letošní rok byly ještě dvě akce: zahájení výstavby mateřské školy a kanalizač-
ního sběrače pro Hostivici II. Protože nebyly včas dokončeny projekty těchto staveb, 
nemohlo se s nimi letos začít. 

Nu a nyní o našich starostech. 

Způsobuje je řada problémů, které se zatím nedaří odstranit. Jsou především v oblasti 
distribuce, přesněji řečeno v obchodní síti naší obce. V lednu byla dočasně uzavřena pro-
dejna samoobsluhy na náměstí, poněvadž její vedoucí po řádné výpovědi odešel na jiné 
pracoviště a podnik Potraviny za něho nezajistil včas náhradu. V únoru byla sice prodejna 
znovu otevřena, ale se zkrácenou prodejní dobou a s částečně omezeným sortimentem 
zboží. Když pak byla v září otevřena nová samoobsluha na sídlišti, byla prodejna na 
náměstí znovu zavřena, údajně z důvodu adaptace. Mělo to být jen na dobu nezbytně 
nutnou, ale až do konce roku se v prodejně s opravami vůbec nezačalo. 

Na kratší čas byla také uzavřena prodejna masa v Hostivici I. a před posvícením se tak pro 
změnu stalo i v Hostivici II. – Litovicích. Zavřena byla také prodejna papírnictví (podnik po 
odchodu s. Pavlové nebyl sto zajistit nového vedoucího prodejny) a i prodejna drogerie 
měla velmi často stažené rolety.  

Je pochopitelné, že tyto nedostatky nepřidaly občanům na spokojenosti a že byly právem 
kritizovány téměř na všech zasedáních MNV, leč bez podstatné nápravy. 
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Z kronikářova zápisníku 

V průběhu roku bylo provedeno očkování proti tetanu u starších ročníků našich občanů. 
Byla to další rozsáhlá zdravotnická akce, jíž bylo, jak věříme, zcela odstraněno nebezpečí 
vzniku této hrozné nemoci. 

V únoru nastoupila ve zdejším zdravotnickém středisku zubní lékařka MUDr. Bílková. Tím 
bylo splněno přání hostivické veřejnosti, aby v obci byli jako dříve dva zubní lékaři. 

Za zmínku jistě stojí, že v letech 1972 až 1975 bylo z doplňkové péče poskytnuto celkem 
171 000 Kčs ve formě finanční výpomoci na zakoupení paliva, ložního prádla či ve formě 
příspěvku na stravování důchodců. 

V domovech důchodců bylo umístěno 19 občanů. 

Z doplňkové péče ONV bylo poskytnuto 27 pravidelných měsíčních příspěvků ve výši 
1 780 Kčs, tj. za rok 21 360 Kčs a dále pak 48 jednorázových příspěvků v celkové výši 
20 050 Kčs. Tyto příspěvky byly poskytovány především těm občanům, jejichž zdravotní 
stav vyžadoval zvláštní péči. 

V téže době poskytl MNV stavebníkům na výstavbu nebo přestavbu rodinného domku 
nenávratné půjčky v celkové výši 753 000 Kčs. Jednotlivci obdrželi až 15 000 Kčs. 

18. února zemřela nejstarší hostivická občanka Františka Fenclová, jejíž sté narozeniny 
jsme oslavili v září 1973. 
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11. března zemřela ve věku 85 let učitelka Růžena Kožušníková, která na zdejší škole 
působila 47 let a vychovala celou řadu generací. 

22. března oslavila vlastenecko dobročinná obec Baráčníků v Hostivici I. 45. výročí svého 
založení. Slavnostního zasedání se zúčastnili funkcionáři MNV a NF a s nimi zástupci 
10 sousedských obcí. 

29. května sledovali jsme všichni s radostným pohnutím televizní přenos z Vladislavského 
sálu Pražského hradu, kde byl zvolen novým prezidentem ČSSR generální tajemník ÚV KSČ 
s. Gustáv Husák, když před tím dosavadní prezident, legendární velitel našeho osvoboze-
neckého vojska generál Ludvík Svoboda pro vážné onemocnění z funkce odstoupil. 

Koncem července došlo k mimořádně významné události ve finských Helsinkách. Sešli se 
tam zástupci všech evropských států a spolu s USA a Kanadou podepsali deklaraci, jejíž 
plné dodržení by zajistilo trvalý mír v Evropě. Událost nesporně významná nejen pro nás, 
ale i pro generace příští. 

Sbor pro občanské záležitosti si opět vedl velmi dobře. Vedle pravidelného vítání novo-
rozeňat uspořádal 12. března předávání občanských průkazů patnáctiletým a 24. června 
tradiční setkání s důchodci v Kulturním domě závodu Praga. 

15. července a v dalších dnech jsme u obrazovek s napětím sledovali první společný let 
sovětských a amerických kosmonautů. 
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30. června odešel do důchodu po pětadvacetiletém působení ve funkci ředitele zdejší 
základní devítileté školy Miloš Šrámek. Novým ředitelem ZDŠ se stal Alois Saifrt, zástup-
cem ředitele Miroslav Horák. 

Pět učitelek zdejší školy, vesměs mladých maminek, bylo na vlastní žádost přeloženo do 
Prahy. Na jejich místo nastoupily nové síly, takže škola začala 1. září s plným počtem 
učitelů. 

Pěkný úspěch zaznamenala členka hostivického šachového oddílu ing. Štěpánka Vokřálová, 
která podnikla pětitýdenní zájezd do Švédska, kde zvítězila v malém turnaji pro ženy, ve 
velkém mezinárodním turnaji mužů se mezi 50 šachisty umístila v horní třetině tabulky 
a konečně v Sunssvallu v severním Švédsku obsadila v turnaji pro muže mezi 20 účastníky 
druhé místo. V simultánce proti 120 soupeřům zvítězila na 108 šachovnicích. 

2. července konala se na náměstí za velké pozornosti občanů aukce skotu, pořádaná 
Okresní zemědělskou správou. 

19. srpna zřítilo se u Damašku naše dopravní letadlo. V jeho posádce zahynula letuška 
Vlaďka Vlachová, dcera pilota Vladimíra Vlacha, který zahynul podobně před pěti lety. 

Další podobná tragédie, která otřásla naší veřejností, byla katastrofa jugoslávského 
letadla, které se zřítilo 30. října u Suchdola. Zahynuli v něm manželé Černých 
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a Václav Smolák, hostivičtí občané, s nimi pak Josef Schuchman. Poslední dva byli 
vzornými pracovníky závodu Praga, manželé Černých pracovali v Laktosu. Všichni byli za 
vzornou práci odměněni rekreací v Jugoslávii, z níž se právě vraceli. 

24. září se hostivičtí občané konečně dočkali otevření nové moderní samoobsluhy na sídliš-
ti, které bylo nazváno „na pískách“. 

7. listopadu uspořádal MV KSČ s MO SČSP a dalšími složkami NF v Dělnickém domě 
obvyklou oslavu 58. výročí VŘSR. Promluvil na ní předseda odbočky SČSP s. Cestr a o kul-
turní program se postarali pionýři a žáci ZDŠ spolu s pěveckým sborem Bendl. 

Počasí v tomto roce znovu prohloubilo kritickou situaci s vodou u nás. 

Zima byla mírná, téměř bez sněhu a mrazu, a to jak na počátku roku, tak i v prosinci. 
Trochu sněhu napadlo v březnu, vzápětí však roztál. V dubnu a květnu bylo neobvykle 
teplo, v červnu už byla letní vedra s bouřkami a 24. června i s kroupami. Teplo a slunečno 
bylo až do konce září. O vánocích sice mrzlo, ale bez sněhu a za slunečního svitu. 

Končím zápis roku 1975, roku 30. výročí našeho osvobození. Jsem si vědom jeho 
stručnosti, jež je záměrná, 
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neboť jsem si přál, aby záznamy o celé pětiletce, tak významné pro náš národ a stát, snad 
nejvýznamnější ze všech dosavadních, byly obsaženy v jedné knize. Přesto věřím, že nic 
podstatného z událostí tohoto roku u nás v Hostivici nebylo vynecháno. 

Byl to úspěšný rok, tak jako byla úspěšná celá pětiletka. Končím ji s upřímným přáním, aby 
i další, šestá, byla neméně dobrá a přinesla celé naší společnosti další rozkvět a úspěchy 
v mírovém budování socialismu. 

Protože chceme mít zápis o celé pětiletce v jedné knize, upustil jsem v posledních dvou 
letech od historických dodatků. Budu v nich pokračovat v příštích letech. 
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