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ÚVOD 
 

První záznam, že by hostivická obec chtěla vést pamětní knihu, nacházíme v zápise 
ze schůze obecního výboru (zastupitelstva) z 16. března 1915.1 Tehdy starosta Tomáš 
Chlupatý poukázal na důležitost založení pamětní knihy pro obec a žádal, aby se pořídila. 
Zastupitelstvo se usneslo zavést pamětní knihu v podobě poznámek. I pokud se tak stalo, 
do současnosti se tyto poznámky nedochovaly. 

Skutečná pamětní kniha obce Hostivice byla založena až v dubnu 1924, dva roky po 
termínu, který ukládal zákon č. 80/1920 Sb. Kniha s kvalitní zdobenou vazbou byla objed-
nána u knihaře Josefa Brouska v Unhošti a stála 600 korun. Prvním kronikářem zvolilo 
zastupitelstvo obecního tajemníka Jaroslava Najmana, kterého v roce 1928 vystřídal Fran-
tišek Koula. Zápisy jsou poněkud neuspořádané, střídají se aktuální záznamy s historickými 
exkurzy. Kolem roku 1936 do kroniky připsal cenné záznamy o historii ředitel obecné školy 
Josef Bohuslav, který jako jediný pracoval s archivními materiály. Od roku 1937 až do roku 
1950 kroniku vedl velmi pečlivě Alois Saifrt st., který zachycoval aktuální dění i v nelehké 
době druhé světové války. Není zcela zřejmé, zda byla kronika psána průběžně i za války, 
nebo byla dopsána dodatečně. Některé formulace vyznívají překvapivě vstřícně vůči 
německým okupantům, jiné se zase jeví jako protiněmecké a za války příliš odvážné. 
Kronika končí rokem 1950, tedy prvním rokem po sloučení Hostivice a spojených obcí 
Litovice, Břve a Jeneček. 

Přepis zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn aktuálními 
poznámkami pod čarou, které vysvětlují některé pojmy či upřesňují popisovaná místa, 
případně opravují uváděné údaje, pokud byla jejich nesprávnost bezpečně zjištěna z jiných 
pramenů. Přepis zpravidla zachovává původní slovosled a některé jazykové zvláštnosti, 
pouze na některých místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena interpunkce. 
Označením […] jsou řešena místa s údajem chybějícím v originálu. Nejčastěji se to týká 
číselných údajů, k jejichž zjištění se již kronikář nevrátil. V přepisu jsou uváděna čísla 
stránek podle originálu, aby podle něj bylo možné v případných dalších publikacích řádně 
odkazovat na použitý pramen. Čísla stran 240 a 241 se v pamětní knize opakují, pro jejich 
rozlišení je v přepisu použito písmen „a“ a „b“. Nadpisy po stranách textu jsou přeneseny 
do hlavního textu a psány tučně. 

Pamětní kniha 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, na vazbě chybně označená jako městská kronika z let 
2001 až 2010. 
 

                                                 
1  Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva Hostivice 1913–1919, nyní je uložena v SOkA Praha-

západ. Bude zveřejněna jako svazek č. H2 řady L Pramenů k hostivické historii. 
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Zákonem ze dne 30. ledna 1920 čís. 80 Sbírky zákonů a nař. ustanoveno, že v každé obci 
musí býti vedena pamětní kniha, kteráž má nahraditi bývalé kroniky, nyní již po většině 
nevedené. 

Aby obraz knihy pamětní vykazoval, pokud to možné jest, historii obce od jejího vzniku, 
použil jsem k stručnému sepsání knihy: Fr. Melichar „Paměti okresu Unhošťského“ a Jos. 
Ptáčka „Paměti farní osady Hostivické“. 

Ve schůzi obecního zastupitelstva dne […] byl jsem zvolen kronikářem a podávám 
občanstvu paměti s přáním, by rozkvět a blaho obce byl jim vždy nadevšecko. 

 

V Hostivici dne 27. dubna 1924. 

Jaroslav Najman 
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Poloha obce. Obec leží v mírné kotlině od severozápadu k jihovýchodu, mezi mírnými 
návršími na severu a jihu. Východ této kotliny uzavírá Bílá Hora. Obec v místech nádraží 
jest 357,7 m nad mořem a nejvyšší bod jest na návrší „u dubu“, nejnižší u Peterkova 
mlýna. 

Rozloha obce. Katastrální rozloha obce měří 827 ha 04 a 68 m. Z této výměry připadalo 
v roce 1921, kdy byl posledně prováděn soupis osevních ploch: 
na ornou půdu 632 ha 39 a 12 m 
na luka 21 ha 13 a 18 m 
na zahrady 29 ha 63 a 09 m 
na pastviny 4 ha 85 a 11 m 
na vody 2 ha 03 a 08 m 
na zastavěné plochy 73 ha 10 a 02 m 
na obecní cesty 1 ha 36 a 
na silnice okresní 3 ha 16 a 
 státní 3 ha 33 a 
na železnici 13 ha 11 a 
na náves a ulice  86 a 08 m 
na lesy 2 ha 47 a 
na voj. erár 33 ha 62 a 

Půda a rostlinstvo. Málo jest v Čechách míst, kde by se jevilo tolik rozmanitého složení 
půdy jako právě zde a kde jak na povrchu, tak i ve vykopávce se přichází každé chvíle na 
jinou zeminu. Jdouce od západu přicházíme před obcí na písek hrubozrnný a několik 
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Ukázka z rukopisu Jaroslava Najmana. 
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kroků dále lomy opukové i pískovcové, pod dráhou již zase lom křemencový, vedle něho 
jíloviště nebo hlína cihlářská, v obci samé pak ponejvíce na povrchu křemen, pod ním jíl. 
Dle francouzského přírodozpytce Barrera byly zde v době druhohorní prudké sopečné 
výbuchy, jimiž půda dostala tento tvar. Ostatní část katastru vznikla v tak zvané době 
čtvrtohorní, ježto se skládá ponejvíce z naplavenin a na povrchu z dobré ornice. Pěstují se 
zde dobře téměř všechny zemědělské plodiny a ovocné stromoví, málo zelinářství pro 
nedostatek vody. 

Vznik obce a její název. Kdy a jak obec vznikla, není určitě známo, ale ku konci 
XIII. století se již činí o ní zmínka. Jméno obce se odvozuje od jména „hostivci“, t. j. 
osoby, kteří byli povinni do kuchyně královské dodávati zvěřinu ze zdejších lesů; náhled, 
že obec byla založena knížetem Hostivítem, jest mylný, poněvadž v době té se vsi ještě 
nezakládaly. 

První zmínka o vsi Hostivici se děje 25. dubna 1264, kdy král Přemysl Otakar II. vyhnav lidi 
z podhradí pražského, vykázal jim místa v Hostivici, aby lesy v pole obrátili a jistý roční 
poplatek rychtáře malostranského odváděli, čímž jakožto osoby svobodné se lišili od ven-
kovského lidu poddaného. Tak povstalo zde několik dvorců, o nichž zápisy zemské sdělují:2 

Dvůr 1. Léta 1309 dal Jindřich Korutanský Rudlínovi, krejčímu z Nového Města, tři lány 
lesa řečeného Hostivice, příslušející k purkrabí pražskému, aby sobě tento vyplenil a na 
vypleněném dvůr postavil. Anna, krále Jindřicha manželka, i Jan Lucem- 
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burský darování toto potvrdili. Kde by tento dvůr stál, kdo byli jeho další majitelé a kdy 
zanikl, není v zápisech zmínky. 

Dvůr II. Léta 1315 dal král Jan Lucemburský písaři svému Janovi z Kamenice šest lánů 
porostlin v lese Hostivici u vsi Hostivice, aby obrátil je v role, jich užíval a spravoval 
s rychtářem Malostranským. Jeden lán prodal roku 1331 mistru kuchyně královské 
Gotfriedovi, jenž s bratrem Ojířem přikoupil šest jiných lánů v té dědině. Gotfried byl 
pradědem Jindřicha z Hostivice, jemuž král Ladislav 29. dubna 1454 stvrdil listy dané od 
krále Jana a Karla. Kde tento dvůr stával, není známo. 

Dvůr III. Kdy a kým byl založen, není zjištěno, ale již v roce 1375 Jan Očko z Vlašimi, 
arcibiskup Pražský, založiv na Hradčanech špitál pro chudé kleriky a žáky, daroval mu dvůr 
v Hostivici. Dvůr ten dán byl pod plat Prokopu Leškovi, po němž dne 26. dubna 1410 
Miran, kanovník Mělnický s vědomím probošta a kanovníků, prodal jej s právem zákupním 
Čeňkovi, kraječi suken v Starém městě Pražském, po němž dvůr ten nazván „Čeňkovský“. 
Rada Menšího Města Pražského vydala Čeňkovi list na tu koupi za 170 kop grošů, který jak 
arcibiskupem Zbyňkem z Hasenberga i králem Václavem IV. byl stvrzen. Čeněk, který byl 
v Starém městě Pražském konšelem, byl z neznámých příčin na radnici Staroměstské 
r. 1413 sťat. 

 

                                                 
2  Uvedená zmínka o Hostivici není doložena. Dále uvedené údaje jsou převzaty z literatury a jsou 

věrohodné pouze částečně. 
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J. Řehořovi, synu Čeňkovu, vydal král Václav IV. list na ten dvůr, osvobodiv jej od všech 
daní a berní. Řehoř ustanovil po sobě poručníky Peška a Jana, 
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bratří z Prahy. Z tohoto Čeňkova dvora vycházelo ročně „šosu“ 3 kopy grošů. Král 
Zikmund, jenž statky a klenoty královské i církevní málem všecky zastavil, zapsal i dvůr 
Čeňkovský r. 1437 Peškovi z Kunvaldu, osvobodiv jej i platu Malostranského. Kromě toho 
zastavil mu i 6 kop úroku kanovníkům Vyšehradským, náležitého na tom dvoře. Léta 1454 
přihlásili se k tomuto dvoru bratří Bohuslav a Jan z Kunvaldu. Již v roce 1459 Jan 
z Kunvaldu a z Družic prodal dvůr s dvěma podsedky panošovi Sekerkovi ze Sedčic za 
66 kop grošů a Bohuslavův syn Beneš v roce 1462 dal postup na dvůr panoším Martinovi 
z Drženic a Zikmundovi z Libědic a z Jenče. Hanuš z Kolovrat, probošt Pražský, vyplatil ten 
dvůr, čehož potvrdil král Vladislav léta 1483. 

Dvůr IV. Delší zmínka činí se o jiném dvoře, který stával za kostelem a v archivu kapitoly 
Pražské jest o něm zmíněno toto: Václav Brabec, měšťan Starého Města Pražského, držel 
v Hostivici dvůr za kostelem, jejž v roce 1445 prodal Bavorovi z Měrunic za 150 kop grošů. 
Roku 1453 Škonka, vdova po Janu Bavorovi, prodala jej synu svému Jindřichovi za 
130 kop grošů a roku 1456 učinila synu svému poručníkem Jindřicha z Moraněvsi, 
odkázavši synovi dluhy po lidech. Roku 1464 Hilarius, děkan kapituly Pražské stvrdil 
smlouvu, jíž Václav ze Skuhrova Jindřichu z Moravěvsi postoupil dvůr kapitolní s dvěma 
podsedky za kostelem a lesem. Svědky této smlouvy byli: Odolen ze Slavkova a  
 
 

– 7 – 
 

Václav ze Svárova. V roce 1422 mezi obhajiteli Karlštejna jmenuje se též jakýsi Hospřid 
z Hostivice, jehož dceru Školastiku měl za manželku Jindřich z Moravěvsi. 

Ostatní část obce. Mimo tuto uvedených dvorců byl zde již i kostel, o němž se činí první 
zmínka již v roce 1277, i několik selských gruntů a chalup, o nichž se činí sice první zmínky 
teprve na začátku století 17., z nichž mnohé však zde stály zajisté mnohem dříve. 

Obec před válkou 30.letou. Před válkou 30. letou byly zde tyto grunty:3  

1. Grunt Tomáše Trněného či Trnky, koupený r. 1601 od Jakuba Votepaného za 
78 grošů a r. 1622 jej koupil Jan Brouček od Bartoně, manžela Zuzany, dcery 
Tomáše Trnky za 140 kop. 

2. Chalupa, v níž bydlel Jan Baša, jemuž také říkali Krkavec, patřila r. 1618 Pavlovi 
Nedvědovi. 

3. Grunt Kuby Dobiáše koupila r. 1617 Mandalena, vdova po Kubovi za 300 kop. 

4. Grunt Matějíčka, o němž nic více není známo, než že byl v roce 1610 bez dluhů. 

5. Grunt Chalupníka, rovněž bez dluhů. 

                                                 
3  Kronikář zde vychází z Melicharových Pamětí okresu Unhošťského uvedených v úvodu. Melichar měl 

k dispozici nejstarší pozemkovou knihu – Registra purkrechtní statku Červenoújezdeckého z roku 
1610. 
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6. Grunt Oldřicha Rodeka, po němž tu zůstal syn Josef. 

7. Grunt Barbory Vondráčkové koupil v roce 1607 Jiřík Vtip za 260 kop. Roku 1614 se 
jej ujal a prodal jej v roce 1616 Barboře Rubínce za 265 kop, od ní jej roku 1622 
koupil Václav Svoboda, kovář a ten jej roku 1629 prodal za 260 kop Václavu 
Kvašinovi ze Zlicka, ale ten jej ještě téhož roku prodal 
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za 236 kop Danieli Hesovi a po smrti jeho v roce 1653 se jej ujal Jiří Zelenka za 
80 kop. 

8.  Grunt po Adamovi Starém prošacovali rychtáři a konšelé r. 1606 ve 250 kopách 
a odevzdali synovi Filipovi, aby tu hospodařil s matkou Mandalenou. Ale matka 
přežila syna a r. 1622 se provdala podruhé za Jana Kobylu, jejž přijala za mocného 
hospodáře. Týž položil poslední peníze za grunt v roce 1631. 

9. Grunt od Kateřiny Plžové koupil r. 1605 Mikuláš Krejčí za 157 kop a r. 1623 koupil jej 
od něho za 150 kop Jiří Mašovský. 

10. Grunt Jana Železného, kováře, odhadnutý za 100 kop, koupil Martin kovář za 70 kop 
a v roce 1619 ujal se kovárny s měchy a nádobím kovářským v sumě 100 kop Jan 
Haut. 

11. Grunt Jana Sýce odhadnut ve 250 kopách 

12. Chalupa Jana Sýce, níž koupil Mates Šafařík za 70 kop 

13. Grunt Průšovi Švehlovi odhadnut za 350 kop. 

14. Grunt Jana Smolíka koupil v roce 1614 Šebestian Petrů za 500 kop od Smolíka, jehož 
byl zetěm. Po brzké smrti Šebesty ujal ten grunt nový Smolíkův zeť Jan Mašek, ale 
i ten se brzy se světem rozloučil a roku 1620 přiženil se ku vdově Václav Svoboda, 
kovář a ujal ten grunt v 500 kopách. 

15. Grunt po Janu Valatovi prodán r. 1621 za 120 kop Vítu Chladilovi. 

16. Živnost Chrzovská r. 1609 z poručení Jeho Milosti urozeného p. Ctibora Tiburce 
Žďárského ze Žďáru 

 
 

– 9 – 
 

prošacována v 1 800 kopách; ujal se jí Jan Pařez, manžel Alžběty rozené Chrzové za 
těchto podmínek: Dcerám Kateřině, Evě, Anna a Mandaleně se vyplatí po 
200 kopách, a kdyby která se žádostí o vdávání k vrchnosti přišla, tehdy vejpravu 
jedné každé učiniti, a to: na stůl cejnové nádobí, ubrusník a též z lože šatů (peřin) 
dobrých a po jedné krávě. A kdyby Pán Bůh Jiříku Chrzovskému k ženění přijíti ráčil, 
tedy povinni jsou vydati jemu jednu klisnu, kteréž by on sobě vzíti a vybrati chtěl bez 
odpornosti. R. 1614 ujal tu živnost Chrzovskou po zemřelém Janu Pařezovi Matěj 
Chrz a r. 1917 jí koupil Jan Haut za 1800 kop. R. 1927 prošacován ten grunt 
a shledáno při něm 34 strychy zasetého ozimného žita, 2 strychy pšenice, 1 klisna, 
1 valach, 1 nádobí koňské, 1 šle, 1 vůz s košem a žebřinami, 1 pluh se železem, 
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1 brány hřeby nabité, dva klanečníky, 1 závěrka, 1 sekyra, 1 vidle hnojné, 5 kusů 
svinského dobytka, 1 samotížný mlejn. Vše to odhadnuto za 1 000 kop. Takto 
odhadnutý grunt ujal Dobiáš, příjmím Čert ze vsi Sobína. 

17. Grunt Vondry Rubína či Losynského koupil v roce 1616 od Barbory Rubínové Jiří Vtip 
za 1 025 kop. Roku 1624 koupil jej za 900 kop Matěj Štěka. Tehdy byly při něm 
4 klisny, 2 zádušní krávy, 1 dědičná jalovice, 1 svině s prasetem, 1 vůz, 1 brány 
a 1 pluh. 

Dle těchto záznamů byl v létech 1600–1620 pořizován soupis majetku a sestávala obec ze 
4 dvorů, 1 živnosti a 16 gruntů a chalup. 

Obec majetkem král. komory. Ve století XV. a XVI. byla Hostivice majetkem komory 
královské až do roku 1561, kdy dne 20. února král Ferdinand I. daroval Janovi a Zdislavu 
Bezdružickým z Kolovrat v dědictví svobodné a ti prodali tvrz Hostivickou se dvěma dvory, 
ves Hostivice a Malý Jenč, pustou tvrz Hradiště s pustým dvorem a pustý dvůr 
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Neidek Evě ze Štampachu, ovdovělé Žďárské, na Červeném Újezdci. Ta odkázala vše 
Jindřichu Štampachovi ze Štampachu a ten závětí ze dne 28. května 1586 své dceři 
Ludmile. 

Obec majetkem šlechty. V roce 1590 byl majitelem Hostivice Gothard Florián Žďárský 
ze Žďáru, pak jeho syna Jana a po smrti téhož r. 1598 nedospělému Floriánu Jetřichovi. 
Tomuto pak byly v roce 1620 Hostivice zabaveny od stavů odbojných, protože jsa zetěm 
známého Jaroslava z Martinic, byl též přívržencem Ferdinanda II. Příčina konfiskace pak 
byla ta, že vojska císařská v jižních Čechách pustošila majetek stavů odbojných, pročež 
tito zase v náhradu zabavili statky přívrženců císaře. Tyto konfiskované statky po bitvě 
bělohorské byly jich majitelům vráceny. 

Když r. 1653 Florián Jetřich zemřel, nastoupil dědictví po něm jeho syn František Eusebius 
Adam ze Žďáru, a když v roce 1688 nastalo dělení rozsáhlých statků Žďárských, připadla 
Hostivice Johaně Barboře, hraběnce Careto-Malesimo,4 která všechen statek svůj prodala 
17. srpna 1697 Karlovi Jáchymovi hraběti Bredovi ze Špandavy. Při prodeji tom se 
připomínají dva svobodné dvory, totiž Rumpálovský a Chrzovský, při kterém byla tvrz nově 
vystavená. Koupí tou utvořeno panství Tachlovické, k němuž pak obec od té doby náleží. 
Nový majitel musil býti asi zlý na poddaný lid, ježto se zachovalo pořekadlo: „Ach, ouvej 
nám běda – koupil nás hrabě Breda.“ 

Obec v panství Tachlovickém. Dne 25. července 1732 koupila od hraběte Bredy 
panství Tachlovické velkovévodkyně Toskánská Anna Marie za 954 166 zl. 40 kr. a po ní 
zdědila dotyčné panství r. 1741 její dcera Marie Anna Karolina, ovdovělá vévodkyně 
Bavorská. V polovici století 18. vládli tímto panstvím její synové Klement František 
a Maxmilián Josef, kurfiřtové bavorští. Poslední zemřel r. 1777, nezanechav dědiců, 
a panství přešlo na Karla Antonína, 

 

 

                                                 
4  Správně Caretto-Millesimo. 
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Augusta, vévodu Zveibrykenského, kterýž jej v roce 1784 prodal Kristiánu Augustovi, 
knížeti Valdeckému. Roku 1790 připadlo podle smlouvy zpět Karlu Augustovi. Týž však 
zemřel r. 1795. a odkázal panství svému bratru Maxmiliánu Josefovi, potomnímu kurfistu 
bavorskému. Když pak týž v roce 1805. stal se králem bavorským, odstoupil všecky statky 
zveibrykenské v Čechách arcivévodovi Ferdinandovi, tehdy kurfistu salcburskému a od 
roku 1814 velkovévodovi Toskánskému. Po něm zdědil je roku 1824 syn jeho Leopold, 
arcivévoda rakouský a velkovévoda Toskánský. Dne 17. prosince 1847 připadly statky ty 
dle státní smlouvy ze dne 9. června 1815 jako soukromé vlastnictví císaři Ferdinandovi V., 
který se v roce 1848 vzdal trůnu, a majetek přešel na Františka Josefa. 

Obec svobodná. Zrušením poddanství v roce 1848 stává se obec obcí svobodnou, čímž 
přestávají práva panstva jmenovati obci rychtáře a konšely, jaké samo chtělo, a nařizovati, 
co poddaní vykonávati musí. Vzali tím za své stále obávaní biřici, drábové, šatlavy, kláda, 
dřevěný osel a hlavně lavice s lískovkou. Stává se bezmocný všemohoucí pan direktor, 
obroční, důchodní i kancelářští „páni Francové“. Již není více třeba docházeti do kanceláře 
se žadoněním o povolení ku ženění, kde nevěsta musila vyhovovati choutkám milostivého 
panstva, již karabáče nebudou měřiti záda ubohého lidu poddanského na robotě. 

Občané svobodnou volbou volí ze svého středu svého představeného či starostu a dává 
mu k ruce muže ze svého středu, k nimž má důvěru, by tito pak společně vedli záležitosti 
obce. 
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Starostové. Prvním starostou byl pan Bartoš Josef, rolník, po něm pan František Trýb, 
rolník, pan Antonín Stádník, rolník, pan Antonín Trýb,5 rolník (1868–1882), pan Antonín 
Havlůj, rolník (1882–1888), pan Josef Chlupatý, rolník (1888–1892), pan Kubr František, 
rolník (1892–1913), pan Tomáš Chlupatý, rolník (1913–1919), pan Bouška Václav, dělník 
(1919–1923), pan Stehlík Václav, soustružník kovů (1923–1928), 

p. Matěj Kalina, želez. zřízenec (1928–1932), p. Frant. Čermák (1932–1938), Jos. Příhoda 
1938, jenž byl za okupace Němci suspendován. Zřízena Němci správní komise r. 1942 
a předsedou jmenován vrch. hosp. správce zdejšího velkostatku p. Frant. Němec, poté 
Oldřich Vágner 1944. R. 1945 předseda Nár. výboru Václav Stehlík a po něm Frant. Novák, 
stavbyvedoucí.6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Správně František Trýb. 
6  Celý odstavec dopsal později Alois Saifrt. 
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Vzrůst obce a obyvatelstva. V roce 1700 měla obec asi 120 obyvatel.  
V roce 1843 napočteno v 78 domech 589 obyvatelů 
 1857 82 720 
 1870 90 801 
 1872 93 789 
 1880 128 999 
 1890 133 1 106 
 1900 142 1 364 
 1910 154 1 430 
 1921 198 1 793 
 1926 
 1929 317 2 315 
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Pohromy válečné a živelní. V dobách válečných zakoušela obec zdejší plnou měrou 
hrůzy válečné a zápisky o tom svědčí. 

Ve válce husitské skonfiskován zde majetek německých majitelů, kteří jednak vydáním 
dekretu Kutnohorského, jednak vypuknuvšími bouřemi husitskými Prahu i zem Českou 
opustili, nejvíce však poškozena byla ve válce té vojsky krále Zikmunda při dobývání 
Prahy. Farní kronika se pak zmiňuje o přepadení obce obyvateli z Chýně, kteří jsouce již 
podobojí, značně poškodili faru a kostel. 

Největší pohromu vzala obec ve válce 30.leté. Již ustupující vojska krále Fridricha na Bílou 
Horu rozbořila, kde se co dalo, a za nimi postupující vojska císařská vyrabovala, co kde 
zbývalo, rozbíjejíc i nábytek, kde hledali poschovávané peníze. Nejhůře však se vedlo 
zbylým obyvatelům za obléhání Prahy Švédy, kdy celá obec byla spálena a vydrancována. 
Zbylé obyvatelstvo hledělo hned po válce seříditi si příbytky, ale proto přeci jen ještě 
v urburní knize panství Kladenského a Červeno-Újezdského z roku 1662 se vykazují pusté 
grunty. 

Dle této knihy byly v Hostivici tyto grunty:7 

1. Krčma Matěje Kozy 1 ½ lánu 

2. Grunt Kateřiny Škvorky 40 strychů 

3. Grunt Jiříka Jíchy 10 strychů 

4. Grunt Chladilovský 10 strychů, ale pustý 

5. Grunt Bartoně Čerta 18 strychů 

6. Grunt Mikuláše Zápotockého 39 strychů 

7. Grunt Matěje Šafaříka 20 strychů 

8. Grunt Kobylovský 1 lán, ale pustý, pole ladem 

9. Grunt Daniele Esa 6 lánů 

 

                                                 
7  Opět citováno dle Melicharových Pamětí okresu Unhošťského, nikoliv přímo z urbáře. 
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10. Grunt Kubovský jinak Tobiášovský 1 lán, pustý, náleží Vávrovi Kulhavýmu z Prahy 

11. Grunt Bašovský 10 strychů, pustý a ladem 

12. Grunt Trnkovský 9 strychů, pustý 

13. Grunt Švehlovský 1 lán, pustý 

14. Grunt Jiříka Zelenky ¾ lánu 

15. Grunt Urbana Smolíka 1 lán, ladem pustý 

16. Kovárna 6 strychů, pustá 

17. Chalupa Lukšovská 9 strychů 

18. Grunt Matesa Prynce 2 lány (zanesen v zem. deskách) 

19. Dvůr panský velmi pustý a neohražený 

20. Dvůr Rumpálovský, zapsaný paní Berkové v zem. deskách 

21. Kostel spustlý, bez zvonů, které byly v roce 1639 od císařských soldátů pobrány 

22. Fara a škola úplně zbořeny 

Tudíž mezi 22 usedlostmi jest 11 pustých a porovnavše jména majitelů před válkou, 
přichází se na mnohých gruntech ku jménům zcela novým. 

Viděl 15/10 1924 Jos. Smazal, okres. škol. inspektor v Kladně. 

Mor. Po válce 30.leté vypukl i zde mor a aby byl zažehnán, bylo vrchností nařízeno 
následující: 
I. aby jeden každý hříchy a nepravosti své opustil, k Bohu skrze skroušené a horlivé 
pokání opravdově se obrátil, života svého se polepšil a za to obzvláště, když času ranního 
okolo osmé na půl orloji k všeobecnému modlení, proto zvlášť nařízenému a kdekoliv koho 
to zvonění zastihne, prosil, aby Bůh ve spravedlivém hněvu svém se ukrotil, a to škodlivé 
a přežalostné morní nakažení a jiné zasloužené metly a pokuty odvrátiti ráčil. 
II. aby všechny vrchnosti a úřady rozpustilosti a rupiánství a jiné hanebné proti přikázání 
božímu  
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a církve svaté katolické ustanovením čelící nešlechetnosti a neřády přetrhati a k slušné 
nápravě přivozovati se vynasnažili tak, aby pro ukrocení velmi plápolajícího hněvu Božího 
všichni od církve svaté zasvěcení dnové a svátkové svěceni, nařízení postové zachováni 
byli, hospodářové také čeládku a k správě jich náležející lidi pokojníky a podruhy k časté 
zpovědi a přijímání velebné svátosti oltářní měli, je v tom dobrým příkladem předcházeli 
a nikdež žádného lání, přísahání, hromování a zlořečení dokonce netrpěli a nedopouštěli; 
ty pak, kteří by v tom čem přistiženi byli, vrchnost a úřadové jiným ku příkladu trestali; od 
osob svých také pře vdov a sirotků i jiných stran vůbec spravedlnosti bez průtahu aby 
fedrovali. 
III. aby žádný z míst nakažených do nenakažených nechodil. 
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Ještě i v roce 1680 postiženo bylo obyvatelstvo morem, ale kolik lidí zde naň zemřelo, se 
neuvádí, jelikož farní úřad v Tachlovicích pro celou farnost svoji uvádí 100 zemřelých. 

Válka francouzská a sedmiletá. V roce 1741 přitáhli ku Praze Francouzi, vše potřebné 
si vymáhajíce a hned v roce 1742 kurfist bavorský, jehož vojsko si počínalo rovněž tak. 
V Praze obležení Francouzi činili časté výpady, aby se mohli zásobiti, opustivše Prahu 
v zimě roku 1742. 

Leč již v roce 1744 byl zde zase pruský král Bedřich a v roce 1748 Rusové, kteří byli 
rozložení na lukách od Hostivice až po Bílou Horu, ale zdrželi se zde jen na krátko. 

Dne 2. května 1757 vtrhlo do Hostivice 1 000 pruských husarů, kteří odnesli odsud 
1 500 strychů žita, 1 300 strychů pšenice a kde jaký dobytek všechen odehnali. 6. května 
téhož roku svedena  
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u Žižkova bitva, v níž byli císařští poraženi. Do zámku přivezeni ranění od pluku generála 
Fougeta. Zemřelí zde Francouzi byli as 300 kroků od hořejší krčmy na sever pohřbeni 
a jména jich se nachází ve farní matrice za rok 1757. Při kopání ohradní zdi divisní 
zbrojnice v roce 1912 a při kopání planie nové silnice v roce 1923 blíže domu pana Švába, 
přišlo se na několik lidských kostí a lebek, což by odpovídalo as místu, kde zemřelí 
Francouzi byli pohřbeni. V roce 1778 byli pak do zámku přiváženi ranění císařští a zámek 
byl jimi přeplněn. Kteří ze zraněných zde zemřeli, pochováni byli u „dubu“, lid pak místo to 
pojmenoval na „hrobech“ a říká se tam tak dosud. 

Války Napoleonské. Za těchto válek procházela i tábořila zde vojska císařská a ruská, 
hlavně v roce 1814, kdy se tato vojska stahovala k Lipsku proti Napoleonovi. Že by se tato 
vojska vůči obyvatelstvu špatně chovala, není o tom záznamů. 

Válka v roce 1866. Po porážce vojsk rakouských u Hradce Králové přitáhlo pruské vojsko 
i do Hostivice. Tito majíce sdostatek potravy, sami lidu jí spíše dávali; největší sháňka byla 
po kávě, v době té mezi lidem venkovským velice málo používané, jíž zase pruské vojsko 
mělo sdostatek a rádo si ji vyměňovalo za potraviny jiné. Tito byli také posledním 
nepřátelským vojskem, které obec zdejší mělo obsazenu. Nastal klid skorem po dobu 
50 roků, aby nabrán byl dech k světovému zápasu, z jehož bezprostředních hrůz však bylo 
obyvatelstvo osvobozeno. 
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Pohromy živelní, neúroda, drahota. V létech 1686 a 1713 veliké krupobití způsobilo 
mnoho škod. Dne 1. září 1734 vznikl v hořejší krčmě požár, který mimo krčmu ještě šest 
gruntů a dvě chalupy zničil. 

Rok 1743 byl velice zlý následkem neúrody. Od jara do června vůbec nezapršelo, takže 
sedláci nemohli obilí ani zaseti, a ti, kteří přece něco zaseli, nemohli je pak pro stálé zase 
deště skliditi. V Praze pak obležení Francouzi jsouce hladem a morem ničeni, činili časté 
výpady, nejen že sebrali, kde co bylo, ale roznesli zase mor po okolí, takže pamětní kniha 
Tachlovická uvádí, že v obci zdejší se pochovávalo 8–10 mrtvých denně. 
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Dne 7. července 1745 zničilo krupobití 2/3 dosud stojící úrody. 

V roce 1760 zuřil dobytčí mor, takže všechen dobytek zhynul. 

Zlá byla léta 1771 a 1772. Špatná úroda a častá krupobití velice zásoby ztenčili, a když pak 
dne 8. srpna 1771 strašlivá vichřice s krupobitím a lijavcem zničila všechnu úrodu na 
dobro, nastala veliká nouze, hladomor a drahota. Strych žita stál 14 zlatých, pšenice 
18 zlatých, hrách 10 zlatých. Rok 1773 byl zase úrodný a učinil zase hladu, nemocem 
a drahotě konec. 

V roce 1805 byla opětně veliká drahota. Strych pšenice stál 45 zl, žita 50 zl., ječmene 
30 zl., hrachu 20 zl., čočky 25 zl., domácích jablek 6–7 zl., libra masa 14 krejcarů, libra 
másla 48–52 kr., pinta piva 10 kr. Při této drahotě však lidé neumírali hlady jako v roce 
1772. 

V roce 1832 řádila zde cholera a dle pamětní farní knihy zdejší zemřelo na ní v Hostivici 
16 osob, v Jenči 36, v Jenečku 4 a v Litovicích také 4 osoby. 

V roce 1837 řádila zde neznámá nemoc: bolení hlavy, rýma, kašel a slabost údů, jíž se 
neubránil ani jeden  
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jeden člověk, takže škola i kostel po čas nemoci musily býti zavřeny. 

Dne 10. září 1841 vyhořela panská stodola a v ní přes 1 000 mandelů obilí. 

Dne 19. června 1848 o 7. hodině večer přihnala se veliká bouře s krupobitím; kroupy svící 
lískových ořechů, mnohé jako slepičí vejce až libru těžké, zničily úrodu úplně, takže musila 
být zaorána. V upomínku tohoto krupobití chodí do Hájku nejbližší neděli po 19. červnu až 
dosud procesí. 

S příchodem pruských vojsk v roce 1866 zavlečena sem byla nimi též cholera, která ve 
farnosti Hostivické si vyžádala 84 obětí. 

V roce 1869 panovala po několik dnů vichřice, nadělavši mnoho škody na stromoví. 

V roce 1872 dlouhotrvajícími dešti rozvodnil se velice zdejší potok a úplně zničil úrodu na 
lukách. 

V roce 1887 zuřila zde nová nemoc „španělská chřipka“, jíž onemocněl každý. 

V roce 1891 ku konci srpna nastaly po 14 dnů neustálé deště, jež rozvodnily všecky potoky 
a způsobily zátopy. 

Zima roku 1900 byla velice vlhká, takže pole byla tak nasáklá vodou, že s jarní polní prací 
se na sušších polích mohlo započíti až v polovici května. 

Dne 9. září 1908 ve 2 hod. ráno přihnala se veliká bouře s krupobitím; na bramborech 
zurážena všechna nať, na řepovém listí zůstala jen žebra, ovoce všecko spadáno 
a zaplaveno bahnem. Na mnohých místech se našly kroupy ještě třetí den. 

V létech 1917 a 1918 řádila zde válečná nemoc „úplavice“, již zde podlehlo dosti lidí, 
nejvíce však dětí. 

V roce 1923 v květnu průtrží mračen způsobena povodeň, jíž bylo zatopeno několik domků 
okolo potoka. 
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Válka světová. Radostně přijata 30. června 1914 zpráva, že v Sarajevě byl se svou 
manželkou zavražděn následník trůnu Ferdinand z Este, který stále usiloval o válku se 
Srbskem. Následky však nenechaly na sebe dlouho čekati. Již dne 26. července 1914 
vylepovány mobilisační vyhlášky, jimiž povoláváno mužstvo jen některých pluků proti 
Srbsku, aby prý pomstěna byla nevinně prolitá krev, jak v manifestě uváděno. Každý se 
kojil nadějí, že tato válka bude v několika týdnech skončena a zatím… 

Do války vstupuje téměř celá Evropa. Nařizuje se mobilisace všeobecná a povolává se 
všechno ve zbrani vycvičené mužstvo v stáří do 42 roků a hned se nařizuje rekvisice koní 
a povozů. Stanovena seřadiště vojenských oddílů a v obci usídleny dvě muniční kolony. 
Střelivo ze zdejších skladišť odváženo dnem i nocí jak povozy, tak i dráhou. A metly 
válečné dopadaly ráz na ráz. Sotva svoláno mužstvo ve zbrani vycvičené, již konány 
odvody nové i těch, kteří odvody odbyté měli, a postupem doby odváděni zbraně schopní 
od 18 do 55 let. Již po několiku měsících války se vidělo, že se musí s potravinami šetřit 
a obyvatelstvu dávati jen odměřená dávka. Zřízena komise aprovisační, která měla za účel 
starati se o zásobování obyvatelstva a rozdílení přidělených potravin nebo potřeb. Určena 
míra, kolik smí jedna osoba týdně spotřebovati, a vydány k tomu účelu poukázky, které 
byly pojmenovány dle toho, co se na ní mělo dostati: Chléb ve váze 1 kg se dostal na 
„chlebenku“, 1 kg, později jen ½ kg mouky se do- 
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stalo na „moučenku“, 1 kg cukru na měsíc na „cukřenku“, 20 cigaret nebo 8 doutníků nebo 
4 tabáky na 14 dnů se obdrželo na „tabačenku“, 3 kg bramborů na měsíc na „brambo-
řenku“, vydávaly se poukázky na uhlí, svítivo, oblek, tuky, maso apod. Těchto poukázek, 
jímž se zkráceně říkalo „enky“, poněvadž tím slovem končily, mívali lidé plné ruce, ale na 
ně až příliš často nic nedostali. 

Každoročně z jara se musil sdělávati osevní plán, t. j. že každý hospodář musil udati 
výměru, na jaké má oseto ten který druh plodin. Před sklizní pak zase přišla zvláštní 
komise, která zjišťovala, jak velký výnos bude z plodin. Dle tohoto systému bylo pak obci 
nařízeno, kolik musí pro všeobecné zásobování odvést obilí. Komise obecní zase rozdělila 
povinnost na jednotlivé hospodáře. Kteří nemohli určené množství odvésti, byla u nich 
vykonávána domovní prohlídka a všecko zabaveno. Nařízeno, že s 1. koněm smí býti 
zkrmen jen 1 kg ovsa denně, kolik se smí zkrmiti šrotu s 1 krávou, kolik smí vyseti obilí na 
1 ha atd. Kdo si chtěl dáti do mlýna semlíti obilí, musil si vyzvednouti tak zv. „mlecí výkaz“, 
v němž bylo uvedeno, co a kolik si dává semlíti, kolik osob z toho bude vydržováno a jak 
dlouho s tím musí vydržeti. 

Po mlýnech chodily náhlé komise, které zase zjišťovaly, zda obilí ve mlýně se nacházející 
jest dáno k semletí na výkazy. Kde to nebylo, obilí skonfiskováno a mlynáři uložena veliká 
pokuta. Všecka tato opatření nechala se zase obcházeti. Jako měli nedostatky občané, tak 
je měli i ti úředníci a četníci a ti také se sháněli, kde a jak by si potraviny zaopatřiti mohli. 
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Musili tudíž leckdy přimhouřiti oko. Lid si dával mlíti dle možnosti bez výkazu nebo si mlel 
doma na zvláštně upravených ručních mlýnkách. Snižováním dávek nebo vůbec jich 
nedostáváním, oproti tomu pak požadovanou zvyšovanou rekvisicí, vyvoláván byl trpný 
odpor mezi občanstvem. Dělaly se tajné zásoby a ukrývaly, mnohde se jich i hodně 
zkazilo, ba i pole zůstávala neoseta a tak se přispívalo k jistému nucenému skoncování 
války. 

Tak jako se vymáhaly potraviny, tak se i z občanstva vymáhaly peníze na vedení války. 
Zavedeny „válečné půjčky“, na něž musili se upisovati všichni zámožnější občané, obec, 
státní zaměstnanci, peněžní ústavy, ba i školní mládež. Kdo tak nechtěl činiti aspoň na 
oko, byl jist, že půjde do fronty. 

Konečně se státu na vedení války nedostávalo již všeho a proto rekvírovány od dveří 
mosazné kliky, kuchyňské mosazné a měděné nádobí, zábradlí, zvony, pivní trubky, 
zkrátka vše, co se mohlo k vedení války potřebovati. Nařízeno sbírání hadrů, kostí, sekání 
a sušení kopřiv na výrobu látek pro vojenské stejnokroje, sbírání ostružinového listí na 
vaření čaje, do tabáku kuřlavého se musilo dávati polovina bukového listí, do chleba 
míchati bramborovou, ječnou, ovesnou a kukuřičnou mouku, místo kávy byla kávová 
náhražka, místo mýdla náhražka, místo tuků náhražka a oleje, místo obuvi se zaváděly 
dřevěné sandály. A v těchto zlých dobách nebylo ani řádného stravování a lid se musil 
spokojiti se ze- 
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leninou, mrkví, tuřínem, kedlubny a pod. 

Leč ani toho nebylo s dostatek a proto se sháněla potrava, kde jaká byla. Za peníze se 
téměř již nic nedostalo (za 1 kg mouky pod rukou se platilo i 35 Kč a ráda by je celá řada 
lidí dala, jen kdyby mouka byla k dostání) a proto se platila klenoty, látkou, šatstvem 
apod. 

Nejhůře již bylo před žněmi v roce 1918. Příděly se nedávaly zcela žádné, zásoby vyčer-
pány, děti volaly po jídle a matky neměly co dáti. Lidé chodili žíti nedozrálé obilní klasy, jež 
pak doma na kamnech sušili, načež buď v hmoždířích, kávových mlýnkách rozemílali, ba 
z nedozrálého obilí mohli napíci placky. Ký div, že z nedostatečné výživy povstaly nemoce, 
hlavně úplavice, jež skolila mnoho lidí, hlavně dětí; tak o pondělí posvícenském bylo za 
odpoledne pět pohřbů. 

Však již také nejvyšší čas, že se čím dále tím více počal jeviti počátek konce hrůzné války. 
Dobré 2/3 mužů ve věku od 18 do 55 roků bylo na vojně; o mnohých se již vědělo, že se 
více nevrátí. Zasvěcenci věděli, že daleko v cizině ze zajatců se utvořilo české vojsko, které 
se bije pro samostatný český stát, a z vlastního popudu nespěchali s výmlatem sklizně, jen 
aby ji nemusili odváděti na rekvisici a zásoby ty zůstaly doma. Marné byly hrozby c. k. 
úřadů, marné bylo donucování. A den konečného utrpení přece přišel. 
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28. říjen 1918. Jako bleskem rozšířila se dne 28. října 1918 zpráva, že jsme národem 
svobodným a že konec války nastal. Vojsko zde jsoucí nechalo služby a rozcházeli se do 
svých domovů, dělnice v kulovně zanechaly práce ve výrobě vraždících nábojů a za zpěvu 
hymny: Kde 
 
 

– 23 – 
 

domov můj“ spěchaly domů s radostnou zprávou. V obci hned ztrhány a zničeny všecky 
upomínky na c. a k. vládu. Vojsko v divizní zbrojnici nechalo služby, dělnice v kulovně 
nechaly práce. Klid a radost byla všeobecná. 

Však jen na nedlouho. Záhy se seznalo, že v osvobozené domovině jest zapotřebí zaváděti 
nový pořádek a vzíti na sebe i zodpovědnost. Kasárna a skladiště vojskem opuštěná 
nemohla zůstati bez dozoru a proto Sokol hned vysílal tam své členy na hlídky strážní. 
Vracející se vojíni z blízkých posádek a nemocnic sami se hned dobrovolně přihlašovali na 
stráž, kterou konali až do vánočních svátků, kdy byli vystřídáni praporem I. pluku Svobody. 

Po převratu. Velice zvolna hojily se rány zasazené lidu válkou. Nebylo sdostatek práce, 
nebylo výdělku, nebylo ani potravin. To, co zde zbylo, dostačovalo na krátký čas. Byla 
zima a o uhlí nouze, jež ku koupi nebylo. Chodilo se na vlaky jej krást, neb jiného vyhnutí 
nebylo. Vše se těšilo, že až přijdou legionáři, o nichž se již teď jistě vědělo, že doma učiní 
zcela jiný pořádek a bude všeho dost a že učiní v zemi blahobyt. Tak fantastické šly o nich 
pověsti. A zatím, ti lidé, jež prožili peklo bitevní, jež co zajatci zažili všechnu bídu 
zajateckých táborů, kteří nejistotě znovu dávali v oběť nejen životy své, ale i svých milých, 
vraceli se domů chudí, ale bohatí na zkušenosti. A nechodili z Itálie, z Francie a z Ruska 
s prázdnou. Tam se kupovalo z fondů, co se dalo a čeho nejvíce bylo třeba, aby tu ve 
vlasti se doplňovalo, co zde bylo rakouskými úřady vy- 
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kradeno, hlavně potraviny, kovy a kůže i látky. 

Legionáři. I obec zdejší měla hezkou řadu svých občanů, kteří se v roce 1919 a 1920 
vraceli domů jako legionáři, a bude zajisté na místě, když pro pokolení pozdější, budou zde 
jména jich uvedena. 

Z legie francouzské: 
1. Tůma Matěj, naroz. v roce […], ženatý, rolník z čp. 11 

Z legie italské: 
1. Karlík Antonín, ženatý, cestář, naroz. v roce […], z čp. 153 
2. Kocourek Stanislav, svobodný, pekař, nar. v roce […], z čp. 123 
3. Váňa Jan, svobodný, dělník, nar. v roce […], z čp. 193 
4. Janoušek Ferdinand, svobodný, učitel, nar. v roce […], z čp. 148 
5. Fogl František, svobodný, dělník, nar. v roce […], z čp. 82 
6. Najman Jaroslav, ženatý, obec. tajemník, nar. v roce […], z čp. 52 
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Z legie ruské: 
1. Suchý Rudolf, svobodný, při hospodářství, naroz. […], z čp. 79 
2. Soukup Adolf, ženatý, dělník, narozený […], z čp. 131 
3. Vávra Josef, ženatý, dělník, narozený […], z čp. 78 
4. Bílek Václav, ženatý, dělník, narozený […], z čp. 82 
5. Hanzlík Václav, svobodný, zedník, narozený […], z čp. 41 
6. Kučera Štěpán, ženatý, dělník, narozený […], z čp. 77 
7. Vodolán Josef, svobodný, dělník, narozený […], z čp. 142 
8. Vodolán František, svobodný, dělník, narozený […], z čp. 142 
9. Ibl Antonín, svobodný, slévač, narozený […], z čp. 83 
10. Placák Václav, svobodný, dělník, narozený […], z čp. 86 
11. Šroubek Karel, ženatý, dělník, narozený […], z čp. 107 
12. Novotný Josef, ženatý, dělník, narozený […], z čp. 78 
13. Kácl Josef, ženatý, tesař, narozený […], z čp. 120 
14. Hájek Jaroslav, svobodný dělník, narozený […], z čp. 177 
15. Svoboda Matěj, svobodný, dělník, narozený […], z čp. 170 
16. Kotva František, svobodný, narozený […], z čp. 21 
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Za poznámku zajisté též stojí, že tito ruští legionáři vykonali cestu kolem světa. Za 
mobilisace nastupovali službu vojenskou do Prahy, odsud byli dopraveni do Haliče, jako 
zajatci odvezeni do zajateckých táborů na Ural nebo i Asie, jako legionáři prodělávali boje 
přes celou Sibiř až byli staženi do Vladivostoku, naloděni přes Tichý oceán odvezeni do San 
Franciska, železnicí přes Ameriku a do Evropy přes Atlantický oceán. Z Hamburku nebo 
z Brém pak do Prahy. Krásná to cesta, jen za jakých okolností. 

Padlí ve válce. Jak ani jinak býti nemůže, více se nenavrátila celá řada občanů. Hroby 
jich se nachází v neznámých krajinách veliké bitevní plochy ruské, v nížinách srbských a 
vrchů Alpských i v nehostinných krajích Albanie a Rumunska. O mnohých nebylo možno 
vůbec zjistiti, kde zhynuli a jména jich jsou: 
1. Hyml Josef, naroz. r. 1874, ženatý, krejčí z čp. 113, padl na italském bojišti dne 

13. srpna 1917 
2. Trnka Václav, naroz. r. 1874, ženatý, čeledín, příslušný do Nesvačily okres Hořovice, 

padl v Karpatech 6. 4. 1915 
3. Havlůj František, naroz. r. 1875, ženatý, rolník v čp. 28, zemřel v srbském zajetí ve 

Valjevu 23. ledna 1915 
4. Kříž Antonín, naroz. r. 1876, ženatý, dělník v čp. 77, příslušný do Obecnice u Plzně, 

zemřel v Srbském zajetí při ústupu srbské armády, kdy a kde není známo 
5. Vlček Bohumil, naroz. r. 1876, ženatý, tesař z čp. 5, příslušný do Litovic, zemřel při 

tomtéž ústupu 
6. Trávníček Richard, naroz. r. 1876, ženatý, kantýnský ve zbrojnici, příslušný do Dalova 

okr. Karlín, nezvěstný 
7. Filipi Jan, naroz. r. 1879, ženatý, skladník, příslušný do Hlinska okr. Chrudim, zemřel 

v Krakově 16. října 1916 otravou krve ze zranění 
8. Šíma Antonín, naroz. r. 1883, ženatý, dělník, příslušný do Městečka u Rakovníka, 

padl v bitvě u Holi-Ravski dne 8. září 1914 
9. Lefler Bedřich, naroz. r. 1884, ženatý, tesař, příslušný do Řep, jest nezvěstným 
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10. Ibl Josef, naroz. r. 1884, ženatý, strojník v čp. 58, zemřel úplavicí 30. října 1914 
v Moroviči, Slavonie 

11. Kotva Josef, naroz. r. 1886, ženatý, kotlář z čp. 87, jest nezvěstným 
12. Brodecký Antonín, naroz. r. 1886, svobod. kovář z čp. 79, padl na rus. boj. 
13. Hyml Václav, naroz. r. 1886, ženatý, obuvník z čp. 156, padl na rus. boj. 
14. Balík Václav, naroz. r. 1888, svobodný, dělník z čp. 144, nezvěstný od r. 1918 
15. Matějka Václav, naroz. r. 1888, svobodný, tesař z čp. 48, zemřel následkem zranění 
16. Kotva Václav, naroz. r. 1889, svobodný, krejčí, padl v Dalmácii 10. 5. 1915 
17. Ungr Václav, naroz. r. 1889, ženatý, čeledín, příslušný do Kotepeky okres Hořovice, 

zemřel 29. 4. 1915 na dovolené na tuberkulosu 
18. Tichý Jan, naroz. r. 1889, ženatý, dělník, příslušný do Dalov okres Benešov, zemřel 

1918 následkem válečných útrap 
19. Soukup Josef, naroz. r. 1889, svobodný, krejčí z čp. 72, nezvěstný 
20. Balík Tomáš, naroz. r. 1890, svobodný, dělník z čp. 144, padl v bitvě 11. 3. 1915 
21. Petr Bohumil, naroz. r. 1890, ženatý, sladovník, příslušný do Linberka u Poličky, padl 

3. května 1915 
22. Soukal František, naroz. r. 1891, svobodný z čp. 76, padl na italském bojišti 

10. března 1918 
23. Cintl František, naroz. r. 1891, svobodný, čeledín, padl v bitvě u Jurkova 30. června 

1915 
24. Procházka František, naroz. r. 1895, svobodný, studující z čp. 121, padl v bitvě 

u Sekova 10. března 1915 
25. Kácl Karel, naroz. r. 1895, svobodný, zámečník z čp. 8, zemřel 3. května 1915 

následkem zranění pánve 
26. Vávra Václav, naroz. r. 1895, svobodný, dělník, nezvěstný z Albanie od 1918 
27. Placák Josef, naroz. r. 1895, svobodný, čeledín, příslušný do Litně, zemřel úplavicí 

v nové Sávě, Chorvatsko 15. ledna 1915 
28. Kalina Štěpán, naroz. r. 1896, svobodný, z čp. 145, padl v Bukovině 27. října 1916 
29. Port Josef, naroz. r. 1896, svobodný, obuvník, příslušný do Zahrádky u Ledče, padl 

v bitvě u Caveda-Tenece 13. 7. 1916 
30. Kubec Otakar, naroz. r. 1896, svobodný, dělník z čp. 101, nezvěstný z Albánie od 

r. 1918 
31. Čermák Ladislav, naroz. r. 1897, z čp. 27, padl na Humadě v Přímoří 24. května 1917 
32. Rys Václav, naroz. r. 1898, zemřel v Milovicích 9. února 1918 
33. Čermák Josef, naroz. r. 1893, z čp. 170 v Jenečku, nezvěstným 
34. Volf […], nar. […], z Jenečka, nezvěstným 

Po těchto padlých zůstalo zde 15 vdov a 26 sirotků. 
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Pomník padlým. V upomínku těchto padlých občanů postavila obec za přispění všech 
místních spolků a korporací i občanstva v obecních sadech pomník od sochaře pana 
Ducháče z Vršovic nákladem 28 000 Kč. Jména padlých jsou na zadní straně pomníku 
vytesána, listina, kde který padl, uložena jest ve skleněné trubici v podstavci pomníku. 
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Stržení sochy svatojánské. V místě, kde stojí pomník padlých, stávala socha sv. Jana 
Nepomuckého, a poněvadž jiného vhodnějšího místa pro postavení pomníku nebylo, bylo 
usilováno, by stávající socha svatojánská byla na jiné místo přesazena. Jednání toto však 
naráželo na odpor dosti početné skupiny místních občanů, a tak došlo k činu, že byla 
socha za noci i s podstavcem stržena a poškozena; pachatelé vypátráni nebyli. Socha 
i s podstavcem byla pak znovu postavena před vchodem do kostela. 

Zabrání velkostatku. Doba válečná i poválečná přinesla nové nazírání na společenské 
řády i majetek, a hlásána i zásada společného majetku všech. Z ideálního hlediska zásady 
krásné i správné, prakticky však neproveditelné bez krveprolití, jelikož majetek soukromý 
by si každý za všech okolností hleděl uhájit. Došlo tedy v prosinci r. 1921 jen na zabrání 
velkostatků stranou čs. komunistickou a jí též zabrán i zdejší státní velkostatek do vlastní 
správy a zastavena všecka práce. Stav tento potrval jen tři dny, ježto vedoucí i činitelé 
tohoto záboru byli četnictvem za pomoci vojska pozatýkáni a po- 
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zavíráni, žalářem několikaměsíčním pak i potrestáni. 

13. června 1927 viděl Bohuslav 
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Kolem obce stávalo ve středověku několik tvrzí i vesnic, po nichž dnes není ani památky, 
ba nelze ani s určitostí poukázati na místo, kde stávaly. 

„Hradiště.“ Tak na východ asi v místech, kde stojí nyní tak zvaný Peterkův mlýn, stávala 
ves s tvrzí a poplužním dvorem, jež se jmenovala Hradiště, též i Hradisko.8 

Kdy vznikla, není určitě známo, ale byla majetkem komory královské. Roku 1405 byl 
držitelem Jan Plajer, měšťan Starého Města Pražského. Manželka a syn téhož prodali 
Hradiště r. 1412 Mikuláši Zárovskému ze Zárova, měšťanu Starého Města Pražského. 
V bouřích roku 1420 odešel Zárovský, jsa protivníkem strany pod obojí, z Prahy, jmění 
jeho rozebráno Pražany a roku 1421 dáno Janovi z Kladrub. Dcera Zárovského Barbora, 
provdaná byla za Václava Cholupického z Cholupic z mocného rodu Štuků. Týž obdržel půl 
vsi zpět co věno manželky a druhou polovici postoupil Barboře její bratr Jan. Roku 1454 
zemřel Václav Cholupický a po něm dědil ves syn Jan. Mezi tímto a vdovou po Janu 
Zárovském Kateřinou vznikl spor, ve kterém Hradiště přiřknuto Kateřině. Pro dluhy však 
prodala tato polovici vsi bratřím Janovi, 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8  Nedávným archeologickým výzkumem bylo prokázáno umístění vsi východně od současného hostivic-

kého hřbitova. 
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Fráňovi a Václavu ze Zerčic. Snacha Fráňova Kateřina odkázala ves Kuníkovi ze Šlovic, 
Zdeňkovi a Přimkovi z Černoce ve 100 kopách a tou podmínkou, že syn Fráňův Bohuslav 
může zboží toto vyplatit. Druhou polovinu vsi zadlužila Kateřina tak, že jí roku 1465 
postoupila Čeňkovi z Klinštejna. V roce 1548 měl ves v držení Ludvík Bezdružický 
z Kolovrat. Synové jeho Abden a Zdislav r. 1560 ves již pustou pro dluhy zastoupili a roku 
1563 prodali Evě ze Štampachu a syn této jí prodal Žďárským, ač ves i tvrz byla pouhé 
rumoviště. V roce 1610 připomíná se zde již jen mlýn a chalupa. Dne 20. února 1705 
koupil od vrchnosti Žďárské mlýn Václav Peterka s manželkou Zuzanou a jméno to nese 
mlýn podnes. 

Rumpálov. Opodál vsi Hradiště stával dvůr zvaný Rumpálovský, ale kdo byl majitelem, 
kdy dvůr zanikl, se neví. Dodnes se však místu tomu říká: „na Rumpálce“.9 

Neidek. Dvůr Neidek stával na jižní straně obce a v roce 1325 náležel Mikuláši Bavorovi, 
měšťanu Pražskému, v roce 1548 Ludvíku Bezdružickému z Kolovrat, který jej již úplně 
zpustlý prodal r. 1563 Evě ze Štampachu. Dnes se místu tomu říká „Nekejcov“.10 

Válov. Tato tvrz se vsí stávala na straně severozápadní a říká se tam dodnes na 
„Válovských“. Před rokem 1252 náležela část Kunrátovi, příjmím Kejklíři, který jí v roce 
1253 prodal řádů „Křížovníků“ s červenou hvězdou. Okolo polovice 14. století byl držitelem 
Heřman Vestfál, měšťan Starého Města Pražského. Od něho r. 1347 koupil Válov Karel IV. 
a odevzdal jí darem klášteru na Slovanech. Též i arcibiskup Pražský měl tu dvůr, kterým 
r. 1375 nadal špitál pro nemocné a choré kleriky na Hradčanech. Ves vzala za své 
v bouřích husitských, poněvač se o ní nikde více zmínka nečiní. Tvrz však nestávala na 
poli, kde se říká na „Válovském“, nýbrž asi 100 kroků 
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od dráhy blíže cesty, neboť pan Protiva při kopání základů pro dům přišel na zdivo 
a sklepy, v nichž bylo ještě spálené a suché žito.11 
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9  Rumpálovský dvůr se nacházel v místě nynějšího zámeckého dvora. Není známo, kde se ještě za první 

republiky říkalo „na Rumpálce“. 
10  Nekejcov je bývalý rybník, jeho ztotožnění se zaniklým dvorem je nejspíš chybné. 
11  Snad při stavbě domů v ulici Nad Jenečkem. 
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Do oddílu tohoto pokouším se zapsati děj každého čísla domovního, pokud ovšem bylo mi 
možno tento získati, buď již ze zpředu uvedených pomůcek, nebo pamětí starších obyva-
telů. Oddíl tento sestavuji dle pořadí čísel popisných, aby byl snadný přehled, čímž ovšem 
nemůže býti uvedeno pořadí, kdy ten který dům byl postaven, ale bude to, kde to bylo 
možno zjistiti, uvedeno v ději toho domu.12 

 

Číslo domu 1. Jest to nynější hostinec „U koruny“, v dřívějších dobách zvaný „hořejší 
krčma“ a ještě dodnes se mnoho užívá jen označení „na hořejší“. 

Již v roce 1530 uvádí se Jíra z hořejší krčmy co svědek při poslední vůli faráře 
Hostivického.  

V roce 1630 byla vojskem vypálena a zbořena, majitel Matěj Šafařík, který ji hned 
částečně opravil, práci tu konal marně, neboť hned v roce 1631 byla znovu od Sasíků 
zbořena a vydrancována. V tomto stavu zůstala až do roku 1657, kdy ji dne 3. února 
koupil Matěj Koza za 300 kop, položiv na ni 18 kop a hospodařil tak šťastně, že ji 
12. ledna 1671 postupoval již za 400 kop Matouši Kopřivovi a jemu zbylo 318 kop čistých.  

Dne 11. března 1679 prodal ji Kopřiva Pavlu Veselýmu, kterýž tam pobyl 35 roků. V té 
době bylo při krčmě 120 strychů polí a luk, a ježto majitel panství Karel Breda chtěl mít 
pozemky panské co nejvíce zceleny, musilo dojíti na  
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nucené vyměňování. Tak musil dáti Veselý 14 strychů a 3 věrtele polí Petru Škorničkovi 
v čp. 24 a dostal za to od něho 2 ¾ provazce luk a od panských 7 ¾ provazce luk, zůstal 
ještě dlužen 87 kop a 30 grošů. V roce 1707 byl také rychtářem. 

V roce 1714 ujala tuto krčmu vrchnost od Veselýho za 600 kop, poněvadž pro stáří nemohl 
již živnost řádně zastávati, hned však pole od krčmy připojena k panským a při krčmě 
ponecháno ve třech kusech 61 strychů a 1 věrtel polí, 7 ¾ provazce luk. Od té doby byla 
krčma panská a nájemci ji užívali. 

Dne 11. září 1734 vznikl v krčmě oheň, který ji zničil; současně vyhořelo ještě šest 
usedlostí. V roce 1847 se připomíná Alžběta Kubešová, vdova po Janu Kubešovi, v roce 
1850 pak Aloisie Hanzlíková. 

V nynější své podobě bylo čp. 1 postaveno […] 
 
 

                                                 
12  Údaje jsou zpracovány podle Ptáčkových Pamětí farní osady Hostivické a vzpomínek pamětníků. 

Zejména vzpomínky pamětníků leckdy neodpovídají skutečnosti zjištěné z pozemkových knih, katastru 
a dalších pramenů. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  26 
 

 
– 35 – 

 

Číslo domu 2. Bývalá chalupa, kterou v roce 1595 po svém otci převzal Matěj Škvor, 
jemuž pro jeho malou postavu se říkalo Matějíček a v chalupě u Matějíčků. 

Po něm dosedl na chalupu Jan Mašovský, který se svou ženou Kateřinou dobře hospodařil, 
takže svojí jedinou dceru Kateřinu provdali za Krištofa Kernera, hejtmana panství 
Březenského. V roce 1631 byla však chalupa vypálena a zůstala pustá. 

Dne 3. února 1657 byl sice Jan Škvor přinucen chalupu za 100 kop přijmouti, ale že měl 
manželce březenského hejtmana 70 kop a Kateřině Mašovské 30 kop vyplatiti, mimo to 
chalupu novou zcela postaviti, raději toho opustil. 

V roce 1662 bylo zbořeniště vyšacováno za 110 kop a odevzdáno Janu Němci, který 
postaviv co mohl, hospodařil tam 20 let. Když pak mu manželka zamřela, byla chalupa 
29. ledna 1682 znovu prošacována a Krištofu Venclávkovi za 120 kop odevzdána. 
Z obnosu toho zbylo 21 kop, a když v roce 1694 Němec zemřel, rozdělila se ona část na 
jeho sestru Žofii a jeho děti Víta a Annu. Anna se však v roce 1698 „zmrhala“, čímž přišla 
o svou spravedlnost a jejích 5 kop a 30 grošů připadlo vrchnosti. 

V roce 1688 měl také Venclávek grunt Jelínkovic (č. 24) a jsa dobrým hospodářem, byl 
také konšelem. Zemřel v roce 1697, a poněvač jediný syn Matěj byl nedospělý, hospo-
dařila na chalupě a gruntu Jelínkovic matka jeho Magdalena do roku 1701, kdy byla znovu 
prošacována za 190 kop a odevzdána Matěji Venclávkovi s povinností vyplatiti matce 
131 kop. 

V tom čase bylo u chalupy 38 strychů, 1 věrtel polí a 6 ¼ provazce luk, z čehož však 
vrchnosti musilo být postoupeno 8 strychů 1 věrtel polí a 3 ½ provazce luk, takže mu ve 
4 kusech zůstalo 30 strychů 2 věrtele polí a 2 louky ve výměře 6 ¼ provazce. Venclávek 
hospodařil s manželkou Alenou a dětmi Marií Magdalenou a Janem 20 let a nechtěje dále 
hospodařit, předal 12. července 1721 hospodářství Pavlovi Pokornýmu ve 148 kopách, 
spokojiv se 57 kopy a 15 groši. 

Pokorný dobře hospodařil a 30. prosince 1746 předává čistý grunt svému zeti Martinovi 
Smrčkovi ve 147 kopách.  

Smrčka byl ženat dvakrát, a když se po jeho smrti 10. prosince 1778 dělala pořádnost, 
dostal grunt Jakub z prvního lože, bratru a sestrám měl vyplatiti po 200 zlatých  
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a maceše výměnek. V roce 1809 předává grunt svému synu Maršíkovi. 

Jako povinnost robotní na této chalupě byla: 1 zl. 20 kr. pololetně úroků, 2 dny v týdnu 
s párem koní robotovat na lukách na celém „provázku“ pod „farou“ a na „Rumpálce“ 
s 12 robotáři, ve žních pracovat 4 dny a na sekání ledu též 4 dny. Mimo to musel stodoly 
pucovat, hroudy tlouct, luka čistit, nové krovy pomáhat zvedat, na honbu posílat, chmel 
škubat a po 51 den v roce ruční práce konat. Za to dostal od milostivé vrchnosti z luk 1 zl. 
a za žně 45 kr. 
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V roce 1849 byl majitelem František Kubásek, po němž se zde přezdívá u Kubásků. V roce 
1870 byl majitelem Josef Čermák, který usedlost prodal v roce 1885 Františku 
Bahenskýmu. Když syn tohoto Josef utekl tajně do Ameriky, odprodal v roce 1898 větší díl 
polí, takže u tohoto čísla zůstalo jen asi 10 strychů.13 

V roce 1[…] koupila usedlost paní Terezie Macáková a jest její majitelkou dosud. 
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Číslo domu 3. První známý majitel tohoto čísla byl v létech 1580 Bartoň Plž s manželkou 
Kateřinou, která po smrti manželově sama hospodařila a 11. března 1611 předala grunt za 
157 kop Mikuláši Krejčímu, který jej v roce 1623 prodal za 157 kop Jiříku Mašovskýmu. 
V roce 1631 byl grunt úplně vypálen a zničen a zbořeništi se říkalo Mašovský grunt. 

Až teprve 6. března 1661 byl grunt prošacován za 80 kop a přidělen Jiříku Jíchovi. 
Vrchnosti měl vyplatit 35 kop a 15 grošů a Janu Maršovskýmu 13 kop 45 grošů. 

V roce 1667 postoupil grunt Václavu Kozlovi, který při tak zvaném rovnání gruntů dopadl 
jako ostatní, poněvač značnou část si jich ponechala milostivá vrchnost. 

V roce 1705 ujal se chalupy v ceně 100 kop Karel Škvor a tato po jeho smrti v roce 1736 
připadla synu Janovi, ale již v ceně 233 kop, z nichž matce Alžbětě a sestrám Martě 
Šerotové a Dorotě Brekové po 38 kopách vypláceti musel. Tento Jan Škvor pole přikoupil, 
takže za jeho hospodaření bylo u chalupy 60 strychů polí. Po jeho smrti v roce 1762 byl 
grunt vodevzdán synu Šimonovi za 522 kop 33 grošů. Poněvač musel platit na tři sirotky 
z druhého manželství 209 kop 19 grošů, zadlužil grunt tak, že nikam nemohl, zvláště když 
neměl ani potahu a nářadí hospodářského, a proto po 24 létech grunt předal svému bratru 
Janu a týž zase později svému bratru Matěji. 

Jan Škvor nastoupil grunt v roce 1764 a po 24 létech dle ujednání svému bratru Jakubovi, 
ježto mezi tím bratr jejich Matěj zemřel. Jakub, pobyv na statku 9 roků, postoupil vše dceři 
Terezii, provdané za Jakuba Procházku dne 1. ledna 1798 v ceně 2 285 zl. Jelikož však 
i tento na gruntu ničeho nesvedl a grunt spíše pustnul, ujal se ho roku 1804 Jakub Škvor 
s manželkou Dorotou v ceně 1 978 zl. Tenkrát se čítalo při gruntě 605 sáhů polí 
a 1 594 sáhů luk. Jakub Škvor byl dán po 25.letém hospodaření do pražského blázince 
a grunt nastoupil syn Václav. V létech 1850 byl ještě 
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majitelem a přezdívalo se tam „U Kadlů“. 

Po něm převzal statek Josef Šafařík s manželkou Alžbětou a po jeho smrti syn Josef 
s manželkou Karolinou. 
 
 
 
 
 
                                                 
13  Údaj „asi 10 strychů“ dopsán později jiným písmem. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  28 
 

 
– 39 – 

 

Číslo domu 4. V místech těch stával kdysi dvůr, o němž se v předu na straně 6 dvůr IV. 
činí zmínka, a který asi ve válkách husitských úplně zanikl. 

Na jeho místě pak byla zřízena chalupa, při níž bylo 13 strychů 1 věrtel polí a 5 provazců 
luk, kolem roku 1595 byl majitelem jakýsi Valentin, jemuž též Valata říkali.  

Jeho syn Jan ujal se po smrti otcově chalupy, dobře na ní hospodařiv, takže všecky 
povinnosti zaplatil, ale v roce 1620 na Bílé Hoře padl. Osiřelý grunt byl v roce 1621 
prošacován ve 120 kopách a dán Vítu Chladilovi. V roce 1631 však byl tento grunt úplně 
zničen, takže zůstalo jen rumoviště. 

Až teprve v roce 1673 vlastním nákladem Valentina hrab. z Martinic byla chalupa znova 
postavena a odevzdána za 60 kop Jiříku Trčkovi, z nichž mělo přijíti 30 kop Jeho Milosti 
a 30 kop sirotkům po Vítu Chladilovi, jest-li se najdou. Tato chalupa se však zdála Trčkovi 
drahá, a poněvač neměl pole čím obdělávati, opustil ji a byla po dva roky bez hospodáře. 

V roce 1676 dána v ceně 30 kop Krištofu Grosovi Němci jen aby prý sirotci Chladilovi 
k svému přišli. Gros sice pole zlepšil, chalupu držel, ale ničeho nezaplatil a proto v roce 
1688 odevzdána v 60 kopách Jiřímu Janečkovi, který po nezjištění sirotků Chladilových 
musil celou sumu Jeho Milosti zaplatiti. Jmenovaný snad i ptáky chytal, poněvač mu 
„ptáčník“ přezdívali a jméno to i na chalupě zůstalo. V roce 1698 zemřel a pozůstalou 
vdovu pojal Vojtěch Janeček, který měl z chalupy vyplatiti Jeho Milosti 48 kop a sirotkům 
Ptáčníkovým 12 kop. 

Za času toho dostala chalupa od Mikuláše Šerota 13 strychů a 2 věrtele polí a od Františka  
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Vodaře 5 strychů, od panského dvora pak jeden strych, takže nyní bylo při gruntě 
v 6 kusech 60 strychů polí a 5 provazců luk, čímž se stal láníkem, ale měl hodně dluhů. Byl 
však dobrým hospodářem a v roce 1709 přikoupil ještě 30 strychů od gruntu 
Kobylovských. 

Roku 1751 ujal grunt Martin Ptáčník a smrti jeho v 1785 Matěj Pochman, který v roce 
1811 jej předal svému synu Václavovi. Tento grunt asi v roce 1850 prodal Františku 
Kozákovi. V roce 1881 při slavení svatby korunního prince Rudolfa, při níž se střílelo 
z hmoždířů, byl pan Kozák zabit roztrhnuvším se hmoždířem. 

V roce 1887 koupil usedlost, ale bez polí, p. Čermák Matěj, jemuž se přezdívá „povstalec“, 
který k domu některé pozemky přikoupil a v roce 1911 předal živnost svému synu 
Jaroslavovi. 
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Číslo domu 5. Fara a kostel. Nejstarší zprávy o zdejším kostele jsou z roku 1277, kdy 
Otto, představený kláštera sv. Františka v Praze, vykupuje desátky dvěma hřivnami stříbra, 
které kostel Hostivický odváděl klášteru v Kralupech. V roce 1352 posílalo se papeži 
18 grošů pololetního desátku papežského. 

Od počátku válek husitských až do války třicetileté náležel kostel straně podobojí, načež ve 
válce 30.leté byl spustošen a teprve v roce 1662 mohl se znova používati. Až do roku 1662 
konal úkony církevní farář Tachlovický, do roku 1691 farář Kladenský, načež zase až do 
roku 1733 farář Tachlovický. 

Roku 1639 byl kostel vojsky císařskými vyloupen a zvonů zbaven. V roce 1736 přivezen 
nový oltář ze Zákup. 

V roce 1737 provedena důkladná oprava zvětšením oken, zřízením kruchty, opraven velký 
oltář a na něm upevněna deska sv. Anny. Téhož roku uloženy zde i ostatky sv. Simplicie, 
dar to patrona chrámu; příštím rokem opravena věž. 

Roku 1794 úderem blesku zničena požárem kostelní věž, která pak v nynějším slohu 
znovuzřízena. 

Náhrobní kameny. V kostele nacházelo se několik náhrobních kamenů, z nichž v roce 
1755 bylo čitelno 8. Tyto nápisy zmíněného roku opsal farář Metta do pamětní knihy a zní: 

I. náhrobek položený od křtitelnice k velkému kříži: „Podáno jest všecko lidské pokolení 
smrti časné, která se jest dotkla dvojctihodného kněze Adama Českobrodskýho, 
faráře Hostivického a tuto odpočívá léta 1660“. 

II. náhrobek v téže řadě, obrácený k velkému oltáři: „Vedle uložení božího smrti 
ctihodného Tomáše a faráře Hostivického, rodiče z Kopaniny, kazatele věrného 
v Kristu a tu jest pochován tu středu po sv. Duchu.“ 

III. náhrobek v téže řadě: „Urozený a statečný rytíř p. Bohuslav Ubert Žďárský v poslední 
čtvrtek masopustní.“ 
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Tento náhrobní kámen byl z rozkazu c. a k. stavitele 13. dubna 1871 roztlučen 
a do vrat na severní straně zazděn. 

IV. náhrobek: „Léta Páně 1538 ve čtvrtek na sv. Jana Apoštola a evangelisty umřel 
urozený Pan Žďárský, pán na Genezi a tuto jest pochován, proste za duši jeho.“ 

V. náhrobek „Léta Páně 1513 urozený a statečný rytíř Pan Martin Ubert Žďárský v úterý 
před Narozením Matky Boží. Pán Bůh duši jeho milostiv býti ráčiž.“ 

VI. náhrobek „V neděli před sv. Divišem umřel urozený Pán pan Jan František 
Bestahoniczski. Pán Bůh duši jeho milostiv býti ráčiž.“ 

VII. náhrobek v prostředku kostela před velkým oltářem: „Léta Páně 1677 dne 16. Januara 
usnula jest v Pánu Urozená Pana Alžběta princezna z Neuhofu a tuto odpočívá, 
radostného vzkříšení očekává.“ 
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VIII. náhrobek před oltářem sv. Jana Nepomuckého: „Léta Páně 1751 dne 16. Juli usnul 

v Pánu urozený Pán František Anton Jaroška, bývalý hejtman na Buštěhradě, 
věku svého 59 letého a 6 měsíců a zde v tomto místě odpočívá, radostného 
vzkříšení očekává. Pane Bože rač mu dáti lehké odpočinutí Amen.“ 

Dnes se nachází kameny jen pod 7 a 8 v kostele, ostatní byly z dlažby vytrhány v roce 
1871 a do ohradní zdi patrně vsazeny, neboť při straně západní lze spatřiti dva, z nichž na 
jednom lze spatřiti postavu kněze nesoucího v levé ruce kalich a pravou rukou žehnajícího, 
písmo však jest úplně nečitelné. 

Na kamenu druhém jest znak rytířský a nechá se z něho vyčísti jen: „Letha Páně MDXIII 
umrzel jest statečný a urozený ---“ a jest to asi náhrobek pod číslem V. poznamenaný. 

Sakristie a oratorium. Po požáru věže r. 1794 prováděny pak opravy i uvnitř kostela, 
které trvali až do roku 1817. Byla zbořena kostnice a místo ní postavena sakristie. Bývalá 
sakristie spojena s kostelem a nad ní zřízeno oratorium pro patronátní úřednictvo 
a opraveny malby. Opravený chrám byl vysvěcen 23. května 1819. 
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Varhany. Varhany zhotovil v roce 1778 pražský varhanář Jan Malát s pedálem a 7 muta-
cemi za 175 zl. Tyto byly požárem v roce 1794 hodně poškozeny a během provádění oprav 
kostela též opraveny a postaveny v nynějším způsobu. 

Zvony. Na věži byly tři zvony; velký zasvěcený sv. Jakubu měl nápis: „Za panování Jeho 
Osvícenosti Pána pana Maxmiliána Josefa sv. římské církve volence z Bavor a Phalzu, slitý 
1802 nákladem záduše za administrace pana Antonína z Šindelářů, p. vrchního Hynka 
Stibitze a pana faráře Veise.“ Mezi slovy byl obraz ukřižovaného s matkou pod křížem 
plačící a na druhé straně obraz sv. Jakuba. 

Prostřední s obrazem sv. Floriána měl nápis „Slitý 1802 nákladem osadníků“. Na druhé 
straně obraz sv. Ambrože. 

Malý zvon měl tento nápis: „Za patrona císaře a krále Františka Josefa I. zastupitele 
vrchního správce Filipa Linka, faráře Václava Číšky, zvon tento přelit L. P. 1882 od Josefa 
Diepolda v Praze.“ 

V roce 1917 byly velký a prostřední zvon zrekvírovány vojenskou správou, z věže sejmuty 
a odvezeny, aby roztaveny sloužily k ulití nových jícnů děl k vraždění lidí ve světové válce. 

V roce 1924 o pouti sbírkami farníků zakoupeny tři zvony nové, toho dne posvěceny a na 
věži upevněny. O půl šesté pak jimi vyzváněna hrana za padlé farníky ve světové válce. 

Nad zvonicí umístěny jsou hodiny, majetek obce, které jsouce porouchány, již delší dobu 
nejdou. 
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Kněží do válek husitských. Do válek husitských připomínají se zde katoličtí kněží: Abel 
v roce 1277, Jakub do roku 1360, Mikuláš z Holubic do roku 1380, Pavel ze Strakonic do 
roku 1394 a do válek husitských Čeněk z Prahy. 

Kněží husitští. Od válek husitských až do bitvy na Bílé Hoře byla fara obsazena kněžími 
pod obojí a v době té se připomínají: Martin v roce 1456, Václav r. 1525, Jiřík r. 1530, 
Duchek 1537, Tomáš roku 1550 a Valentýn Polák r. 1579. 

Kněží po bitvě bělohorské. Ve válce 30.leté byla fara úplně spustošena a správu 
farnosti vedl do roku Adam Českobrodský, po něm byla farnost spravována faráři 
Tachlovickými a Kladenskými. V roce 1734-1739 byl zde ustanoven knězem Norbert Kříž 
a Jan Platzer, od roku 1739–1753 Antonín Ignác Prokvedl, do r. 1753–1773 Jan Vojtěch 
Metta, od 1773 do 1779 Jan Nep. Grim, od r. 1779–1812 Karel Veis, od r. 1813–1814 
Josef Foyta, od r. 1815–1817 Jan Bezděka, od r. 1817–1850 Pavel Haas, od r. 1851–1876 
Jiří Rohlena, od r. 1877–1888 Václav Čížek,14 od r. 1888–1912 Josef Sirůček, od roku 
1912–193715 Jan Novotný. 

Důchody a příjmy. V roce 1662 mělo záduší tyto důchody a příjmy: 

1. Z 12 zádušních krav se platilo po 12 krejcařích nebo po 1 libře vosku. 

2. Z polí, jichž bylo 14 strychů, ale 10 strychů leželo ladem, měl pronajaty 4 strychy 
Matěj Šafařík za 30 kr. ze strychu. 

3. Z louky pod farou a pod silnicí u Ruzýně po jednom vozejku sena 

4. Od roku 1734 z 18 strychů výsevku a ze dvou luk, jež vrchnost užívala, 2 zl. 30 kr. 
a z pustého palouku 40 kr. 
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Desátek.  

I. Desátek z majetku farského a kostelního byl: 4 kopy, 17 mandelů žita ve slámě, 
53 strychy 1 věrtel žita v zrně, 3 strychy pšenice, 12 strychů ječmena, 5 strychů 
hráchu, 33 strychy 2 věrtele ovsa, 18 kuřat a 1 kopa peněz. 

II. Od vrchnosti z Hostivického a Jenečského dvora ročně: 2 strychy 1 ½ čtvrtce 
pšenice, 9 strychů 1 věrtel 3 čtvrtce žita, 2 strychy 1 ½ čtvrtce ječmena, 2 strychy 
2 čtvrtce hrachu, 9 strychů 1 věrtel 1 ½ čtvrtce ovsa. Mimo to z vrchnostenské 
pokladny za jisté vrchnosti postoupené pozemky ke statku Tachlovickému za 278 zl. 
55 kr. na vždy každoročně 70 zl. rýnských a za 12 sáhl dříví 18 zl. Z Jenečského 
pivovaru ročně 6 sudů dobrého piva bez úplatku. 

III. Z obcí přifařených: 99 strychů 1 věrtel 3 čtvrtce žita, 1 strych pšenice, 9 strychů 
1 věrtel ječmena, 26 strychů 1 věrtel 2 čtvrtce ovsa, 1 strych hráchu a 13 kuřat. 
Z krávy 3 kr., z jalovice 1 kr. 3 denáry a o sv. Vítu sýra ze všech obcí za 4 zl. Mimo to 
ze 30 strychů polí, jichž poddaní užívají ročně ze strychu 24 kr. 

                                                 
14  Správně Václav Číška. 
15  Letopočet 1937 dopsán později jiným písmem. 
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Kostelní účty se obyčejně přehlížely v zámku u pana purkrabího, za kterouž práci si čítal 
odměnu obyčejně 3 zl. a po uzavření hostina, kterou vystrojil p. farář. 

Farář Rohlena pozemky farské a kostelní sám obhospodařoval, ale za jeho nástupce přišly 
již do nájmu. Mnozí nájemci drželi pronajatý díl v rodině stále a když pak po nabytí 
samostatnosti vydán byl zákon, že tito dlouholetí nájemníci mají právo pozemek si koupiti 
do vlastnictví, což také mnozí učinili na pozemku u Kněževsi, ježto na pozemcích druhých 
byli nájemci zaměněni. 
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Nadace. Nejstarší nadace jest z roku 1407, kterou založil rychtář Přibík, jeho žena Dorota 
a sestra její Anna Šacovna. 

Pak jest nadace 100 kop grošů založená v roce 173116 Františkem Adamem Žďárským. 

Anna Marie Toskánská odkázala 100 zl., z jichž úroků se mají opravovat ornáty. 

Na kostelní světla darovali: Františka z Vinklerů 100 zl., Kateřina Bretschneiderová 50 zl. 
a farář Jan Metta 50 zl. 

Anna Spratková, mlynářka z Litovic odkázala 100 zl. na 7 mší. 

Kancelářský písař Václav Prokvedl z Jenče na 18 mší 250 zl. 

V roce 1750 zaznamenána jest nadace 88 zl. 52 kr. 4 denáry, ale od koho, není pozname-
náno. 

Roku 1816 odkázal farář Veis 100 zl., Alžběta Horáková 100 zl. a rodina Čermákova 50 zl. 
na mše a rekviem; r. 1825 uložil k témuž účeli farář Veis ještě 200 zl. 

Roku 1829 odkázal záduší Jakub Neužil, výměnkář v Jenči 50 zl. 

Roku 1870 založil nadaci Václav Sobotka, měšťan Pražský a rodák z Hostivice. 

 

Různé pokuty. Kvůli zajímavosti budiž poznamenáno: 

Majetku církevnímu byly též skládány i vrchností vyměřené pokuty od poddaných, z nichž 
některé jsou: 

V roce 1748 musili zaplatiti Matěj Hynek 4 zl. a Josef Šťastný z Jenče 30 zl. pokuty, 
protože se prohřešili proti 6. přikázání Božímu, ač oba byli ženatí. 

Martin Smrčka z Hostivice 4 zl. 40 kr., že opil svého tchána. 

Rychtář Matěj Hošek 1 zl. 10 kr., že přechovával u sebe 
 
 

– 47 – 
 

podezřelého cizince. 

                                                 
16  Dodatečně opraveno na rok 1670; v roce 1731 byl již poslední Žďárský půl století po smrti. 
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Manželka Litovického sedláka Vochlipky 2 zl. 20 kr., že nařídila děvečce setřít rosu na 
panském ječmeně, aby mohla čarovat. 

Dolanský a Malojenečský rychtář po 4 zl. 40 kr., že se na svátek sv. Jana Nepomuckého 
opili. 

Po 17 krejcařích zaplatili z Jenče: Matěj Kácl, Jan Netušil, Jakub Kos, Tomáš Čermák, 
Martin Kácl, Matěj Hynek, Matěj Vlček, Matěj Procházka, Václav Kozák a Jan Nedbal, že se 
nezúčastnili procesí do Hájku, až to vrchností nařízeno bylo. 
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Číslo domu 6. Říkávalo se zde u „Hytychů“. V roce […] koupili domek od […] manželé 
František a Kateřina Donátovi. Majitel se však o domek příliš nestaral, propadnuv alkoholu. 
Manželce jeho, na níž ležela celá tíha povinnosti jak o četnou rodinu, tak i o domek, 
vypomáhal poctivě příbuzný Antonín Donát, bratr Františka. Když po úmrtí své manželky 
opustil svoji rodinu, ujal se pozůstalých dětí plně jejich strýc Antonín. Chalupa byla 
přiřčena synu Václavovi a týž jí v roce 1925 předal svému bratru Karlovi. 
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Číslo domu 7. V místech těch stávala původní škola, ale kdy vznikla není známo. Jen tolik 
jest jisto, že byla ve válce 30.leté zpustošena a dříve znovu seřízená než fara, poněvač v ní 
farář v létech 1734–1736 společně s učitelem bydlel. 

V roce 1791 byla škola v této budově zrušena a domek prodán do soukromého vlastnictví. 
V létech 1850 říkalo se tam všeobecně jen „u kolářů“, jelikož tam živnost kolářskou 
provozovali bratři Jan a Antonín Najmanovi. 

Po nich byl majitelem Vojtěch Tuček, za něhož v domku bydlel i podruh žid Mojžíš Neiman. 
Dcera Tučkova Anežka provdala se za tesaře Jakoubka. Oba manželé však v krátké době 
za sebou zemřeli, zanechavše zde 2 děti Marii a Františku. Chalupa byla mezi ně rozdělena 
každé polovici. 

Marie provdala se za krejčího Josefa Kostříže, který však onemocněl očním neduhem, 
takže musil zanechat řemesla a jest nyní kostelníkem a hrobníkem. 

Druhá dcera Františka provdána jest za Josefa Smitku, dámského krejčího. Založili dobře 
jdoucí závod spojený s prodejem školních potřeb a galanterním zbožím v roce 1925. 
Smitka však v mladém věku zemřel a manželka živila se šitím a papírnic. obchodem.17 
 
 

                                                 
17  Poslední větu doplnil později Alois Saifrt. 
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Číslo domu 8. Původně se tam říkalo u Krauzů. V létech 1850 pak u Černejch, jelikož tam 
bydlel domkář Černý. V létech 1870 byl majitelem tesař Karel František a manželkou 
Magdalenou, rozenou Holečkovou za Břvů a tito přikoupili od čp. 2 (Bahenských) několik 
korců polí. Synové jejich Václav se odstěhoval do Prahy, kdež jest mistrem v dílnách státní 
dráhy, syn Josef jest v Hostivici tesařem u dráhy, František bydlí na Břvech a Karel zemřel 
ve válce následkem zranění. Nejmladší dcera, která obdržela chalupu, provdala se za Jana 
Černýho, hospodářského dozorce. 
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Číslo domu 9. První známý majitel se jmenoval Buš a pocházel ze Sobína ze statku nyní 
p. Kapalína. Týž nebyl dobrý hospodář, ale sám se rád parádil a jinak nechodil než ve 
vysokých vždy naleštěných botách. Jak hospodářství jeho vypadalo, vysvítá, že když od 
něho přišel kupovati grunt Stádník, ze slamníku v koutě stojícího vyřítil se se štěkotem 
pes, a když týž před dním dupnul, pes skrze slamník vyběhl a štěkal venku; slamníkem 
byla zakryta díra do stavení. Stádník, jemuž přezdívali „Frejšek“, koupil grunt za 
12 000 grošů, a byl velice dobrým hospodářem a při tom veselým anekdotářem. On také 
první započal s odvodňováním polí a pole „v palouku“ celé odvodnil. Týž také počal pole 
řádně mrviti, a jelikož měl 60 strychů vlastních a 60 strychů zpachtovaných, nedostávalo 
se mu hnoje, pročež je počal voziti z Prahy. Ježto silnice byla dosti nesjízdná, ukládal po 
cestě a příležitostně jej pak svážel. Hnojení tak mu leželo v mysli, že na smrtelné posteli 
stále ještě říkal „hnůj – hnůj“ a s tím slovem také zemřel. Měl několik dcer, jež se pak 
provdaly. Jedna za Jos. Trýbu, rolníka v čp. 20 v Hostivici, druhá za Jos. Bartoše, syna 
rolníka z Hostivice, třetí za Václava Chvoje, rolníka z Jenče a čtvrtá za Tomáše Chlupatýho, 
který se do statku přiženil přínosem 13 000 zl. Když pak týž v krátké době zemřel, 
provdala se za jeho bratra Josefa, kterýž do statku zanesl 17 000 zl. V roce 1882 vyhořela 
jim stodola. Dcera Anna Alžběta18 provdala se do Hostouně za p. Bělohradskýho, druhá 
dcera Marie za rolníka Matěje Stádníka v Dobrovízi, syn Tomáš ujal se hospodářství, oženiv 
se Annou, dcerou rolníka Frant. Kubra z Hostivice, syn Josef vypomáhá svému bratru 
v hospodářství a František zemřel jako student. 

Tomáš Chlupatý však 16. října 1939 po delší nemoci zemřel adoptovav za vlastní Evu 
sirotka. Po jeho smrti s vdovou vedl hospodářství bratr Josef. Ten však 13. dubna 1941 
zemřel. Tím vymřel tento rod na statku. Adoptovaná dcera Eva se r. 1942 provdala za 
Vlastisl. Burgra z Litovic, čímž tento rod se usazuje v čís. 9.19 
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18  Jméno dodatečně opravil Alois Saifrt. 
19  Odstavec později doplnil Alois Saifrt. 
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Číslo domu 10. 
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Číslo domu 11 a 12. 
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Číslo domu 13.  V místech těchto stávala tvrz při dvoře Chrzovském, která v 30.leté válce 
byla zbořena a před rokem 1697 znovu postavena. Leč již v roce 1734 nechala majitelka 
panství Anna Marie velkovévodkyně Toskánská tvrz zbořiti a postaviti zde zámek v nynější 
podobě, později pak přiléhající kapli, již byla 8. září 1756 vysvěcena. V kupoli zámecké na 
třech stranách vymalována jest bitva bělohorská, na straně čtvrté odznaky vojenské. 
Malba však jest velice opelichaná. U zámku stávala veliká květinová zahrada, před 
zámkem veliký park. Zámek i se dvorem byl pak soukromým majetkem rodu 
Habsburského a císař Ferdinand V. po vzdání se trůnu v roce 1848 každotýdenně si sem 
zajížděl. Po převratu v roce 1918 připadl celý velkostatek k majetku státnímu. V zámku 
v přízemí jest kancelář hospodářské správy a byt šafáře, v I. poschodí byty hospodářských 
úředníků. Kaple jest spustlá a užívá se za uhelník. 
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Číslo domu 14. V roce 1711 připomíná se tu chalupa žida Jakuba Esa se 33 strychy polí. 
Poněvač byla na spadnutí, zabral jí hrabě Breda pro své panství a na místě nechal postaviti 
nynější dům, který s polovice slouží za byty, s polovice za sýpku. Původně sloužila bytová 
polovice domu za obývání pensionovaných úředníků panství a jejich rodin. Nyní jest 
obývána v přízemí čeledí, v I. poschodí má kancelář a byt stavební správce panství, 
v II. poschodí úředníci panství. 

15. Chalupa, kdež se říkalo u zahradníků, poněvač tu bydlíval panský zahradník; jest 
majetkem velkostatku a slouží za byt cihlářskému mistru. 

16. Bývalý ovčinec, nyní kravín, majetek velkostatku. V létech 1850 tam bydlel Václav 
Švancara, polní mistr, nyní jest obydelný dům obýván hospodářským dozorcem a čeledí. 
U vlastního kravína jest parní řezárna, v době předválečné též mlékárna na výrobu sýru 
a másla. Za války pro nedostatek mléka se výroba sýru a másla zastavila. 
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Číslo domu 17. Bývalá dolejší krčma, později zájezdní hostinec „u českého lva“. V létech 
1850 byla domácí paní Františka Brožová, nájemcem šenku Vydra a řezníkem Josef Novák. 
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Číslo popisné 18. Bývalý grunt Kobylovských. V roce 1700 byl hospodářem na gruntě 
František Vodař, který při dělení pozemků musil k čp. 4 přenechati 5 strychů polí. 
Pozdějším majitelem byl Deymek a dlouho se tam tak přezdívalo. V létech 1850 byl 
majitelem Náprstek, který usedlost prodal v roce […] V. Nyklesovi a koupiv obecní sýpku, 
postavil z ní parní mlýn čp. 114. Pan Nykles musil hned přestavěti obytnou budovu, která 
byla na spadnutí. Nemaje dosti prostředků povozničil, prodával uhlí a dříví a při velké 
stávce horníků Kladenských v roce 1884–85 byl jediným zásobovatelem občanstva. V roce 
1924 předal hospodářství synu Františkovi. 
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Číslo popisné 19. Byla to chalupa s několika korci pozemků a přezdívalo se zde 
u Zemanů. Hospodářství obdělávaly dvě sestry, z nichž jedna se provdala za p. Maryáka. 
Bratr jejich při kolonisaci Ruska se tam odstěhoval, nedav o sobě žádných zpráv. Polovici 
dvorku koupil p. Poláček na rozšíření svého dvorku a stavení se zbývající polovinou dvorku 
koupil p. Josef Bubník, upraviv v něm řeznický krám. Pole rovněž rozprodána. Od pana 
Bubníka koupil dům p. Mráz v roce […] a zřídil v něm koloniální obchod. V roce 1925 
nástavbou zřízeno I. patro. 
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Číslo popisné 20. Rolnická usedlost, která náležela p. Josefu Trýbovi. Ten nepořádným 
životem přivedl usedlost tak do dluhů, že po jeho smrti byla exekučně prodána. Koupil jí 
v roce […] pan Šafařík Pavel, zednický mistr, který hospodářské budovy dal do náležitého 
pořádku a předal statek synu Štěpánovi. Tento v roce 1918 zemřel a za necelý půl roku 
zemřela i jeho manželka. Nedospělé děti si vzali k sobě příbuzní a statek dán do nájmu. Do 
konce roku 1924 měl jej v nájmu pan Tomáš Chlupatý, od té doby pan Antonín Mařík.  

R. 1930 ujal se dědictví zatím dospělý syn Štěpána Šafaříka – František Šafařík. Týž pojal 
za manželku Marii, dceru rolníka Matěje Tůmy z čís. 11.20 
 
 

                                                 
20  Odstavec později doplnil Alois Saifrt. 
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Číslo popisné 21. V roce 1610 se připomíná, že to byla chalupa s 27 strychy a 1 věrte-
lem polí, 3 ¼ provazcem luk, jsouc v držení Voldřicha Rodka, v roce 1652 předal jej synovi 
Josefovi, který dobře hospodařil. V roce 1700 se ujal chalupy Jiří Škvor, který po 7 létech 
prodělati také musel „rovnání pozemků“. Ze svých polí musil panským nechati 7 strychů 
2 věrtele polí, 1 a ¾ provazce luk, takže mu zbylo jen 19 strychů. V náhradu sice dostal 
od Petra Škorničky 10 strychů polí, ale za ty musil zaplatiti J. Milosti 78 kop 20 grošů. 
V roce 1711 přidělila mu vrchnost od chalupy Jakuba Esa 33 strychů a 3 věrtele polí, takže 
měl nyní 63 strychy. Roku 1730 ujal se gruntu syn Josef s povinností, aby ostatní splatil. 
Leč již po třech létech pro dluhy nemohl dále hospodařiti, pročež postoupil grunt švagru 
Martinu Kleinerovi ve 288 kopách s výměnkem 1 strychu žita a 1 ječmene. Pro dluhy 
nemohl však ani on hospodařiti a tak již v roce 1736 předává grunt Janu Šafaříkovi ve 
276 kopách 30 groších. 

Nový hospodář po 44 létech v roce 1780 předává čistý grunt svému synu Matesovi. Týž byl 
2krát ženat; z 1. manželství zůstaly 2 děti, z 2. manžel. 6 dětí. V roce 1843 předal grunt 
své manželce Anně ve 2 000 zl., by dětem z 1. manželství vyplatila po 300 zl. a dětem 
z 2. manželství po 150 zl. Po jeho smrti se provdala za Františka Homolku, ale již v roce 
1829 odevzdala grunt synu Josefu Šafaříkovi. 

Po něm ujal se gruntu Josef Šmíd, jemuž pro jeho zamilovanou písničku: „Vysoký jalovec“ 
jemu takto přezdívali. Týž byl nucen v roce […] pole rozprodati a stavení koupil žid Novák 
Adolf, který jako na mnoha místech jinde se sem přistěhoval do nájmu a počal obchodo-
vati s kudlama a řemínky. Týž ze stodoly zřídil obývací místnost s krámem, v níž měl 
všechno možné zboží. 

V roce 1907 koupil od něho usedlost za 14 000 Kč pan Nerad Karel, hostinský, který 
usedlost připojil k čp. 22 a ze dvora zřídil zahradní restauraci. Za jeho vedení stal se 
hostinec nejnavštěvovanější v obci a sídlem mnoha nár. spolků. 

Po jeho smrti r. 1930 ujal se vedení živnosti syn Miroslav Nerad, jenž vnitřek nákladně 
přestavěl.21 
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Číslo popisné 22. Jest to hostinec p. Nerada, kde v roce 1734 stála chalupa, kterou 
postavil Martin Kleiner pro Josefa Škvora jako výměnek a po jeho smrti připadla k čp. 21 
a byla používána vždy za výměnek. 

V roce 1870 koupil tuto chalupu od Josefa Šmída Ant. Kapalín a postavil místo ní nynější 
hostinec. Týž měl tři dcery, z nichž nejstarší se provdala za četnického strážmistra Mareše, 
druhá se provdala za učitele pana Procházku a nejmladší do Prahy. Majitel pak dal 
hostinec do nájmu p. Vorlovi, který po krátké době se vystěhoval do Ameriky. Po něm byl 
nájemcem Ant. Šprunk a pak krátkou dobu majitel Kapalín.22 

 

                                                 
21  Poslední dvě věty doplnil později Alois Saifrt. 
22  Poslední větu doplnil později Alois Saifrt. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  38 
 

 
V roce 1894 koupil hostinec p. Nerad Karel. Za něj se v hostinci tom soustředil téměř 
veškeren společenský život a jest sídlem celé řady spolků a organisací. Sokol zde měl své 
působiště plných 20 roků. V tomto hostinci při politické schůzi soc. demokr. asi v roce 
1893 vznikla roztržka, která postupem nedlouhé doby vyvrcholila v založení strany 
národně sociální. Zde také při schůzi cvičitelů župy Podbělohorské vznikla roztržka, a vedla 
k založení jednoty Smíchov II. 

V roce 1923 převzal hostinec syn Miroslav, oženiv se s Jiřinou Rajtorovou z Chýně. 
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Číslo popisné 23., 54., 75. V roce 1752 postavil na obecním gruntě tuto chalupu Václav 
Škornička. Po jeho smrti nastoupila v dědictví v roce 1761 dcera Kateřina, provdaná za 
Martina Ptáka. Tito manželé drželi chalupu do roku 1804., načež se dostala Václavu 
Kachlíkovi, ale ten jí v roce 1806 prodal za 200 zl. Václavu Horešovskýmu. V roce 1820 
přišel do takové nouze, že mu byl domek ve veřejné dražbě prodán a koupila jej Marie 
Sornerová, kteráž jej hned přenechala Janu Bouškovi. Pozdějším majitelem byl Josef 
Svoboda, ale i tomuto byl v dražbě prodán a koupen Antonínem Brtníkem. Když týž se 
rozhodl odstěhovati do Ameriky, prodal domek Františku Smrčkovi, majiteli sousedního 
domku čp. 54. Týž dal domek věnem své dceři Marii, která se provdala za Jana Sulána 
a vedli v čp. 54 obchod. Když pak táž v roce 1924 zemřela, působila její smrt na manžela 
tak, že se v roce 1925 oběsil, zanechav zde tři čtyři děti nedospělé. Nejstarší syn Josef, 
který v době smrti otcovy sloužil ve vojsku, byl z vojska propuštěn, aby se ujal vedení 
obchodu, bratří jeho dáni do učení. 
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Číslo popisné 24. Bývalá selská usedlost, která se připomíná již v roce 1688, kdy byl 
majitelem Krištof Venclávek, později Škorničkou, který musil při „rovnání“ panských polí 
mnoho jich Jeho Milostivé vrchnosti odevzdati. Hospodáři na tomto gruntě se velice 
střídali, až teprve v létech asi 1880 ujal se na delší dobu hospodaření Antonín Jelínek. 
Budovy byly již na spadnutí, leč oprav žádných nedostaly. Uvedení měli jediného syna 
Josefa, který byl za to vyhýčkán, že se stal z něho tichý choromyslný. V důsledku toho 
Jelínkovi prodali všecky pozemky c. a k. velkostatku, ač mnohem lepší je mohli rozprodati 
více uchazečům. Po smrti manželčině oženil se Jelínek, ač již 76letý, s Františkou 
Ritschelovou a tito na místě bývalé obývací budovy postavili v roce 1912 nový domek 
čp. 164, při čp. 24 stávající zahrada byla rozdělena na 5 míst stavebních a rozprodána 
stavebníkům p. Šimáčkovi, p. Závorovi, konsumu „Včela“ a ve zbytek čp. 24. Po smrti 
mužově prodala majitelka čp. 164 v roce 1923 p. Janu la Motovi a sama ze zbytku budov 
si postavila v roce 1924 domek. Dne 16. listopadu 1925 raněna byla majitelka mozkovou 
mrtvicí a téhož dne ještě zemřela, zanechavši značné jmění, ač sama žila velice chudě. 
Domek byl soudně ve prospěch dědiců prodán a koupil jej p. Josef Turecký, který si ještě 
v roce 1926 přistavěl tabáční prodejnu. 
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Číslo popisné 25. 
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Č. p. 59. Stará škola. Stará školní budova, postavená v roce 1791 a dne 27. ledna 1792 
původní škola v čp. 7 prodána. V roce 1838 přistavěno I. patro, v roce 1879 II. patro. 

Až do roku 1871 vyučovalo se jen ve 2 třídách, III. třída vznikla ve školním roce  
1871–1872, IV. třída v únoru 1877 a V. třída 1. ledna 1887. 

V roce 1906 musila býti postavena škola nová. 

Jako odměnu za vyučování dostával učitel po r. 1734 
z Hostivice  24 snopů pšenice 24 snopů žita a 14 bochníků chleba 
ze Sobína 24  24  12 
z Malého Jenče 12  12  6 
z Břvů 6  6  3 
z Velkého Jenče 34  34  17 
úhrnem tedy 6 mandelů a 10 snopů přenice, tolikéž žita a 52 bochníky chleba. Mimo toho 
měl za pašije o květnou neděli a Velký pátek 1 zl. 10 kr., za procesí o Božím těle 
a křížových dnech 35 kr. 

V roce 1848 zrušeny tyto dávky a vyměřeno mu 130 zl.  

Správcové škol:  
František Veselý od 25. 1. 1796. 
Josef Horáček od r. 1827 do 28. 10. 1834. 
Václav Franc od 1. 11. 1834 – † 25. 1. 1845. 
Jan Tůma od 1. 11. 1834 do 19. 12. 1874. 
František Šimek od 1. 9. 1868 do 30. 8. 1877. 
František Mejtský od 1. 9. 1877 do 30. 9. 1898. 
František Krotil od 1. 10. 1898 do † 12. 6. 1902. 
Jan Suchoradský od 11. 1. 1903 do † 1915. 
Alois Geltner od […] do 1. 9. 1925. 
Augustin Urban od 1. 9. 1925. 
Josef Bohuslav do r. 1939. 
Frant. Bočinský do 1949, kdy zemřel.23 
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Pomocníci a učitelé: Josef Veselý […] do 31. 7. 1824. František Sládek od 1. 11. 1824 do 
31. 10. 1832. Jan Rada od 1. 11. 1832 do ? Jan Malý od ? do 31. 10. 1837. Václav Hron 
od 1. 11. 1837 do 31. 10. 1838. Václav Morávek od 1. 3. 1857 do 12. 10. 1865. František 
Mašín od 7. 10. 1865 do 1. 9. 1868. Václav Vágner od 12. 9. 1878 do ? Václav Lamina od 
1. 9. 1878 do 31. 8. 1879. Josef Šafařík od 1. 9. 1881 do 1. 9. 1886. František Payer od 
3. 10. 1881 do 31. 8. 1882. Františka Famlerová od 1. 3. 1882 do 31. 7. 1882. Viktor 
Tůma ? Karel Kasalický od 1. 9. 1882 do 3. 1. 1884 (utonul pod ledem při bruslení na ryb-
níku ve Břvech). Bedřich Javůrek od 1. 1. 1884 až do 31. 12. 1887 (na udání, že nás pustil 
ze školy o 1 hod. dříve, aby šel vítat Americké Čechy při I. návštěvě, byl za trest přesa-
zen). František Pelz od 1. 9. 1883 do 1911 (znamenitý hudební skladatel; sokolský pochod 

                                                 
23  Poslední dva ředitele doplnil později Alois Saifrt. 
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„Lví silou“ jest od něho). František Jiránek od 1. 9. 1886 do 1897.24 Adolf Kodet od 1. 1. 
1887 do 31. 8. 1887. Robert Kincl od 1. 3. 1887 do […] Emil Píša od 1. 3. 1887 do […] 
Alois Saifrt od 1. 11. 1897 do 1931, kdy jmenován byl def. učitelem na dívčí obec. škole 
v Praze VII.25 
František Pechlát 
Václav Počkay 
Antonín Uhlík 
Eleonora Šestáková 
Hermína Skydánková 
Růžena Peřinová 
Helena Tittelbachová 
Josefa Hrušková 
Marie Horáková 
Pavla Hornerová 
Ferdinand Janoušek 
Anežka Zpěváčková 
Růžena Částová 
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24  Letopočet doplnil později Alois Saifrt. 
25  Své údaje doplnil později Alois Saifrt. 
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Ukázka z rukopisu Františka Kouly. 
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Koula František jmenován obecním knihovníkem a kronikářem. Usnesením obecní 
rady ze dne 28. prosince 1928 byl jsem já, František Koula, inspektor státní dráhy ve 
výslužbě a bývalý přednosta stanice buštěhradské dráhy v sousedních obcích „Řepy 
a Jeneč“, jmenován knihovníkem a kronikářem obce Hostivice. Rodák zdejší nejsem, 
studoval a maturoval v Slaném. Jsem kronikářem druhým. Prvním byl obecní tajemník 
Jaroslav Najman. Činnosti své ujal jsem se dne 1. ledna 1929. Obec Hostivici znám jako 
soused 20 let.  

Vzrůst obce. Obec tato se v posledním čase ovšem značně rozšířila. Po státním převratu 
r. 1918 v důsledku nouze o byty a příznivých zákonů pro stavbu rodinných domků, kdy 
mnoho státních i soukromých zaměstnanců a dělníků bylo nuceno z Prahy se vystěhovati, 
jelikož tam nemohli tak vysokého nájemného platit, neb na novo v Praze zaměstnání 
hledali a našli, zavládl zde čilý stavební ruch, takže obec Hostivice čítá počátkem r. 1929 
domů č. p. 317 a 2 115 obyvatel. Z těch 20 Němců a 2 židé. Skupina nově takto vysta-
věných rodinných domků podél státní silnice směrem ku Praze byla nazvána ironicky lidem 
Nouzov. 

Rozšíření mostku přes státní silnici. V prosinci r. 1928 byl zde rozšířen most přes 
potok z Jenče na státní silnici v obci, jelikož nestačil pro velkou frekvenci automobilů. Na 
tomto  
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mostě stály sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka. Tyto sochy byly z mostku 
sneseny a znovu postaveny vedle staré školy před farním kostelem po obou stranách tam 
stojícího kříže nákladem státu. 

Starosta obce. Starostou obce jest od března r. 1928 Matěj Kalina, železniční zaměst-
nanec v. v. 

Obecní zastupitelstvo. Obecní zastupitelstvo volené všeobecným tajným právem 
hlasovacím sestává ze 24 členů. Dle politického roztřídění jest 7 členů strany čsl. národní 
strany socialistické, 6 členů strany komunistické, 3 členové strany republikánské (agrární), 
3 členové strany lidové (klerikální), 3 členové strany živnostenské a 2 členové strany 
sociálně demokratické. Vzájemný poměr mezi jednotlivými těmito stranami jest slušný. 

Sociální poměry. Sociální poměry jsou zde celkem zdravé. Původně byla Hostivice obec 
výhradně zemědělská. Selských usedlostí jest zde 10 a státní velkostatek, který před 
státním převratem byl majetkem císařské rodiny Habsburků. Správce Kladrubský. 

Tyto selské usedlosti a velkostatek zaměstnávají zde značný počet dělnictva. O země-
dělské dělnictvo jest zde nouze, jelikož výdělečné poměry tohoto dělnictva nejsou tak 
příznivé a lákavé jako u dělnictva průmyslného. Většina dělnictva, mužů i žen, jezdí denně 
do Prahy za výdělkem, jelikož průmysl jest zde slabě zastoupen. Bývalá továrna 
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na šrouby firmy Staněk již několik let nepracuje. Mlýn Václava Záborce, který r. 1923 
vyhořel, byl koupen Bohuslavem Snětinou, znovu technicky moderně obnoven a v červnu 
r. 1929 v činnost uveden. Továrna firmy Kropáček nepracuje. 

Stavitel Hakl. Podnikatel staveb, mistr zednický Antonín Hakl vyrábí cementové stavební 
zboží a červené cihly, státní velkostatek rovněž červené cihly. 

Řemesla i živnosti jsou zde četně zastoupena. 

Hostince. Hostinců jest zde pět. Nemožno říci, že by se v těchto hostincích zvlášť 
holdovalo alkoholu nebo karbanu. Vytočilo se v r. 1929 celkem 2 536 hl piva. 

Peněžní ústavy. Peněžní ústavy jsou zde dva. Kampelička založená r. 1906, starosta 
rolník Matěj Tůma, dále filiálka městské spořitelny v Unhošti od r. 1926, správce Leo 
Langer. V kanceláři této filiálky nachází se obraz malovaný na plátně od Antonína 
Borovičky. Obraz představuje pohled na Hostivici směrem ze státní dráhy přes kravín 
státního velkostatku k farnímu kostelu. Byl objednán a zakoupen městskou spořitelnou 
v Unhošti za Kč 2 200. – Malíř jest rodákem ze Břvů. 

Lékaři. Nemocničním lékařem jest zde MUDr. Hugo Houba, obvodním lékařem MUDr. Emil 
Frössl v Hostouni. 

Kulturní poměry. Kulturní poměry v Hostivici možno nazvati velmi utěšenými. V Hostivici 
jest pětitřídní obecná a trojtřídní měšťanská škola. Ředitelem obou 
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škol jest Augustin Urban. Vyučovací místnosti nacházejí se ve dvou krásných školních 
budovách. Stará škola na návsi vedle fary č. p. 59 a nová škola na jižní straně obce 
u silnice do Sobína č. p. 141. Přiškoleny jsou obce Litovice, Jeneček, Břve a Sobín, přifařen 
pak ještě Jeneč. Jest zde též pokračovací živnostenská škola.  

V Hostivici jest krásný farní kostel sv. Jakuba. Farář Jan Novotný. Jest zde též církev 
československá, která však svého sboru dosud nemá. Pobožnosti svoje vykonává v měš-
ťanské škole. Založena byla 12. 9. 1925. V tomto roce čítá 564 příslušníků. Farářem jest 
Emil Dlouhý-Pokorný, který bydlí v Praze Dejvicích a sem dojíždí. Jsou zde též bezvěrci. 
Počet znám není. V roce 1929 byl zde vystavěn nový obecní hřbitov na severní straně obce 
směrem ke zbrojnici nákladem obce za Kč 71 000,–. Starý hřbitov bude počínaje 1. lednem 
1930 pro pohřbívání mrtvol uzavřen, zrušen a postupem času asi v sad proměněn. 

Obecní knihovna čítá 1 800 svazků zábavných i poučných knih a čtenářů 64. 

Spolky. Spolků jest zde dvacet, a to: 
1. Sbor dobrovolných hasičů, starosta Peška Jaroslav. 
2. Tělocvičná jednota Sokol, starosta Tomáš Chlupatý. 
3. Odbočka „Jednoty zaměstnanců čsl. st. drah“ v Hostivici. 
4. Hostivít, čtenářsko vzdělávací spolek. 
5. Odbočka „Severočeské národní jednoty“. Předs. řid. Al. Saifrt.26 
6. Okrašlovací spolek. 
                                                 
26  Údaj o předsedovi odbočky dopsal později Alois Saifrt. 
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7. Organisace nár. sociální. 
8. Organisace mládeže nár. sociální. 
9. Republikánská strana venkova. 
10. Dorost republikánské strany venkova. 
11. Neodvislá organisace legionářů. 
12. Československá obec legionářů. 
13. Organisace strany sociálně demokratické. 
14. Československá církev. 
15. Živnostenská strana. 
16. Organisace rotmistrů. 
17. Křesťansko sociální spolek. 
18. Organisace kovodělníků. 
19. Spolek Havlíček. 
20. Organisace národně demokratická. 
21. Tělocvičná jednota Orel.27 

Tělocvičná jednota Sokol. Na předním místě v osvětové činnosti stojí jednota Sokol, 
která má svoji sokolovnu, kde se soustředí větší část místních podniků zábavných 
a vzdělávacích. V sokolovně jest též biograf, kde každou sobotu a neděli se dávají 
představení. Dále divadelní jeviště. Divadelní jeviště jest též v hostince u „Českého lva“, 
majitel Ant. Šroubek. Místní osvětová komise pořádá každoročně oslavu upálení mistra 
Jana Husi 5. července a státního svátku 28. října. Předs. Al. Saifrt.28 

Časopis v obci až dosud nevychází žádný. 

Komunikace. V bezprostřední blízkosti obce jest stanice čsl. státní dráhy Praha–Cheb 
a odbočky Smíchov–Hostivice. Přednosta stanice jest inspektor Václav Mašek.  
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Obcí probíhá státní silnice směrem Praha–Karlovy Vary, kde jezdí denně sta automobilů 
a povozů, takže spojení s okolím i s celou republikou po silnici jest touto i drahou výborné. 

V Hostivici jest poštovní úřad. Poštmistr Josef Weigelt. Úřad jest v domě č. p. 209 od 
července t. r. Dříve byl ve staré škole. Při poštovním úřadě zřízena též telefonní stanice.29  

Telegrafní úřad jest na nádraží. 

Četnická stanice. V Hostivici jest též četnická stanice. Velitel Josef Doubek. Bezpečnostní 
poměry jsou zde až dosud dobré. 

Zbrojnice. Dále jest zde odbočka Zemské zbrojnice I. Velitel major Josef Chrastný. 

 

 

                                                 
27  Dopsal dodatečně Alois Saifrt. 
28  Údaj o předsedovi osvětové komise dopsal později Alois Saifrt. 
29  Poslední větu dopsal dodatečně Alois Saifrt. 
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Zima r. 1929. V roce 1929 byla dlouhá a krutá zima. Dne 14. prosince 1928 začal padati 
sníh a silně mrzlo. Po vánocích r. 1928 roztál a hned na to po novém roce znovu začal 
padati a padal s přestávkami bez oblevy až do konce února. Mrzlo neustále až do 
6. března, kdy konečně nastala obleva. Stále mrzlo 25 °C až 38 °C zde v Hostivici. Sněhu 
leží až 60 cm, závěje až 2 m v zahradách i na polích. Zvěř, zajíci i koroptve v polích hynou, 
ptactvo rovněž. Obleva trvala až do konce března. Sníh tál pomalu, jelikož noční mrazy 
oblevu zdržovaly, takže obávané povodně nenastaly. Není pamětníka takové zimy. Jinak 
byla zima zdravá. Epidemických nemocí zde po celý rok, dík lékařům Dr. E. Frösslovi 
a Dr. Houbovi nebylo. Školy byly zde v čas krutých mrazů plně zavřeny. Škoda způsobená 
mrazy jak v celé republice, tak i zde v obci na  
 
 

– 109 – 
 

stromech hlavně ovocných jest obrovská. Dle udání správy velkostatku a jednotlivých 
majitelů zmrzlo zde asi 2 000 ovocných stromů, a to hlavně švestek a třešní podle potoka 
a ve vlhčí půdě. Stromy ty zmrzly asi proto, že v březnu za sluneční pohody ve dne vyrazily 
do mízy a za nočních mrazů na to zmrzly. Tyto zmrzlé stromy podle potoka z Hostivice do 
Ruzyně a kolem mlýna Peterků černaly se v létě, jsouce bez listí jako v zimě, působily 
smutným dojmem. Úbytek na ovocné úrodě jest veliký. Cena švestek čerstvých 1 kg 
Kč 2,50, jablek Kč 3,50 až Kč 8, třešní a hrušek naprostý nedostatek. 

Bouře a vichřice 4. července. Dne 4. července strhla se v 7 hodin večer nad Hostivicí, 
okolím a dle zpráv novin téměř v celé střední Evropě bouře s lijavcem a prudkou vichřicí, 
která způsobila veliké škody na stromoví. U domku č. p. 159 pí Marie Koucké vichřice ta 
porazila štít u střechy a pí Koucké, která spěchala na půdu uzavříti vikýř, byla pádem 
tohoto štítu přeražena noha. V sadě před starou školou ulámala mnoho velkých větví 
a z domů sházela mnoho tašek. 

Anna Vávrová přejeta autem. Dne 16. září bylo zde na státní silnici na rozhraní mezi 
Ruzyní a Hostivicí přejeto autem 14leté děvče, Anna Vávrová z Hostivice, a usmrceno. 

Léto r. 1929 bylo krásné, parné, mírně suché a až do pozdního podzimku počasí bylo 
příjemné 

7. 8. 1930 Jos. Smazal, okr. školní inspektor. 

Zemědělská krise. V roce 1929 vypukla zemědělská krise v celém státě, která záleží 
v tom, že zemědělské výrobky 
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klesají značně v ceně, kdežto výrobky průmyslové jsou nepoměrně dražší. Krise tato jest 
však světová. V celém světě jest nadvýroba zemědělských i průmyslových výrobků, jest 
tudíž logické, když zboží jde v ceně dolů a drahota klesá. Zemědělci si naříkají, že svoje 
výrobky lacino prodávají a průmyslové výrobky draho kupují a tím stav zemědělský opět 
chudne a upadá do dluhů jako před válkou. 
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Ceny důležitých plodin a výrobků zemědělských jsou následující: pšenice 1 q Kč 180, 
ječmen 1 q Kč 150, žito 1 q Kč 160, oves 1 q Kč 150, hrách 1 kg Kč 3,80, vejce kus 70 h 
až Kč 1,20 dle roční doby, mléko 1 l Kč 2, máslo 1 kg Kč 28 – čajové, jablka 1 kg Kč 2,80 
až 8, maso vepřové 1 kg Kč 18, hovězí Kč 16, sádlo vepřové 1 kg Kč 15, pivo obyčejné 1 l 
Kč 2,80, brambory 1 q Kč 30, mouka 00 Kč 3,30. 

Zima v roce 1929–1930. Zima v roce 1929–1930 byla velmi mírná. Mráz největší byl 
9 °C. Leden byl bez mrazu i beze sněhu. V únoru byly mírné mrazy beze sněhu. Březen byl 
částečně deštivý s mírnými mrazíky a slunnými dny. Ráz celé zimy byl suchý a nedostatek 
vody citelný. Mnohé studně bylo nutno prohlubovati. 

Oslava 80. narozenin presidenta Masaryka. Za příčinou oslavy 80. narozenin pana 
presidenta republiky T. G. Masaryka byla konána dne 6. března 1930 slavnostní schůze 
obecního zastupitelstva, ve které bylo usneseno darovati Kč 2 000 místní mateřské škole 
a zakoupiti veškeré spisy Masarykovy, jakož i spisy, které o panu presidentovi 
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pojednávají. Dále bylo usneseno, aby nová měšťanská škola, jež se případně 
v budoucnosti vystaví, byla nazvána měšťanskou školou Masarykovou. 

V sokolovně byl z téže příčiny pořádán dne 7. března místními sdruženými spolky hold 
panu presidentovi a školní mládež sehrála divadelní kus „Zlatá husa“. 

Vojín zastřelen. Dne 1. dubna ve 20.45 hod. postřelil vojín Karel Macura vojína Pavla 
Jelena na stáži u odbočky zemské zbrojnice 1 v Hostivici. Oba vojíni střežili přikázané jim 
rayony a tu se stalo nedosti zjištěným způsobem a omylem, že vojín Macura po přede-
psané trojí výzvě vystřelil, nepoznav strážního sousedního rayonu. Těžce zraněný vojín byl 
převezen na chirurgické oddělení divisní nemocnice 1 v Praze, kde skonal. 

Zřízení nové studny. Před budovou záložního a spořitelního spolku pro Hostivici (kam-
pelička) byla zřízena nákladem tohoto spolku nová studna a dne 1. 6. 1930 veřejnému 
užívání odevzdána. 

Hasičská slavnost. Dne 25. května 1930 byla pořádána slavnost 40letého trvání sboru 
dobrovolných hasičů. Slavnosti se zúčastnila velká část místního obyvatelstva a táž měla 
velmi krásný průběh. Slavnostním řečníkem byl p. Kocourek, starosta sboru dobrovolných 
hasičů v Praze Žižkově. 

Oběšenec. Dne 12. října 1930 oběsil se v hostinci Miroslava Nerada 
 
 

– 112 – 
 

na záchodě cibulář mezi 12. a 13. hodinou polední jménem František Novotný ze Všetat, 
63letý, prý proto, že dělal špatné obchody s cibulí v důsledku zemědělské krise, jak před 
svou smrtí napsal domů svým lidem. Provaz z oběšeného rozebrali se denní hosté pro 
štěstí v kartách. 
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Protokol o školní budově č. p. 59 z r. 1879. V Hostivici má býti zřízena nová újezdní 
měšťanská škola. Stará budova č. p. 59 dle úsudku okresního školního inspektora 
nevyhovuje, má tudíž býti postavena budova nová a stará č. p. 59 má býti prodána. Na 
rozkaz pak starosty obce p. Matěje Kaliny zanáší se opis protokolu, týkající se staré školní 
budovy č. 59, do této kroniky. 

Opis. 
Čís. prot. 56. 
Čís. drž. 56. 

Protokol, 
sepsán v obci Hostivici dne 28. ledna 1879. 

Věc 
jest místní vyšetřování, ustanovené povolacím listem vydaným od c. k. okresního soudu 
v Unhošti dne 3ho ledna 1879 číslo 40 k účelu zřízení nové knihy pozemkové pro katastrální 
obec Hostivice. 

Provolání toto obsaženo jest v částce 8 úředního listu „Pražských Novin“ ze dne 11. ledna 
1879 a vyhlášena v obci Hostivice, jakož i ve školních obcích  
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Zlejčín, Řepy, Ruzýň, Dobrovíz, Kněževes, Jenč, Litovice a Sobín. 

K řízení vyšetřovacímu obesláni držitelové veškerých nemovitostí v obci Hostivici se 
nacházejících a spolu spraven o tom vedle příkazu vys. c. k. presidia vrchního soudu 
v Čechách ze dne 2. října 1875 čís. 14586 okresní výbor v Unhošti přípisem ze dne 
3. ledna 1879 č. 40 jud. 

Dle dopisu obecního zastupitelstva v Hostivici ze dne 5. ledna 1879 čís. 6 voleni byli tímto 
zastupitelstvem co důvěrníci ku vyšetřovacímu řízení a sice: Pavel Šafařík a Antonín Havlůj. 

Přítomni: 
Od c. k. soudu     Od stran: 
C. k. okresní soudce Vojtěch Janeček  František Trýb, obecní starosta 
Přís. zapisovatel Jan Volek    předseda místní školní rady 
 
Důvěrníci, spolu soudní svědci: 
Pavel Šafařík, Antonín Havlůj 

Zavedlo se šetření ohledně domku č. 59, jenž jest škola v Hostivici. 

Vedle § 10 předpisu vykonávacího ze dne 8. února 1875 byla Františku Trýbovi vyšetřo-
vacím komisařem na jméno škola Hostivice v katastru zanešena držebnost dle průpravných 
zápisů (I. a II.) a dle  
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k nahlédnutí předložené kopie indikačního nástinu (mapy) parcela za parcelou oznámena 
a naznačena, a sice staveb. parcela č. kat. 18 škola č. 59. 
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Ten samý na to pronesl, že zápisy katastru v držebnosti správny a úplny jsou, což platí 
také zejména vzhledem k udání o způsobě vzdělávání a vzhledem k podobě jednotlivých 
parcel, v nástinu indikačním udaných. 

Škola Hostivická nemá až dosud žádnou knihovní vložku, jakž oba důvěrníci obce, tak 
i starosta obce František Trýb co předseda místní školní rady potvrzují, že škola v Hostivici 
co taková stává již více nežli 100 let a od pradávných dob v držení nemovitosti této se 
nalézá. 

Jelikož tedy škola v Hostivici č. 59 bere všech překážek od dávných dob v držení nemo-
vitosti, o kterouž se zde jedná, se nalézá, zřídí se na nemovitost tuto v základě tohoto 
protokolu arch držebnostní, potažmo knihovní vložka pro školu v Hostivici. 

Zde se jen poznamenává, že ke škole Hostivické přivtěleny jsou tyto obce: Hostivice, Sobín 
a Litovice s osadou Břve a Jeneček. 

S držením nemovitosti této žádná práva spojena nejsou, nelpí ale na ní také žádná 
služebnost. 

Dnešní řízení předsevzato jest s obecním starostou p. Františkem Trýbem co předsedou 
místní školní rady. 

Konečně se poznamenává, že s držením nemovitosti, 
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o kterou zde pojednáno jest, žádná práva spojena nejsou, nelpí na nich také žádná 
služebnost. 

Janeček v. r. František Trýb, starosta 
Volek v. r. a předseda místní školní rady 
 Antonín Havlůj v. r., důvěrník 

Tento opis souhlasí doslovně s originálem založeným v knize protokolů o zakládání 
pozemkových knih z roku 1879 pod číslem 56 pro obec Hostivice. 

Knihovní kancelář okresního soudu v Unhošti dne 3. října 1930. 

 Dva podpisy nečitelné. 

 

Soupis ovocného stromoví i keřů. Ku dni 4. října 1930 byl zde proveden obecním 
úřadem soupis ovocných stromů i keřů, aby se zjistilo, jakých škod nadělala krutá zima 
1928/1929. 

Druh stromoví zahynulo zůstalo zdrávo nově vysázeno 
Jabloně 517 831 250 
Hrušky 341 878 133 
Třešně 594 380 116 
Višně 70 46 11 
Švestky 1 432 946 106 
Slívy  231 243 82 
Meruňky 69 2 – 
Broskve 41 4 – 
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Vlašské ořechy 107 10 1 
Rybíz 229 756 83 
Angrešt 207 766 58 
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Sčítání lidu. Dne 2. prosince 1930 bylo zde na rozkaz čsl. vlády provedeno státní sčítání 
lidu. Výsledek jest následující:  

Celkem obyvatel: 2267. 

Dle národnosti: Čechoslováci 2 236 
 Rusíni 7 
 Ukrajinci 2 
 Jihoslované 1 
 Němci 17 
 Židé 4 

Dle náboženství: Římskokatolíci 1 676 
 Řeckokatolíci 11 
 Československá církev 331 
 Evangelíci augsb. v. 8 
 Českobratrská církev 19 
 Pravoslavní 12 
 Bez vyznání 203 
 Uniáti 7 

Dle pohlaví: mužů 1 105 
 žen 1 162 

Uzavření starého hřbitova. Opis. 

Čís. 53479/29 Dne 16. prosince 1930. 

Obec Hostivice, uzavření  
konfesionálního hřbitova 

Obecnímu úřadu v Hostivici 

Konfesionální hřbitov v obci Hostivici jest úplně přeplněn, takže při pohřbívání zemřelých 
nezachovává se stanovený desetiletý turnus, čímž vznikají 
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těžké zdravotní závady. Závady tyto byly komisionelně zjištěny při místním řízení dne 
20. března 1930 zdravotním znalcem okresního úřadu za přítomnosti zástupců správy 
hřbitova, patronátního úřadu a přifařených obcí. 

Za souhlasu arcibiskupské konsistoře v Praze a zemského úřadu v Praze jako dozorčích 
úřadů nad jměním církevním uzavírají konfesionelní hřbitov v Hostivici a zakazují další 
pohřbívání na něm z obcí přifařených. 
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Z tohoto výměru lze se odvolati do 15 dnů po jeho doručení k zemskému úřadu v Praze 
podáním učiněným u okresního úřadu v Kladně. 

Podanému odvolání však nepřiznávám odkladný účinek dle § 77 odst. 2 vlád. nař. 
z 13. ledna 1928, čís. 8 sb. z. a n., ježto veřejný zájem vyžaduje okamžité uzavření 
hřbitova a pro pohřbívání zemřelých jest jak v obci Hostivici, tak i v obci Jenči a Litovicích 
vhodný hřbitov obecní. 

Za okresního hejtmana: 
Úřad vrch. komisař polit. správy: 

Kvasnička v. r. 

Došlo dne 18. 12. 1930. 
Číslo 2860. 

Na základě shora uvedeného výnosu byl starý konfesionelní hřbitov uzavřen a poslední 
nebožtík, 
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který tam byl pochován, jest František Trýba, výměnkář z č. p. 25 dne 4. prosince 1930. 

Na nový obecní hřbitov byl první pochován občan hostivický Jaroslav Vejražka, truhlář 
v Hostivici dne 15. prosince 1930. Obecní zastupitelstvo se zúčastnilo v plném počtu 
pohřbu. 

Budiž jemu i všem následujícím na tomto novém hřbitově naše česká země lehká, ať v ní 
klidně sní svůj věčný sen! 

Ceny potravin a zemědělských plodin. Ceny důležitějších potravin a plodin země-
dělských koncem r. 1930 jsou následující: 

pšenice 1 q Kč 130–150, žito 1 q Kč 90, ječmen 1 q Kč 130–140, oves 1 q Kč 105, hrách 
1 kg Kč 3, čočka 1 kg Kč 6, brambory 1 q Kč 25, mouka nejlepší pšeničná 1 kg Kč 2,80, 
mléko 1 l Kč 2, vajíčka čerstvá 1 kus Kč 1, máslo čajové 1 kg Kč 26, selské Kč 19–22, 
tvaroh 1 kg Kč 6, jablka 1 kg Kč 4–8, maso hovězí 1 kg Kč 12–14, vepřové Kč 14–16, 
sádlo vepřové 1 kg Kč 13–14, maso telecí 1 kg Kč 16, zajíc 1 kg KČ 7, káva pražená 1 kg 

KČ 24, cukr kostkový 1 kg KČ 6,30, pivo obyčejné 1 l Kč 1,40, řepa cukrovka Kč 14,50. 

Spotřeba piva. V roce 1930 vyčepovalo se v Hostivici 2 508 hl piva. 28 hl méně než 
v roce 1929. 

Počasí. Zima 1930/1931 byla mírná a mokrá. Často sněžilo, sníh však vždy brzo roztál. 
V lednu bylo bláto, v únoru byly mrazy až 9 °C, často sněžilo. Celý březen i duben mrzlo 
a sněžilo až do omrzení. V květnu 
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červnu až do poloviny července bylo krásně, potom ve žních až do konce září bylo počasí 
deštivé a nepříznivé. Podzim byl suchý a klidný. 
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Továrna firmy Zicha a Heim. V roce 1930 prvního března byla zahájena činnost 
v dřívější továrně na šrouby firmy Staněk, kterou koupili pp. Zicha František a Heim Jan, 
spol. s r. o., a zařídili v ní výrobu parních a vodních armatur. Továrna pracuje stále 
a zaměstnává 110 až 130 lidí. 

Nezaměstnanost. V zimních měsících roku 1930/1931 nastala zde velká nezaměstnanost 
v dělnictvu průmyslovém, které bylo zaměstnáno ponejvíce v hlavním městě Praze a okolí. 
Tato trapná situace nevinných dělníků jest dle všeobecného názoru všech povolaných 
a zasvěcených důsledkem světové všeobecné krise hospodářské, politické i průmyslové 
mezi jednotlivými národy. 

Následkem této nezaměstnanosti jest ovšem a samozřejmě velká nepokojnost v řadách 
dělnictva se stávajícími sociálními, hospodářskými i politickými poměry. V této situaci není 
naděje ani vyhlídky na zlepšení a trvalé odstranění této krise. Za účelem zmírnění této 
nezaměstnanosti upravuje státní správa silniční státní silnici Praha–Karlovy Vary 
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se značným nákladem, kterou částečně dláždí a asfaltuje. Práce tyto započaty byly na 
podzim roku 1931 a budou trvati asi do jara r. 1932. 

V lednu 1931 bylo zde 67 nezaměstnaných, kteří brali podpory. Obec darovala na tyto 
podpory Kč 1 500, stát Kč 18 000, v poukázkách na potraviny. Nezaměstnanost i podpůrná 
akce trvá dále. 

Odbočka Červeného kříže. V roce 1931 byla založena v Hostivici odbočka Čsl. Červe-
ného kříže. Předseda stavitel Antonín Hakl. 

Dne 14. června 1931 přijeli do Hostivice účastníci mezinárodního zemědělského kongresu, 
který se právě konal v Praze, jako zástupci skoro všech států světa na prohlídku státního 
velkostatku. Zastoupena byla Francie, Belgie a Holandsko. 

Včelařství. Včelařstvím zabývá se celkem 11 občanů, kteří měli dohromady 85 včelstev. 
Jsou to: Kubr František 30, Hájek František 18, Hakl Antonín 11, Kozák František 8, 
Kapalín František 6, Mašek Václav 4, Příhoda František 2, Soukup Adolf 2, Mach Franti-
šek 2, Matějka Josef 1 a Koula František 1. 

Krajina jest zde pro včelaření nepříznivá pro nedostatek pastvy, jelikož pole jsou zde 
osázena ponejvíce řepou, oseta pšenicí, ječmenem, žitem a ovsem. Luk květnatých, 
stromů a křovin medonosných jest zde málo. 

Pojmenování náměstí a ulic. V roce 1931 byly zde označeny ulice jmény vynikajících 
českých mužů. Hlavní třída, kterou 
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probíhá státní silnice Praha–Karlovy Vary, byla pojmenována ulicí „Masarykovou“, náměstí 
před farou a kostelem „Husovo“ a v Nouzově naproti továrně Zicha a Heim „Benešovo“. 
Tím nabývá obec rázu města. 
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Přestavba a přístavba školy. V roce 1931 byla zde provedena přestavba a přístavba 
obecné a měšťanské školy, jelikož dle rozhodnutí okresního školního úřadu stará budova 
školní č. p. 59 nevyhovuje, a obec, chtějíc si udržeti měšťanskou školu, která má se státi 
po vypracování a schválení příslušného zákona újezdní měšťanskou školou, se rozhodla 
přestavbu tuto za účelem získání nových místností s velkým peněžitým nákladem provésti. 

To zajisté slouží zástupcům občanstva v obecním zastupitelstvu jen ke cti, že mají takové 
porozumění pro vzdělání a pokrok svých spoluobčanů a blaho obce. 

Škola ta byla nazvána „obecnou a měšťanskou školou Masarykovou“. 

Celkový náklad na tuto školu obnášel Kč 560 000. Plán na stavbu vyhotovil stavitel Antonín 
Hakl, stavbu provedl stavitel Rudolf Šťastný z Jenče, dohled na stavbu měl stavitel 
František Šlapánek z Litovic. Předsedou místní školní rady jest František Šváb z Hostivice. 

Prodej staré školy. Stará školní budova byla prodána místní školní radou obci Hostivice 
za Kč 120 000. 
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Obec tato zařídila v této budově svoje úřadovny, obecní knihovnu, byty, krámy a stanici 
četnickou. 

Spotřeba piva. V roce 1931 vyčepovalo se v Hostivici 2 501 hl piva. 7 hl méně než v roce 
1930. 

Obecní volby. Dne 20. března 1932 byly zde po uplynutí zákonitého čtyřletého volebního 
období provedeny nové volby do obecního zastupitelstva. Zvoleno bylo celkem 30 členů. 

Jednotlivé strany politické dostaly následující počet hlasů: 
Strana čsl. národních socialistů 6. 
Strana lidová 5. 
Strana komunistická 5. 
Strana národně demokratická 4. 
Strana zemědělská 4. 
Strana živnostenská 3. 
Strana sociálně demokratická 3.  

Obecním starostou zvolen byl člen strany lidové František Čermák. 

Utopila se. Dne 19. května 1932 utopila se v rybníku na Břvech 9letá žákyně II. tř. 
obecné školy v Hostivici, bytem v Litovicích, Vlasta Kyzlinková, jejíž otec jest zaměstnán 
v továrně Zicha a Heim v Hostivici jako mistr. Nešťastné děvče chtělo vylovit z vody kytici 
šeříku, která jí do vody vypadla, sklouzlo do vody a utonulo. Děvče bylo sice 
přispěchavšími lidmi ihned vytaženo, ale bylo již mrtvé. 
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Úmrtí Karla Nerada. Dne 17. ledna 1932 zemřel vynikající a rázovitý občan obce 
Hostivice, hostinský Karel Nerad, ve věku 75 let. Byl to muž dobrý, mecenáš tělocvičné 
jednoty Sokol, kterou po dlouhá léta od jejího založení bezplatně hostil ve svých 
místnostech, a obranného spolku Národní Jednoty Severočeské, kterou štědře podporoval 
a jejímž čestným členem byl. 

Nerad byl vzorný občan, Čech a národovec. Působil v obci jako hostinský od roku 1893. 

Čest budiž jeho památce! 

Vznik nové osady. Dne 27. června 1932 bylo započato se stavbou rodinných domků na 
pozemcích rolníka Tomáše Chlupatého v Paloukách, kat. č. 262, 263, 264, 274/2, 277/1, 
278/1, 278/2 a 280 a tím k založení nové osady na katastru obce Hostivice mezi Ruzyní 
a Hostivicí podél státní silnice. 

První osmidomek byl vystavěn na katast. č. 277/1. Se stavbou tohoto domku bylo zapo-
čato 27. 6. 1932. 

Cena sáhu čisté stavební plochy Kč 105. 

Každý jednotlivý domek má státi Kč 35 000. Majitel a parcelant stavebních pozemků jest 
rolník Tomáš Chlupatý. Podnikatel Václav Morávek. Stavitel Josef Hudec z Břevnova.  

Přestože jest hrozná krise hospodářská i finanční, jest zájem o stavební pozemky značný, 
jelikož v Praze i okolí jest velký nedostatek 
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malých dělnických bytů. 

Nové osadě na Paloukách dej Bůh ať vzkvétá a mohutní ku blahu a spokojenosti svých 
obyvatelů. 

Bratři Šmídové se zabili. Dne 29. srpna 1932 zabili se dva bratři Šmíd František 
a Jaroslav z Bílé Hory při jízdě na motocyklu na státní silnici v Horkách.  

Při jízdě s vrchu asi neovládali dostatečně stroj, sjeli do příkopu, spadli a zlámali si vaz. 

Zasazení pamětní desky. Dne 2. října 1932 byla zasazena na obecním domě, kde 
bývala dříve obecná škola, pamětní deska zasloužilému učiteli, spisovateli a hudebnímu 
skladateli Františku Janovi30 Pelzovi, který složil sokolskou hymnu „Lví silou“. 

Pelz narodil se 23. září 194831 na Zbraslavi a zemřel 30. prosince 1922 v Hostivici 
a pochován jest v Praze Bubenči. 

Pamětní desku zasadila tělocvičná jednota Sokol při oslavě svého 40letého trvání. 

 

 

                                                 
30  Správně František Josef Pelz, v pamětní knize jméno Jan dodatečně škrtnuto. 
31  Správně 1848. 
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Zřízení hodin na kostelní věži. Dne 6. listopadu 1932 byla zde vykonána sbírka dům od 
domu na zřízení hodin na kostelní věži, jelikož dosavadní staré nejsou k potřebě. Vynesla 
celkem Kč 6 000. Tento obnos však nestačí a proto se počká se zřízením hodin na pozdější 
dobu. 

Sbírka šatstva. Dne 18. prosince 1932 byla zde Červeným křížem provedena sbírka 
šatstva, prádla, obuvi a peněz ve prospěch nezaměstnaných. Sbírka ta setkala se 
s výsledkem dobrým. Sebráno bylo slušné množství 
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obnošených šatů, prádla i obuvi. Na penězích bylo vybráno celkem Kč 1 700. Výsledek 
zajisté slušný, který dokazuje, že láska k bližnímu u veliké většiny obyvatelstva skutečně 
existuje a není jen pouhou frází. Místo peněz byly rozděleny poukázky na potraviny. 

Nezaměstnanost. Nezaměstnanost jest skutečně velká. 

V Hostivici jest koncem roku 1932 64 nezaměstnaných. Z těch jest podporováno dle 
gentského systému 24 osob, ostatní jsou podporováni ministerstvem péče tím způsobem, 
že dostávají prostřednictvím obce poukázky na potraviny v ceně Kč 10 jednou týdně. 

Podpory dle gentského systému se vyplácí tím způsobem v penězích, že polovinu hradí 
stát a polovinu dotyčná odborová organisace. 

Sociální poměry. Následkem nezaměstnanosti a skutečné bídy, korupce a demoralisace 
ve všech vrstvách lidu jest velká nespokojenost v lidu se stávajícími poměry a řády 
společenskými. Mravy jsou uvolněny, krádeže a zločiny všeho druhu se množí měrou 
netušenou. 

Zjev tento jest však světový, nikoli jen místní, jako důsledek veliké světové války. 

Společenské poměry. O zábavu jest v Hostivici postaráno hojně. Tanci se holduje 
statečně. V masopustě se tančí každou sobotu v „Sokolovně“ neb v některém hostinci. 
Biograf každou sobotu a neděli v „Sokolovně“. U „Šroubků“ pořádá lidová strana občas 
ochotnická 
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divadelní představení. V hostinci u „Hamouzů“ dávají divadelní představení občas kočující 
divadelní společnosti. 

Kulturní poměry. Obecná a měšťanská škola plní svoje poslání osvětové znamenitě. 

Školou povinných dětí jest zde 783. 

Obecní knihovna. Obecní knihovna obsahuje celkem 2 068 svazků poučných, většinou 
však zábavných knih. Čtenářů v r. 1932 83, výpůjček 4 018. 

V rozpočtu obecním jest vykázán na rok 1933 obnos K 1 734 na zakoupení nových knih. 
Knihovník dostává ročně odměnu Kč 600. 

Počet domů. Koncem r. 1932 bylo v Hostivici 372 domů. 
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Včelařský spolek. Dne 5. února 1933 byl v Hostivici založen včelařský spolek. Členů 44, 
včelstev 253. Předsedou byl zvolen stavitel Antonín Hakl. 

Zřízení rybníka ve skále. V lednu 1933 bylo zde započato se zřízením rybníka ve skále 
mezi Jenečkem a Hostivicí u státní dráhy nákladem obce, aby byla poskytnuta práce 
a výdělek nezaměstnaným a aby byla v zásobě voda pro případ požáru v obci. Práce 
rozdělena na 3 roky, rozpočtena na Kč 34 000. 

Pohřeb dvou mužů. Dne 24. února 1933 zemřel zde po operaci a dlouhé nemoci syn 
ředitele škol Augustina Urbana František, posluchač vysoké školy technické v Praze ve 
věku 20 let. Byl to mladík nadaný a hodný, těšící se zájmem celé veřejnosti, jakož i jeho 
rodiče 
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a celá rodina. Pohřeb byl konán 26. února za veliké účasti všeho občanstva a velikého 
množství sněhu. 

Dne 24. února 1933 byl přejet a usmrcen parním strojem na nádraží v Kladně při výkonu 
své služby železniční zaměstnanec Václav Soukal ve věku 39 let z Hostivice, otec 
3 nedospělých dětí. Byl přivezen z Kladna vlakem a 26. února pohřben za veliké účasti 
obecenstva. 

Urban měl rakev bílou, nesli ho bratři Sokolové s rapíry. Soukal měl rakev černou, nesli ho 
kolegové železničáři. Pohřeb obou z kostela byl konán současně a působil dojmem 
hlubokým. Tragicky zahynuli oba. 

Zřízení nových věžních hodin. Dne 4. září 1933 byly na kostelní věži zřízeny nové věžní 
hodiny. Byly zakoupeny za obnos Kč 11 600 od firmy Bohumil Proněk v Čáslavi. Za účelem 
zaplacení těchto hodin byla uspořádána sbírka v obci na popud strany lidové, která vynesla 
Kč 8 000. Obec byla požádána, by zaplatila zbytek Kč 3 600 a hodiny převzala do své 
správy.  

Oslava státního svátku 28. října. Státní svátek 28. října 1933 byl v obci oslaven 
mimořádně slavnostně a okázale průvodem obcí za zvuků dvou kapel, zpěvem pěveckého 
spolku Bendl, přednášením básní školními dětmi u pomníku padlých a účastí všech složek 
obyvatelstva až na stranu komunistickou, která 
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jest stranou protistátní a mezinárodní a samostatný český stát a stávající společenské 
a kulturní poměry neuznává. Jest to ovšem zjev smutný a neutěšený. Oslavy státního 
svátku byly velmi potěšující, protože jsou důkazem pevné vůle převážné většiny národa 
hájiti samostatný československý stát a svobodu národa až do posledního haléře a do 
poslední kapky krve. Naši sousedé Němci a Maďaři řinčí zbraní, ohrožují světový mír, chtějí 
válku, připravují se k válce. A války budou, dokud budou Němci na světě. A až Němci na 
světě nebudou, budou války zas. Jest proto nutno, aby celý národ statečně a sebevědomě 
vystoupil a řekl Němcům a Maďarům jednou pro vždy: „Noli me tangere“, nedotýkej se 
mne! 
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Založení sadu na Benešově náměstí. Na oslavu státního svátku 28. října byl dále 
založen na Benešově náměstí „Nezávislou Jednotou legionářskou“ a „Kruhem jejích přátel“ 
sad. Bylo vsazeno 40 okrasných stromů, lip a bříz. Tento sad bude sloužiti k okrase obce. 

Letecká sbírka. V neděli dne 6. listopadu byla provedena v obce sbírka na Leteckou 
sbírku, kterou zahájilo ministerstvo národní obrany prostřednictvím okresních a obecních 
úřadů. Výnos Kč 2 686. Sbírka tato byla pořádána, protože Němci v třetí říši, jak ji nazval 
diktátor „Hitler“, ohrožují světový mír a celistvost a samostatnost našeho státu. 
Budoucnost jest temná, nová válka hrozná a pří- 
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šerná jest na obzoru. Stát československý musí být připraven na každý útok. A nebojíme 
se! Jsme odhodláni – a to vyznává velká většina národa – brániti se a bojovati jako lvové. 

Kulturní poměry. Kulturní poměry v obci jsou zdravé a utěšené. Na škole obecné i měš-
ťanské jest 809 žáků. Všechny třídy těchto škol mají pobočky, dohromady tedy na obecné 
škole 10 tříd, na měšťanské 6. Sbor učitelský má 19 členů, učitelů i učitelek. 

Náboženství vyučují zde katolíky 1 kaplan a 1 učitel náboženství, příslušníky církve česko-
slovenské 1 učitel náboženství a příslušníky církve českobratrské rovněž 1 učitel nábo-
ženství. 

Pěvecký spolek Bendl pěstuje úspěšně se svými členy krásný sborový zpěv za vedení 
a pod taktovkou umělce a dirigenta J. Kubáta.32 

Sociální poměry. Nezaměstnanost v letních měsících byla v roce 1933 v obci celkem 
nepatrná. Za to ale na zimu dolehla na lid plnou tíhou. V obci jest 54 nezaměstnaných, 
z kterých jen 9 dostává podporu dle gentského systému. Následkem nezaměstnanosti 
množí se krádeže, i řemeslné, podvody a vraždy i sebevraždy v celém státě měrou 
nebývalou. Jest to též ještě zjev poválečný. Válka způsobila pokles mravnosti a tím zavinila 
veliké zlo a bídu. Na jedné straně jest velký přepych, na druhé straně velká bída. Mezi 
lidem a jednotlivými třídami společenskými i politickými jest mnoho nenávisti. Nevraždí 
a nekrade se však vždycky z bídy a hladu, nýbrž z  
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touhy po penězích a materiálním, mnohdy hnusném požitku, z vilnosti a z rozvratu 
manželství. Zločiny jsou dle všeobecného mínění na základě stávajících zákonů trestány 
mírně, často podmínečně, dokonce před porotou skončí i osvobozením. 

Veřejná i soukromá morálka silně poklesla. Říká se tomu „mravní krise“. 

Počasí a úroda. Rok 1933 byl suchý a neúrodný. Jaro bylo studené a suché. Celý srpen, 
září a říjen nepršelo. Obilniny částečně uspokojily, brambory a řepa se neuvedly, sklizeň 
těchto plodin jakož i píce pro dobytek byla chudá. 

 

                                                 
32  Správně Adolf Kubát. 
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Darování knih obecní knihovně. Přípisem ze dne 30. 1. 1934 oznamuje podpůrný 
a vzdělávací spolek Hostivít, že se vzdává svého práva na bezplatné půjčování knih 
z obecní knihovny. Spolek „Hostivít“ jest nejstarší spolek v Hostivici a daroval po převratu 
r. 1918 celou svou knihovnu obci; zároveň tak učinil „sbor dobrovolných hasičů“ a „Jedno-
ta železničních zaměstnanců, odbočka Hostivice“. 

Tak byla založena obecní knihovna r. 1921,33 která každoročním přikupováním knih byla 
rozmnožena v přítomné době na 2 339 svazků, z toho poučných knih 215. Shora 
jmenované korporace darovaly svoje knihy obecní knihovně pod tou podmínkou, že obecní 
knihovník bude půjčovati knihy jejich členům bezplatně. Jinak se půjčují knihy za roční 
poplatek Kč 5. Knihovna měla 
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v roce 1933 čtenářů 90 a bylo půjčeno celkem 5 459 knih. 

Den brannosti. Dne 28. dubna 1934 byla pořádána v sokolovně „Nezávislou jednotou 
legionářů“ přednáška o brannosti národa. Přednáška ta byla časová a důležitá. Lidstvo 
přímo šílí. Po hrozné světové válce v r. 1914–1918 lidstvo nezmoudřelo, jde zpátky. 
Všechny státy zbrojí a připravují války znova. Český národ nemůže zůstati netečný k těmto 
proudům mezinárodní nenávisti a jest proto bezpodmínečně nutno, by byl fysicky 
i morálně připraven těžce vybojovanou samostatnost se zbraní v ruce uhájiti. 

Přednášel major a velitel místní zbrojnice Josef Chrastný, jednatel osvětového sboru 
a řídící učitel v Úhonicích Bohuslav a ministerský rada z pozemkového úřadu Antonín 
Pavel. Tento poslední řečník zvlášť zdůraznil, že samostatnost našeho státu musíme 
udržeti za každou cenu a udržíme ji, když všichni příslušníci čsl. národa budou fyzicky 
a zvlášť mravně připraveni ji se zbraní v ruce a udatností v mysli do poslední kapky krve 
hájit. Typ českého člověka a vojáka musí nám býti Hus a Žižka. Tak jako Hus hájil 
duchem, tak Žižka palcátem. Švejkovina jest zkáza naše a nesmí se trpět. 

Oslava 200 let trvání školy v Hostivici. Dne 17. června 1934 byla zde konána oslava 
200letého založení a trvání obecné a měšťanské34 školy.  
 
 

                                                 
33  Letopočet dopsán dodatečně. 
34  Škrtnuto dodatečně. 
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Slavnost tato byla provedena dle programu a vydařila se znamenitě. 

Matějka František přejet a usmrcen. Dne 12. července 1934 byl zde na státní silnici 
před domem kupce J. Justy přejet motocyklem a usmrcen železniční zaměstnanec ve 
výslužbě Matějka František č. p. 138, starý 68 let. 

Neštěstí bylo zaviněné, jak úřední komise zjistila, nešťastnou náhodou. 

Frekvence na státní silnici. Frekvence na státní silnici Praha–Karlovy Vary jest veliká. 
Denně projede po ní 800 až 900 motorových vozidel, v neděli pak 1 600 až 1 800 dle 
úředního sčítání cestáři. 

Počasí a úroda. Počasí v r. 1934 bylo celý rok překrásné, ale až trapně suché. Srážek na 
jaře až do srpna bylo pranepatrné množství. Obiloviny se nevyvinuly a neodrostly, píce 
nebylo, slámy rovněž ne. Až vydatnými dešti v srpnu se situace značně zlepšila, co se týče 
okopanin a píce. 

Nezaměstnanost. Nezaměstnanost stále trvá a hrozí býti v zimě ještě tíživější. Násled-
kem toho jsou sociální poměry v obci zlé, ale při tom se lid baví statečně, jako by chtělo 
říci „po mně ať přijde potopa“. Každou neděli se tančí, žije se vesele, biografy i divadelní 
představení jsou četně navštěvovány. 

Věžní hodiny. Na rozkaz starosty obce zapisuje se do této knihy následující přípis 
patronátního úřadu v Jenči: 

Patronátní úřad v Jenči u Prahy. 

Č.j. 4133/5 ex 1934 

Věc: Opatrování a oprava věžních hodin kostela v Hostivici, přístup obec. zřízence. 

Titl. Obecní úřad Hostivice 
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Ředitelství státních lesů a statků v Praze výnosem č. 16112/34 ze dne 1. X. 35 nenamítá 
ničeho proti žádosti obce a souhlasí, aby prohlášení bylo doplněno ještě odstavcem: 

„Hodiny věžní jsou majetkem obce a obec Hostivice je povinna udržovati hodiny v pořádku 
a nésti náklady oprav.“ 

Doplnění stane se dodatečně. 

V Jenči dne 14. listopadu 1934 

Razítko Patronátní komisař 
 podpis nečitelný 

 

Sbírka pro nezaměstnané. Dne 23. prosince 1934 byla zde provedena sbírka ve 
prospěch nezaměstnaných členy hasičského sboru. Vybralo se Kč 1615, mouky 180 kg, 
bramborů 430 kg a 40 l mléka. Odbočka Městské spořitelny v Unhošti darovala Kč 700. 
Potraviny darovali zemědělci. Výsledek sbírky byl slušný, ale přece jen nedostatečný. Bída 
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mezi pracujícím lidem jest skutečně veliká, na druhé straně pak se žije v přepychu. 
Znamení nynější doby jest korupce a demoralisace! A konec? 

Radio. V Hostivici jest 475 přijímacích radiových stanic. Radio jest vynález ohromný a pro 
lidi skutečné dobrodiní ve významu vzdělávacím, poučném i zábavním. 

Volby. V roce 1935 byly zde provedeny volby do parlamentu, a to 19. května. Výsledek 
byl následující: 
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Sněmovna    Senát 
Agrární strana republikánská měla hlasů 139 124 
Sociální demokraté 194 180 
Čsl. národní socialisté 261 233 
Komunisté 309 262 
Lidová strana 149 129 
Živnostenská strana 134 114 
Fašisté 5 5  
Národní sjednocení (Dr. Kramář) 108 96 

Soupis stromoví. V roce 1935 byl zde proveden soupis stromoví. Výsledek jest 
následující: jabloně 2 826 kusů, hrušky 1 876 kusů, třešně 901 kus, višně 202 kusy, 
švestky 1 751 kus, slívy 430 kusů, meruňky 66 kusů, broskve 39 kusů, vlašské ořechy 
163 kusy, rybízy 1 711 kusů a angrešty 1 689 kusů. 

Mlékárna. Státní velkostatek vystavěl zde v srpnu 1935 mlékárnu, ve které se bude 
mléko z celého tachlovického panství pasteurisovat a do Prahy odvážet. Finanční náklad 
1 ½ milionu Kč. 

Počasí a neúroda. Rok 1935 jest neúrodný. Jaro bylo studené a dosti deštivé, takže se 
zdálo, že bude rok úrodný. V červnu však nastalo sucho a úroda byla chudá 

 

Pokračování na str. 171. 

22. 9. 1935 Bohuslav 
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Z minulosti. 

Hostivice vznikla nejspíše r. 1264, kdy Přemysl II. vraceje břevnovskému klášteru Řepy, 
připojil ke klášteru také některé pozemky, jež drželi v Řepích královští lidé, náležející ke 
královskému stolu, kteří vůbec hostivci se nazývají. Hostivci museli královský stůl opatřo-
vati zvěří a jinými potřebami. 

V listinách 13. století uvádí se Valov u Hostivice, v listinách ze 14. století uvádějí se mezi 
osadami s tvrzí i Hostivice, Hradisko, Chejň, bez tvrzí Malý Jenč, Neidek, Sobín. 

Ve 13. století bylo obyčejem, že se novým měšťanům vyměřily polnosti v blízkém okolí 
města; svobodným držením pozemků rozeznávali se od poddaného lidu venkovského 
a platili jen jistý plat čili šos ke královské komoře, z každého lánu jednu hřivnu stříbra. 
Takové „šosovní“ pozemky mělo v Hostivici, Unhošti a Jenči i Malé město pražské 
a vykázány mu byly dle Tomka hned při založení města od Přemysla II. r. 1257 a proto 
Hostivice náležela pod právo malostranských konšelů. Tak povstalo zde několik dvorů, 
jejichž majitelé jako svobodní lidé řídili se ve všem rychtářem a později i knihami Malého 
města pražského. 

Čeští králové drželi kromě šosovních pozemků v Hostivici ještě jiné pozemky a lesy a dávali 
je svým lidem k užívání. Jindřich Korutanský dal novoměstskému krejčímu Rudlínovi tři 
lány lesa, řečeného Hostivec, „aby sobě to vyplanil a vyklučil.“ Toto darování potvrdil Jan 
Lucemburský. R. 1315 král Jan dal dvorskému písaři svému Janovi z Kamenice 6 lánů 
porostlin u Hostovsi u vsi Hostivice, aby v role je obrátě jich užíval a v právních věcech 
všech se spravoval rychtářem Nového města pod pražským hradem. 

R. 1325 král Jan stvrdil prodej pozemků v Hostivici, učiněný Baudinem z Arezza, bývalým 
lékárníkem královským, Mikuláši Hildebrandovi, pražskému měšťanu. Tyto pozemky, jež 
uvedený lékárník kdysi obdržel od krále Jana za prokázané služby, držela najaté vdova po 
Oldřichu Baborovi Ermigardis a jakýsi Ondřej Pražský. Téhož r. 1325 král Jan svolil 
k prodeji 6 lánů zdejších, které Jan z Kamenice, dvorský písař, sjednal s Gottfriedem, 
mistrem královy kuchyně a Hoyerovi (Ojíři) jeho bratru. Gottfriefovi a jeho dědicům, jakož 
i měšťanům Menšího města pražského král Jan odpustil r. 1331 daně z jednoho lánu 
v Hostivici. Tento Gott- 
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fried stal se praotcem rodu s přídomkem „z Hostivice“. Držel druhý dvůr a později 
přistavěna tvrz. 

Z doby krále Václava IV. zaznamenal farář Grim v pamětní knize tuto zprávu o hostivické 
plabanii: R. 1384 náležel hostivický farní kostel k tehdejšímu wořešskému vikariátu a farář 
byl povinen 18 grošů českých platiti na slavný vjezd do Říma zvoleného římského císaře 
Václava IV. 

Po založení obce bylo tu několik dvorů. R. 1309 se připomíná první, r. 1315 druhý (tento 
měl brzy tvrz a z něho povstala Chrzovská živnost a z té vlastní = panský dvůr), r. 1375 
třetí. Tento třetí dvůr byl za Jana Očka z Vlašimi, pražského arcibiskupa nadáním špitálu 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  68 
 

 
pro chudé kleriky a žáky na Hradčanech. Dvůr ten byl dán pod „šos“ jakémusi Prokopu 
Leškovi. R. 1410 Miran, mělnický kanovník, s vědomím kapituly jej prodal Čeňkovi, kraječi 
suken ze Starého města pražského za trhovou cenu 170 kop grošů a odtud slul 
„čeňkovský“. Tento dvůr byl tedy přikázán po jistý čas za obročí mělnické kapituly. 
Z tohoto dvoru šlo ročně „šosu“ na Malou Stranu 3 kopy grošů. Král Zikmund dal ho 
v zástavu Peškovi z Kunvaldu, jeho dědici prodali ho Sekerkovi, panoši ze Sedčic za 66 kop 
grošů. Syn Sekerkův Beneš r. 1462 dal postup na dvůr panošům Martinovi z Drženic 
a Zikmundovi z Libědic a Jenče. Hanuš z Kolovrat, pražský probošt, dvůr zas vykoupil, což 
potvrdil král Vladislav r. 1483. 

O čtvrtém dvoru poznamenáno je v archivu metropolitní kapituly pražské: Měšťan Starého 
města pražského Václav Brabec držel zde dvůr „za kostelem“ a r. 1445 jej prodal Baborovi 
z Měrunic za 150 kop. R. 1456 Škonka z Hostivice učinila svému synovi poručníka Jindřicha 
z Moravěvsi. R. 1464 Hilarius, děkan pražské kapituly, stvrdil smlouvu, kterou Václav ze 
Skuhrova postoupil Jindřichovi z Moraněvsi kapitulní dvůr za kostelem s dvěma podsedky 
a lesem. Téhož roku spojen čeňkovský dvůr s dvorem za kostelem, hned po koupi 
Jindřicha z Moraněvsi. 

Pátý dvorec náležel Jiříkovi, pražskému měšťanu, r. 1454 Děpoldovi z Risenburka. 

Šestý dvůr byl v letech 1408–1410 dán věnem Kateřině Drabnicové z Prahy, provdané za 
Marka ml., syna bohatého a mocného měšťana pražského Marka Čorta (nebo Schotra), 
jehož život spadá do druhé polovice 14. století. 

Po smrti Václava IV. srovnali Husité se zemí Hradiště a vesnici Valov. V té době uvádějí se 
v ořechovském děkanátu fary: Hořelice, Hostivice, Hostouň, Svárov, Tachlovice, Unhošt, 
Úhonice a Železná. 

V 15. století objevuje se ponejprv zmínka o vesničce Brzve a připomíná se u ní tvrz. 
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Po bitvě u Mühlberka r. 1547 neúprosný král Ferdinand I. osobil se stará práva a „šos“ či 
roční plat od svobodných statků hostivických přiřknul jako důchod královské komory. 
R. 1561 daroval Ferdinand zdejší statky Janovi a Zdislavovi Bezdružickým z Kolovrat. Na to 
koupí přešly Hostivice, Malá Jenč a hostivická tvrz se 2 dvory, pustá ves Hradiště a pustý 
dvůr Nejdek na Evu ze Štampachu, ovdovělou Žďárskou na Červeném Újezdě. Její syn 
Jindřich postoupil je sestře Ludmile provdané Vřesovcové z Vřesovic. 

Bývalé svobodné dvory čili allodiální, zpupné, deskové, jichž majitel mohl s nimi volně 
nakládati, dostaly se všecky v majetek jedné vrchnosti snad v době válek, nejprve 
husitských, pak třicetileté. Na příklad menší grunty, jakož r. 1622 dle Jana Kobyly zvaný 
kobylovský, za nějž ještě za války r. 1631 složil Kobyla poslední peníze z prošacované ceny 
250 kop grošů, kdy ještě choval naději jej učiniti výnosným, měl po třicetileté válce 1 lán, 
byl pustý a role ladem. Lze souditi, že různí zemané skupovali všechny takové dvorce 
a grunty, na nichž hospodářům se nezamlouvalo dříti. 

Po katolické reformaci Hostivici držela rodina Žďárských, jejichž znak je na náhrobku ve 
staré hřbitovní zdi. Florián Jetřich Žďárský prováděl bedlivě reformaci na svých panstvích 
a byl povýšen za hraběte. R. 1623 založil kapli v Hájku.  
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Při dělení statků r. 1688 připadla Hostivice Johaně Barboře hraběnce Karetto-Milesimo, 
která ji r. 1697 prodala Karlu Jáchymu hraběti Bredovi. Byly to tenkráte jen dva dvory, 
nejspíše Chrzovský se dvorem za kostelem. Od Karla Bredy koupila zvětšené panství 
tachlovické (Tachlovice, Nučice, Jinočany, Hostivice, Zličín a Řepy) r. 1732 Anna Marie 
velkovévodkyně Toskánská. Po její smrti r. 1741 dědila vše ovdovělá dcera Marie Anna 
Karolína, vévodkyně bavorská. Její syn Klement František odkázal vše strýci Maxmiliánu 
Josefovi, bavorskému kurfistu, jímž r. 1777 rod vymřel. Panství i kostelní patronát přešly 
na Karla II. Augusta, vévodu Zweibrükenského, který r. 1784 vše prodal Kristiánu 
Augustovi, knížeti Valdeckému. R. 1790 obdržel Karel zpět statky a po jeho smrti r. 1795 
dostal panství jeho bratr Maxmilián Josef, bavorský kurfist. Týž po vídeňském míru stal se 
králem a své statky v Čechách popustil arcivévodovi Ferdinandovi, solnohradskému 
kurfistu, od r. 1814 velkovévodovi toskánskému. Po Ferdinandovi dědil jeho syn Leopold, 
rakouský arcivévoda a toskánský velkovévoda. Dne 17. prosince 1847 připadlo tachlovické 
panství císaři Ferdinandovi, po jeho smrti dne 20. června 1875 Františku Josefovi, po 
převratě československému státu. 
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Z dávných věků. 

Než objevily se první stopy po pravěkém člověku, vystřídaly se doby silurského a devon-
ského moře, doba kamenouhelná, kamenosolná, jurská a křídová, každá trvající celé věky. 

Teprve v třetihorní době rozdělné na hnědouhelnou, diluviální a alluviální, objevují se na 
sklonku první stopy lidské bytosti. 

Zjevné stopy okolí Hostivice zapadají do křídové doby, když před tím uplynuly věky. Celý 
zdejší kraj byl mořem, neboť mořský chobot zasahoval ze severu Čech. V křídové době na 
mořském dně usazovaly se opukové a pískové vrstvy. Po opadnutí vod, když povrch utuhl 
a vítr nanesl dobré země, jež stala se schopnou rostlinného života, samovolně vznikly lesy. 
V té době již rostly první stromy dvouděložné: dub, buk, vrba, topol, ořech a jiné. Objevili 
se již ptáci: datli, labutě, potápky. Oškliví ryboještěři z jurské doby vyhynuli a místo nich 
objevili se ještěři a želvy. 

Na rozhraní druhohorní a třetihorní doby vystoupily další plochy z vod a nad celým krajem 
zavládlo klima teplých krajin. Rostly zde palmy, platany, fíky, skořicovníky, olivy, také olše, 
habry, buky, lípy a javory. V těchto lesích byl hmyz, hadi, žáby, ještěrky, bobři, veverky, 
pestrobarevní a zpěvní ptáci, bažanti, slepice, sovy, orli. Po obrovitých stromech pnuly se 
liany, břečťany, vinná réva, v korunách proháněly se opice, lomozili papoušci, na pastvi-
nách pobíhali divocí vepři. 

V té době v nynějších severních Čechách vyléval se ze sopek čedič a znělec. Ještě po celou 
dobu hnědouhelnou panovala u nás teplá povětrnost. Na konec doby se ochladilo tak, že 
v diluviální době Evropa se pokryla ledovými poli, naše vlast měla ráz nynějších tunder 
sibiřských, Šumava měla ráz nynějších Alp. Dřívější rostlinstvo i živočišstvo zhynulo. 
V Čechách žil ledový medvěd, sněžný zajíc, lední liška. A když se povětrnost oteplila, 
objevila se nová zvířena. 
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Jen skrovní pamětníci přežili diluviální dobu, zvanou též starší dobou kamennou, ve které 
člověk bydlil v jeskyních, za nástroje měl kameny vůbec neopracované, zejména pazour-
kové nástroje, vytvořené otloukáním pazourku bez veškerého hlazení. 

V cihlářské žluťce, hlavně ve spodní vrstvě, nachází se kosti diluviálních zvířat jako nej-
dříve žijících: diluviálního slona (cihelna u Makotřas), nosorožce, hrocha a j. Po této zvíře-
ně nastoupil pak mamut, bison, tur, jelen, sob a vepř, nejpozději pak medvěd, 
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lev, kůň a pes. 

Z diluviální doby se zachoval z rostlinstva skromně po skalách se plazící břečťan a srdeč-
ník. Jiné zbytky hnědouhelného rostlinstva se pěstují již jen v zahradách: myrta, palma, 
klokoč, jasmín, platan a tis. 

My jsme současníky alluviální doby. V těsném sousedství zdejší obce žil již pokročilejší 
člověk, ale přechodně. Měl ještě kamenné nástroje, o čemž svědčí nálezy mlatů u Dobro-
víze a Rymáně. Kovů ještě neznal, až teprve příchodem různých potulných obchodníků 
z Asie naučil se je znáti, a sice nejdříve bronz, směs mědi a cínu, později zlato a stříbro. 
V době kolem narození Krista znal již i železo, o čemž svědčí nálezy z bronzové doby 
(Hostivice, Jeneček), tak i ze železné doby. 

V rané době člověk pohřbíval mrtvé skrčeně pod úrovní země, odtud název „skrčenci“ 
(cihelna v Hostivici). Později vlivem různých sousedských kmenů byl způsob pohřbívání 
odlišný: mrtvé spaloval a ukládal do „mohyl“, nanesené to hlíny tu více, tu méně, na 
mrtvolu neb na popelnici. Tato kultura našla se u Červeného Újezda a na východ 
u Jenečka. 

Z hlíny dělal člověk nádobí i popelnice. V nížinách stavěl dřevěné osady na kolech (Velké 
Přítočno). Ochočil psa a ten mu pomohl ochočiti skot, vepře, ovce a kozu. Počal orati, síti, 
sklízeti obilí a mlíti, jakož i látky tkáti. 

V předhistorické době prodělal člověk od počátku mnoho období nebo-li kultur; jim dáván 
ponejvíce název podle obcí nebo míst při velkých nalezištích té které kultury. Každá kultura 
měla jiné zvyky pohřbívání, jiné druhy nástrojů, jiné tvary nádob a to samé pak platilo 
i u bronzu i železe jak se zbraněmi, tak i šperky. Hradištní kulturou, to jest 10.–11. sto-
letím končí se předhistorická doba. 

K starožitným nálezům nutno ještě uvésti nález „Na skalkách“ předhistorické osady s ka-
mennými nástroji, kterou objevil Krolmus u Jenče, druhou s nástroji z kamene nad úvozem 
z Jenče do Hostivice. Při pracích na novém úseku státní silnice u Jenče r. 1932 přes 
pozemek stát. statku přišlo se na střepy z mladší doby kamenné i hliněná závaží se našla. 

V Chýni vyskytly se v cihelně kamenné mlaty a v pískovně keramika lužická. Nálezy 
kamenných mohylek po straně silnice u Jenečka, kde pod nimi nalezeny kostry, 2 hladké 
bronzové náramky, 4 nádoby bylanského rázu v roce 1906 svědčí plně, že již v dávnověku 
tu pravěký obyvatel – člověk byl. 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  71 
 

 
– 142 – 

 

Obec, její zřízení, obyvatelé. 

Mluvčím každé obce, jakož i zodpovědným za vše byl rychtář. K jeho jmenování sešli se 
sedláci na faře, neboť dříve ponejvíc bývaly volby na farách, případně na vrchnostenském 
úřadě, a sice z několika vsí najednou a za dozoru panského úředníka provedla se primitivní 
volba. Námitky proti volbě místa neměly, chalupníci neměli ani aktivního ani pasivního 
práva volebního. 

Rychtáři bývali voleni na 12tileté období. Kde byla místní obec jako Hostivice, tam byl 
rychtář, kde katastrální, tam pouze konšel, tolik jako radní. Jak dosvědčují registra 
hostivické rychty z r. 1661, byla Hostivice po třicetileté válce místní obcí a hostivické 
rychtě podléhal Jeneč, Jeneček, Litovice, Břve a j. Gruntu, na němž rychtář hospodařil, 
říkalo se rychta. 

Rychtář, zvláště byl-li to rozšafný a rozumný muž, býval vážen i v sousedních obcích. 
Často býval dožadován od stran, aby jako svědek na „ouřadě“ učinil za ně podpis, neboť 
tehdy uměli se málokteří podepsati. 

Nejen rychtář, ale i konšel mívali jako odznak svého úřadování „právo“, které nemívalo 
vždy a všude stejnou podobu. Nejčastěji podobalo se hůlce, kulatému a slabšímu dřevu, 
na jednom konci do špičky přiříznutému. „Právo“ mělo velkou moc. Udeřil-li jím při rozpra-
vě rychtář nebo konšel na stůl, rozváděné strany ihned musely v hádce nebo pračce ustati. 
Právo nemělo nařizující účinek, zastávalo však ve vsi funkci posla. Putování práva u lidu 
zv. roubíku bylo dvojího rázu. Buď byl roubík holý, anebo byla na něm připevněna cedul-
ka, na níž bylo napsáno, co jest činiti. Roubík donesl rychtář nebo konšel k sousedovi, ten 
ho dal druhému; to se dělo tak dlouho, až se celá ves vystřídala a o rozkaze věděla. Byl-li 
roubík holý, věděl ihned každý, že bude jednání nebo valná hromada obce u rychtáře nebo 
konšela. Ta konala se vždy v neděli a každý byl povinen k ní se dostaviti. Na ní každý 
zvěděl, kdy a kam má kdo jeti (potažitá robota) nebo jíti (pěší robota). Bylo-li něco zvláště 
pilného, důležitého, byla na roubíku připevněna cedulka, jejíž obsah každý si musil přečísti 
a podle toho své jednání zaříditi. Kdo čísti neuměl, a těch bylo v obci mnoho, musil se 
zeptati buď souseda, nebo jíti přímo pro vysvětlení k rychtáři či konšelovi. 

Po třicetileté válce, pokud grunty byly obydleny, zavíraly se venkovské dvéře u chalupy 
a chléva na závoru, u síně domu ve dne také jen na klín. Síň po šířce sta- 
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stavení měla na konci pro kouř otvor ve střeše a žádný strop. Před pecí a kamny na síni 
byla pecina. Na dvou placatých kamenech, postavených kolmo, byl položen vodorovně 
třetí placák. Od jara do zimy se zde vařilo na rendlíku nebo v hrncích na třínožkách. Po 
třicetileté válce místo rendlíku a třínožky stavěli hliněné hrnce na dva kameny, mezi nimi 
hořel oheň. V zimě topilo se v kamnech nebo peci. Pec byla ležatá, kamna stojatá. Před 
zatápěním se muselo vlézt do kamen i peci a ke kraji narovnat dříví. Ústa kamen i pece se 
zavírala placatým kamenem a kouř odcházel jedním nebo dvěma capouchy, které po 
vytopení také se zandaly kamenem. Tak se udrželo dlouho teplo. Byla-li ráno kamna ještě 
horká, zatopilo se v peci nebo obráceně. Za takového opatření naši předkové v zimě 
nemrzli. 
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Dalším zařízením v domě byl jednoduchý stůl a lavice, po případě dvě, teprve později se 
objevila židle a nepostradatelná truhlice, v níž byly uloženy cennější svršky celé rodiny. Od 
jara do zimy se skoro nesvítilo. V zimě hořely borové třísky (louče). Oči za takového 
osvětlení trpěly, zejména u dětí. Mnoho lidí trpělo „vlčí mlhou“ a v důsledku toho bylo 
mnoho slepců. 

Že zdravé bydlení to nebylo, jest samozřejmostí a každého roku z jara byly časté funusy. 
Za starých sob nedbalo se na vsi tak úzkostlivě pořádku jako nyní, ani se nehledělo tolik 
na hygienu. Grunty ani chalupy neměly žádných dvorků tak jako nyní, neboť nebyly 
ohraženy a hnojiště bývalo na návsi. Celá obec měla na stavení kryty slámou – došky, 
všecka stavení bývala nízká s malými okénky. Postupem času starých stavení ubývalo 
přestavěním a opatřeny bezpečnější krytinou, upravenou kolem všech hradby, nejprve 
dřevěné, později zděné. 

Na selských statcích bylo hospodaření třístranné s úhořením a jen na panském dvoře 
střídavé. Pěstovalo se ponejvíce obilí, pak luštěniny, mák, len, zkrátka plodiny, jejichž 
kultura nevyžadovala mnoho práce, která byla hlavně v době žní. Pro robotu na vlastní 
práci nebylo ani času. Jinak život plynul zvolna. Všude byly rozsáhlé pastviny, na nichž se 
pásl hovězí, vepřový a skopový dobytek, ovšem i husy. Celou zimu se mlátilo veškeré obilí 
cepem, jak vlastní, tak i panské. Z obilí se odprodala jen část, aby bylo trochu hotových 
peněz na daně a dávky. 

Všechny potřeby hleděly se vyrobit doma. Doma se předlo, obleky se dědily s pokolení na 
pokolení. Jedlo se jen to, co se doma urodilo a vypěstovalo, aby se co nejméně utratilo. 
Boty se nosily jen v neděli a ve svátek, jinak se chodilo boso nebo v dřevákách. 
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Hospodářský inventář byl chudičký. Živého nebylo mnoho, mrtvého ještě méně: vůz, pluh, 
brány, nějaký řetěz, vidle a dost. Obilí se selo ručně. 

Od třicetileté války po více než 130 let, t. j. do r. 1781 na vesnici stejná bída a jedno-
duchost. Teprve po této době zařízení všemi směry se zlepšovalo neb rozmnožovalo. 

Poddanství a robota. 

Průběhem středověku, kdy za Přemyslovců šlechtický a městský stav dle cizích vzorů 
i v Čechách vždy větší moci nabývaly, poklesl selský lid na bezprávný dav, na robotní 
a prodejné zboží, jak tomu dle staroslovanského zřízení v Čechách nikdy nebývalo. 

Jen husitské války, opírajíce se o selský živel, jakožto cizotou neporušený, zachránily na 
čas sedláka od úplné poroby. Ale šlechta u Lipan nad českou demokracií zvítězila a tu opět 
se obnovily snahy po ujařmení lidu dle feudálního zřízení německého. Usnesením 
zemského sněmu ze dne 14. března 1487 bylo poddanství všeho lidu rolnického tak 
zákonně prohlášeno, jako tomu v západních zemích evropských již po staletí bylo. Tam 
i v Čechách setkalo se porobování selského lidu s tuhým odporem. Teprve násilím byl zase 
„porob“ k poslušnosti přiveden. První povstání sedláků na Křivoklátsku známo z r. 1517. 
Následkem povstání na Křivoklátsku lze souditi, že i ve zdejším kraji selský lid nebyl 
spokojen, avšak pamětí se nám o tom nezachovalo. 
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V důsledku poddanství a roboty nevzbudila ohlasu vzpoura českých stavů mezi selským 
lidem a stavové, bojíce se vlastního lidu, byli nuceni všelijakou sebranku do svého vojska 
najímati. Kdyby byl svobodný lid český jako za husitských dob chopil se zbraně, nebyl by 
Ferdinand II. nikdy na Bílé Hoře zvítězil. Ještě ku konci října 1620, tedy jen několik dní 
před bitvou na Bílé Hoře, vzbouřilo se na Žatecku na 7 000 českých sedláků. Ani porážka 
českých stavů na Bílé Hoře neučinila konec odbojům ujařmeného lidu selského, neboť již 
v květnu 1621 vzniklo v Hradecku velké selské povstání a povstání ta se opakovala po 
krátkých dobách až do Josefinských dob. 

R. 1650 usnesli se stavové na sněmu zavésti řádný způsob daní a tu byly do katastru 
pojaty jen selské pozemky (rustikální), pokud byly v držení poddaných, pak usedlosti 
ostatních poplatníků (farářů, měšťanů, svobodníků a p.), panské či dominikální statky byly 
opatrně z tohoto prvního katastru českého vyňaty. 

Po třicetileté válce pro nedostatek lidu byla robota přitužena a následkem toho byl 
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28. června 1680 vydán robotní patent, jímž ustanoveno pro láníka roboty: s párem koní 
3 dny jakékoliv dílo, pololáník párem koní 2 dny jakékoliv dílo se jim nařídí týdně. 

Od té doby byly pak vydány nové robotní patenty r. 1717 a 27. ledna 1738. Ze starších 
dob náleželo k robotní povinnosti i odvádění smolných třísek, sloužících k osvětlení, které 
páni na svých poddaných vymáhali jako desátek. 

Pro nás je nejzajímavější stanovení roboty patentem ze dne 13. srpna 1775, nejen proto, 
že nám podává obraz, jak se u nás robota až do r. 1848 konala, nýbrž i proto, že na 
základě způsobu robot v tomto patentě dělo se vyvázání a vykupování z ní. Dle tohoto 
patentu bylo poddaným buď nadále konati robotu v míře, v jakéž k ní až doposud byli 
povinni, aneb zvoliti se robotu, jak ji vyměřoval patent. Rozsah roboty pro jednotlivce 
najdeme u každého gruntu, neboť vrchnosti, aby si své právo na robotu bez jakékoliv 
vzpoury pojistili, při přebírání každé usedlosti jednotlivcem celou robotní povinnost vtělili 
do gruntovních i domkářských knih. 

Neplnění roboty neb neplacení peněžité náhrady místo roboty bylo trestáno dle patentu 
z 1. září 1781 o trestání poddaných. 

Rozhodnutím z 15. prosince 1846 bylo umožněno poddanému uzavříti s vrchností jeho 
dobrovolnou smlouvu o vykoupení roboty. Tímto všeobecným vyváděním z roboty a jiných 
břemen urbárních, zrušení poddanství, bylo podkladem pozdějších peticí císaři. Na základě 
toho byl 28. března 1848 vydán patent o zrušení roboty, který obsahuje, že povinnost 
robotování do roka, a to nejdéle dnem 31. března 1849 přestane pod výminkou, že se za 
ní tomu, kdo právo má, dostalo přiměřené náhrady ode dne, kdy naturalní robota přestala. 
Patent dále ustanovoval, že docílená již vykoupení se neruší, jakož i že náhrady 
a ustanovení způsobu vyjdou dalším nařízením. 

Tento patent byl prvním trvalým zábleskem uvolnění svobody poddaného, ale mohl ji 
dosáhnouti, kdo se mohl vyplatiti a tudíž měl k tomu prostředky. 

Prohlížíme-li stav passiv na jednotlivých nemovitostech veškerých držitelů, až na několik 
najdeme dluhy všady. Za těch okolností nebyla schopnost vyplatiti se z roboty. Stav ten 
byl povšechný v Čechách. Na základě toho výbor ve Svatováclavské lázni v Praze usiloval 
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o vydání patentu na zrušení roboty bez náhrady. Přípravné práce byly obsáhlé, ale nebyly 
zbytečné, neboť na říšském sněmu dosáhly svého cíle. 

Dne 5. srpna 1848 podal poslanec Rudlich návrh na zrušení poddanství a osvobození 
pozemků od břemen. O návrhu počalo se jednati 8. srpna uvedeného roku a trvalo po 24  
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schůzí. Dne 7. září bylo jednání skončeno a týmž dnem vydán patent o zrušení a stano-
veny komise. Patentem z 4. března 1849 po vyšetření komise pro Čechy jmenované, 
jejímiž členy byli Dr. Brauner, justiciár Přibyl, hrabě Albert Nostic, rytíř Bohuš, Dr. Sieber, 
sekretář Plaček, justiciár Thiemann a hospodářský rada Komers, byla robota zrušena bez 
náhrady. 

Po nabytí účinnosti těchto patentů nezbývalo vrchnosti než se jim podrobiti. Jaké myšlenky 
měl vrchní tachlovického panství Velebil, když dal příkaz k oznámení zrušení roboty 
úředně, se dnes již nedomyslíme. Jistě viděl nespravedlnost, že bude vrchnost krácena 
a se sedláky a podruhy, druhdy robotním zbožím, nebude k vydržení. 

Všechen lid však neobdržel nic jiného než společenské právo a postavení, které mu dávno 
patřilo. 

Náboženství. 

Náboženství poddaných ponejvíce se řídilo dle vyznání vrchnosti. Protože vlastník panství 
Červeno-Újezdeckého byl přísný římský katolík, z kteréhožto důvodu bylo panství po 
třicetileté válce ušetřeno konfiskace, možno souditi, že i poddaní byli téhož vyznání před 
válkou třicetiletou. A po této zbytek poddaných, i kdyby jevil zájem o jiné náboženské 
vyznání, dal vrchnosti nejmenší práci, aby byl přiveden k pravé víře. 

Změniti vyznání, kde plně nebylo zakořeněno, nebylo snadné, neboť sotva po třicetileté 
válce lidu více přibývalo a na některých místech se objevilo odpadlictví, bylo proti kacířům 
vydáno císařem Karlem VI. dne 26. ledna 1726 nařízení: „Kdo by v kacířství přistižen byl, 
budiž na rok na veřejné dílo odsouzen. Pakliby se neobrátil, ať se tu i dvě i tři léta drží 
a jestli pak vypovězen byv, do země se navrátil, má býti na hrdle mečem trestán. Kdo se 
na veřejném díle obrátí k pravé víře, ať jest domů propuštěn. Když ale opět kacířství se 
dopustil a zdráv a silen byl, na galeje přijde. Kdo by knihy kacířské do země vozil, nosil, 
kacířské vyslance a učitele přechovával, mečem zahyne. Ten, kdo takové věci vyzradí, 
100 tvrdých tolarů dostane.“ 

Pokrok proti předešlým dobám, které pro znásilňování svědomí a přesvědčení bylo 
nazýváno dobou temna, byl toleranční patent vydaný dne 30. října 1781. Na české 
konfese, hlavně  
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českobratrskou se patent však nevztahoval. Avšak určitou úlevu přece dával, neboť od té 
chvíle nekatolíci se směli zakupovat v domech i v pozemcích, mohli studovat a dosahovat 
akademických hodností a jako živnostníci mistrovských práv a mohli se dostávat 
i k veřejným úřadům. 
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Právomocnost. 

Vrchnostenský úřad, pokud Hostivice tomuto podléhala, býval nejprve v Červeném Újezdě, 
Když dědictvím Červeno-Újezdecké panství po třicetileté válce bylo rozděleno, byl zřízen 
v Jenči, na kterémžto místě setrval i v pozdější době tachlovického panství. 

Právomocnost tohoto úřadu obsahovala v sobě význam okresního úřadu, okresního soudu, 
berního úřadu, tam bylo i sídlo hospodářské správy.  

Při vstupu do velké kanceláře, v týchž místech a týchž zdech jako dnes, zrak za návštěvy 
v době poddanství byl upoután odznakem trestní moci vrchnostenské, na zdi visel úřední 
kožený karabáč. 

V místnosti kanceláře soustřeďoval se skorem všechen úřední život tachlovického panství, 
a to po celá staletí. 

Tam byly konány výroční soudy purkrechtní s jednotlivými rychtami, tam snad nebo na 
nádvoří slibovali poddaní svému pánu nevolnictví či člověčenství. Co rázovitých selských 
obličejů, postav a krojů místních i okolních usedlíků prodlelo v těchto místnostech! Kolik 
proseb, nářků, hněvů, zoufalství a vzteku! 

K převzetí chalupy, gruntu, povolení svatby, provozování živnosti, jakož i k svolení pře-
sídlení, vydání zhošťovacího listu předcházela nespočetná řada proseb, a když nestačila, 
vysázení i posledního groše do bezedné kapsy justiciára, který poddaný robotník měl. 

Takový stav trval řadu století, teprve po nabytí účinnosti patentu ze dne 28. března 1848 
o zrušení poddanství a roboty přestal sem rychtář nebo sedlák jako poddaný milostivé 
vrchnosti docházet, teprve tenkrát se počala u nás likvidace středověku. 

Poslední právní akty vrchnostenského soudu tachlovického panství, zvaného tenkráte 
„sídelním soudem“ nebo právomocí v gruntovních knihách podpisoval tu Václav Hoser dne 
16. června 1850. V gruntovní knize z r. 1832 založené jest na konci zá- 
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pisů uvedeno: „Geschlosen am 16. July 1850 Wenzl Hoser m. p.“ To byl poslední den 
feudálního středověku na tachlovickém panství. 

Počátkem srpna 1850 otevřel své kanceláře c. k. okresní úřad v Unhošti, později okresní 
soud, moderní dědic vrchnostenského soudu. Soudní pravomocnost po pěti stech letech se 
vystěhovala z vrchnostenského zámku do prostého měšťanského domu. 

Braní na vojnu. 

Za starých časů nebylo všeobecné branné povinnosti jako nyní. Sloužit museli jen chudáci, 
neboť zámožní se prostě několika sty tolarů vyplatili. Nebylo také žádných odvodů jako 
nyní. Obce byly povinny dodat určitý počet branců, ať si je sehnaly, kde a jak chtěly. Lidé 
se vojně vyhýbali, jak mohli. Ponejvíce se předčasně ženili, poněvadž ženaté nesměli bráti. 
Kde se jednou dostal na vojnu, tomu kynula malá naděje, že se dostane domů. Odvádělo 
se podle druhů zbraní na osm, třináct až dvacet let činné služby a několik let zálohy. Ve 
válečných dobách stalo se často, že voják musil vysloužit, vydržel-li to, dvojnásobnou dobu 
aktivních let. Zdráv a statný šel na vojnu, domů však se vrátil zestárlý, vysílený alkoholik. 
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Když nastal čas braní, svolal rychtář kurendou (pouzdro, v němž bylo pozvání na ujednání 
ohledně vzetí branců) konšely k tajné schůzi, v níž bylo rozhodnuto, který z místních ne-
majetných mládenců má být chycen na vojnu. Rychtář s konšely, mušketýrem, ponocným 
a s některými nešlechetnými pomocníky, opatření řetězy a provazy, vydali se v noci na 
„braní“, ke stavení, kde jejich vybraný spal. Jedni obsadili východy a rychtář s druhými 
vrazil dovnitř. Někdy branec dozvěděl se o hrozícím nebezpečí a včas zmizel. Proto rychtář 
s konšely se uradil o náhradě. Ale často ani tam dobře nepochodil, neboť všichni statní 
a zdraví pacholíci rozběhli se jim na všechny strany a našli si bezpečné skrýše. Ponejvíce 
utekli do lesů. Sousedé jim tam nosili jíst. Bráči však trpělivě hlídali stavení v předpokladu, 
že by branec se mohl domů vrátit. Tak se mnohdy hledaný pacholík spálil a byl chycen, 
někdy též nástrahou i falešné milé. 

Někdy se však lidé vzbouřili, přepadli bráče, chyceného rekruta osvobodili a bráčům 
i s rychtářem pořádně napráskali. Z toho pak byly soudy. Schovávačky trvaly tak dlouho, 
dokud obec neměla potřebný počet branců. 

Přes to vše se nedostávalo a vojenská velitelství byla nucena vyplňovat mezery shá- 
 
 

– 149 – 
 

něním dobrovolců. Z města, v němž bylo vojenské „depot“, vyšli „verbíři“: muzika s dvěma 
důstojníky, felčarem, několika vojáky a vozem, na němž byly krabice s čepicemi všech 
odstínů zbraní. A verbíři šli krajem, v každé vesnici muzika vyhrávala a kdo se dal dobro-
volně, dostal „tranfkelt“ na ruku, čepici té zbraně, kterou si vyvolil, a šel hned s sebou. 
V depositní kase uložilo se pro něj 1 000 zl., které po návratu z vojny dostal vyplaceny 
i s úroky. Zahynul-li ve válce, dostali peníze zákonití jeho dědici. V městech s posádkami 
byly verbovny, v nichž se dobrovolně mohli hlásit branci každé soboty. 

Změna tohoto braní na vojnu byla slíbena kabinetním listem z 8. dubna 1848, ale 
neuskutečněna. Způsob braní na vojnu po rozpuštění ústavodárného sněmu říšského 
4. března 1849 měla změniti základní práva oktrojované ústavy vydané 4. března 1849. 
V 15. částce ústavního zákona O branné moci při § 119 jest uvedeno: Zřízení občanské 
brannosti upraveno bude obzvláštním zákonem. Změna ústavy však nevyšla ani v platnost 
a byla zrušena patentem z 31. prosince 1851. 

Zemská správa 24. dubna vydala Okružník o hojnějším odvádění k vojsku nepříjemných 
osob, poněvadž nebylo možno správně zakročiti proti osobám, jejichž politické působení 
a vystupování úřadům bylo nepříjemné a tu připadla na myšlenku zbaviti se takových osob 
pomocí bílého kabátu, odvésti je na vojnu. Přání zemské správy vyhovělo generální 
velitelství a všem okresním velitelstvím a odvodním komisím v Čechách uložilo odváděti 
nepohodlné lidi. Potom ovšem nikdo k vojsku jen poněkud způsobilý nebyl bezpečen, 
jakmile úřadům zavdal nejmenší příčiny k nelibosti. 

Na základě ústavy z 14. listopadu 1867 byl vydán 5. prosince 1868 zákon o všeobecné 
branné povinnosti. Zákon ten pozbyl účinnosti ustanovením nového zákona dne 11. dubna 
1889. Dle tohoto zákona služební povinnost trvala ve vojsku 3 léta v řadě, 7 let v záloze 
a 2 léta v zeměbraně, 10 let v náhradní záloze pro bezprostřední nebezpečí a 2 léta 
v zeměbraně, ve válečném loďstvu 4 léta v řadě, 5 let v záloze a 3 léta v námořní obraně, 
v zeměbraně pro přímo vřazené 12 let. 
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Posledním upravováním branné povinnosti byl zákon z 5. července 1912 s prováděcími 
předpisy ze 27. července 1912. Pravidelná služební povinnost stanovena ve společném 
vojsku 2 léty v činné službě, 10 let v záloze, u jízdy a p. 3 léta v činné službě a 7 let 
v záloze, 12 let pro zařaděna do náhradní zálohy, ve válečném loďstvu 4 léta činné služby, 
5 let v záloze a 3 léta v mořebraně. 

V případě potřeby bylo povinností i ostatních obyvatelů v tom kterém kraji vojsku 
poskytnouti přípřež, t.j. potahy s povozy. Povinnost ta stanovena patentem již r. 1748 
a o vojenských přípřežích r. 1782. Potrvaly dlouho v platnosti, až změněny zákonem ze 
22. května 1905 a 25. května 1905. 
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Průměrné ceny. 

R. 1531 byla v Čechách veliká drahota, která až do žní trvala. Ceny nejběžnějších plodin 
byly: 1 strych žita (93,592 litru) 50 českých grošů až 1 kopu (35 až 42 K předválečné), 
pšenice 47 grošů, oves 18 grošů, ječmen 1 kopu, hrách 52 grošů, (1 český groš tehdy 
rovnal se 70 h předválečným). 

Průměrné ceny obilí od r. 1655 do 1890 za 1 q v předválečných korunách (před r. 1914): 

Období Pšenice Žito Ječmen 

1655–1679 2,80 2,24 1,96 

1680–1704 3,92 3,24 2,76 

1705–1729 4,42 3,40 3,30 

1730–1754 5,10 4,10 3,30 

1755–1779 7,92 5,92 4,74 

1780–1804 8,78 6,54 5,12 

1805–1829 12,64 9,22 7,62 

1830–1854 11,40 7,60 6,44 

1855–1879 16,14 11,98 9,74 

1880–1890 16,64 13,86 12,80 

 

Za starých dob až do r. 1871 obilí se nevážilo, ale jen měřilo na duté míry. K uvedeným 
cenám bylo použito ceny za 1 míru, která obsahuje 0,6145 hl a počítáno dle nynějších 
obilních hodnot, že váží 1 l pšenice 19 dkg, 1 l ječmene 67 dkg, 1 l žita 70 dkg. 
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Staré míry pro obilí byly: 
1 strych (korec) 93,592 l 1 míra 160 žejdlíků 
1 měřice (míra) 0,6145 hl 1 míra 4 čtvrtce 
1 půl měřice 30,743 l 1 míra 8 osmerek 
1 míra 3364 krychl. palců 1 míra 16 mejtníků 
1 mejtník 10 žejdlíků 

Pozoruhodným jest rozdíl cen hospodářských plodin a dalších za 100 let (uvedeno 
v předválečných korunách): 
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 Roku 1791. 1891. 

Pšenice (1 míra) 3,18 8,24 
žito (1 míra) 2,78 6,76 
ječmen (1 míra) 2,80 5,64 
hrách (1 míra) 3,22 12,30 
čočka (1 míra) 4,48 19,68 
oves (1 míra) 1,54 4,42 
brambory (1 míra) 1,68 2,46 
kuchyňská sůl (1 žejdlík) –,04 –,11 
mléko (1 žejdlík) –,005 –,04 
pivo (1 žejdlík) –,01 –,08 
cukr (1 libra) –,82 –,40 
máslo (1 libra) –,20 1,12 
maso jelení (1 libra) –,14 1,73 
maso srnčí (1 libra) –,12 –,84 
maso hovězí (1 libra) –,10 –,62 
maso skopové (1 libra) –,08 –,54 
maso vepřové (1 libra) –,12 –,66 
maso telecí (1 libra) –,08 –,54 
kapr (1 libra) –,14 1,02 
zajíc (1 kus) –,80 2,40 
koroptev (1 kus) –,22 1,00 
husa (1 kus) –,22 3,00 
kuře (1 kus) –,08 –,80 
vejce (1 kus) –,005 –,04 
houska (1 kus) –,01 –,04 
bochník chleba –,08 –,80 

Sledujeme-li ceny potravin za starých dob, poznejme též ceny piva, které se v Jenči již 
před třicetiletou válkou vařilo a ve všech krčmách panství pilo. 

R. 1674 stálo vědro piva v Čechách 3,10 K, v letech 1676 do r. 1691 K 3,20, r. 1692 
vystoupilo na 3,40 K, 1693 na 3,60 K, r. 1702 a 1703 na 4,10 K, kleslo pak opět na 3,60 K, 
kolísalo 
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se pak mezi 3,20 až 5,40 K až do r. 1804, pak r. 1805 vystoupilo na 7 K, v následujících 
letech kleslo na 6,20 až 5 K, r. 1808 na 3,40 K, r. 1809 i na 2,20 K, v roce 1810 K 2,30. 
Roku 1811 bylo vědro za 7,40 K, r. 1812 za 4,90 K, v letech 1813 až 1855 4,40 až 
9,20 K vyjma r. 1817, kdy vědro piva bylo za 10 K. 

Staré míry pro tekutiny, platné až do r. 1871, byly: 
1 sud piva = 4 vědra = 0,1405 m³ = 2,40 hl 
1 sud vína = 10 věder = 0,5798 m³ = 5,80 hl 
1 vědro = 40 mázů = 0,566 hl = 56 3/5 l 
1 máz = 2 pinty či holby = 1,415 l 
1 pinta = 2 žejdlíky = 0,707 l 
1 český žejdlík = 0,48 l 
1 vídeň. žejdlík = 0,35 l 

Měny a jejich hodnoty. 

Nejstarší praktická měna byly kopy grošů. Rozeznává se kopa míšeňských grošů a kopa 
českých grošů. České groše nazývaly se též bílými, protože byly z bílého stříbra. Každá 
z těchto kop měla 60 grošů, české „bílé“ groše měly dvojnásobnou cenu míšeňských 
grošů, česká kopa rovnala se dvěma míšeňským kopám. 

V 18. století byly kopy vytlačeny konvenční měnou, která byla zavedena patentem ze dne 
12. ledna 1754. Pro tuto měnu ustálil se v obecné mluvě i v listinách název zlatých 
„rýnských“. Zlaté rýnské dělily se jako kopy na 60 dílů, které se nazývaly krejcary. Poměr 
mezi míšeňskými kopami a zlatými rýnskými ustálil se v poslední době, kdy kop se ještě 
užívalo, na 7:6, poměr ten platí pro přepočítávání dodnes. Rovná se tedy 1 míšeňská kopa, 
tj. 60 míšeňských grošů, 1 zlatému 10 krejcarům rýnským neb 70 krejcarům rýnským. 

Časté války v druhé polovici 18. století vedly, že vydávány papírové peníze zvané bankovní 
cedule neb bankocetle, po prvé na základě patentu ze dne 15. června 1762. 

V devadesátých letech začaly bankovní cedule klesati proti kovové minci a konečný kurs 
bankocetlí od počátku října 1810, dle něhož pak brány z oběhu, byl stanoven na pětinu 
jejich nominální hodnoty. Měna zavedená finančním patentem ze dne 20. února 1811, 
č. 929, za kterou bankovní cedule byly brány z oběhu, nazývala se „vídeňskou“. Zněla 
rovněž na zlaté a krejcary, jichž bylo rovněž 60 na 1 zl., a byla zamýšlena za rovnocennou 
kovové měně starých rýnských, kterážto kovová měna se nyní nazývala již jen měnou  
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Ukázka z rukopisu Josefa Bohuslava. 
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konvenční, neboť slovo rýnské vymizelo i z listin. Protože však vídeňská měna vydávána 
byla jen v papírech, klesl její kurs v brzku a ustálil se poměr vídeňské měny čili „šajnů“ ke 
konvenční měně čili „stříbru“ na 1:2 ½, takže 1 zl. stř. čili konvenční měny rovnal se 2 zl. 
30 kr. víd. čísla. 

 

Dvojí tato měna platila vedle sebe až do konce října r. 1858. Není-li v této době udáno, 
jaké zlaté a krejcary jsou míněny, platí vídeňská měna. 

Patenty ze dne 19. září 1857 č. 169 a ze dne 27. dubna 1858 č. 63 zavedena byla ode dne 
1. listopadu 1859 rakouská měna. Zlaté dělí se na 100 „nových“ krejcarů. Starší dvě měny 
přepočítávají se takto: 1 zl. víd. čísla rovná se 42 kr. rak. čísla, 1 zl. stř. či konvenční měny 
rovná se 1 zl. 50 kr. rak. čísla. 

Zákonem ze dne 2. srpna 1892 č. 126 vystřídána byla rakouská měna korunovou měnou. 
Koruna dělí se na 100 haléřů. Relace rakouské a korunové měny stanovena na 2:1, takže 
1 zl. r. č. rovná se 2 K a 1 kr. rak. č. rovná se 2 h. 

Podle rozhodnutí nejvyššího soudu v praxi uvedené měny se přepočítávají: 1 zlatý rýnský 
se rovná 1 zl. vídeňské měny, rovná se 42 kr. rak. č., rovná se 84 h. Kopa míšeňských 
grošů rovná se 1 zl. 10 kr. rýnským, rovná se 1 zl. 10 kr. víd. čísla, t. j. 1 1/6 zl. víd. čísla, 
rovná se 49 kr. rak. čísla, rovná se 98 h. Kopa českých grošů je dvakráte tolik, totiž 1 K 
96 h. Jak značná devalvace během času nastala, možno posouditi, že původní kopy 
českých grošů, ražené za Václava II. kolem r. 1300 rovnaly se hřivně stříbra, tedy 20 zl. 
konv. m. čili 42 K. 

Kontribučenský fond obilní. 

Na tachlovickém panství jako na jiných panstvích pro každou obec byly zřízeny sýpky, jichž 
účelem bylo střádati obilí, z nichž v době všeobecné nouze aneb potřeby obilí se půjčovalo. 
Poddaní byli nuceni do sýpek pro společnou potřebu odváděti bez nároku na vrácení 
množství původně odvedeného obilí. Následkem odvedených částí plynul nárok v době 
nouze na výpomoc ze sýpky, která se opět po sklizni vrátila. 

Kde sýpky z nejstarších dob zřízeny nebyly, bylo nutno zříditi kontribučenské fondy obilní 
a zřízení těchto bylo nařízeno patentem ze dne 9. července 1788. Obilní sýpky plnily svoji 
povinnost dle tohoto patentu po 76 roků a následkem pokroku pozdější doby, v níž 
naturální hospodářství se změnilo v peněžité a zřízení sýpek bylo přežitou a nepo- 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  82 
 

 
– 154 – 

 

třebnou věcí, byly r. 1864 přeměněny v kontribučenské záložny a z těch zákonem 
z 22. března 1882 č. 26 z. z., sloučením podle zastupitelských okresů vznikly nynější 
okresní hospodářské záložny. 

Při zřizování kontribučenských záložen byly sýpky zrušeny a zásoby obilí v nich uložené 
prodány a tak získán základní kapitál. Výnos z prodeje obilí byl podle výměry pozemků 
rozdělen jako podíly jednotlivým držitelům pozemků. Při zřízení kontribučenské záložny 
tachlovické, později okresní hospodářské záložny v Unhošti činil kmenový základ za obec 
Hostivice 20 podílů s částkou 2 087 zl. 06 kr. čili 4 174 K 52 h. Dnes činí 42 podílů 
s kmenovým základem 4 440 Kč. 

Koňská dráha. 

Obec Hostivice se může honositi, že jejím územím probíhá druhá železná dráha v Čechách 
vystavěná. 

V Praze r. 1825 ustanovila se soukromá společnost, která dostala povolení ke stavbě 
koňské dráhy z Brusky do Vejhybky v délce 25 km. Postavením dráhy společností byl 
pověřen Vojtěch Lanna. Na území obce Hostivice stavěno v r. 1828. Po prvé začalo se 
jezditi dne 21. března 1830 a vozilo se jen dříví. 

Jízda po trati byla přerušena po roce pro nesjízdnost a společnost ocitla se rok později 
v úpadku. V říjnu 1834 dráhu koupil Karel Egon kníže z Fürstenberka i s privilegiem dřívější 
soukromé společnosti. 

Na základě smlouvy svým nákladem dráhu upravil, aby byla sjízdná, pražský dřevař 
Schimman a mimo to prodloužil až do Piny. Schimmanovi pak nahradil vlastník veškeré 
útraty stavební a dne 14. září 1837 zahájena opětně vozba. 

Na území Hostivice trať měří 3 km 559 m. 

R. 1852 založena „Buštěhradská železniční společnost akciová“, do jejíž správy přešla 
koňská dráha. R. 1855 dostala společnost výhradní právo ku stavbě a provozování vozby 
na trati, jakož i výsady železnice z Prahy do Lán. 

Společností r. 1863 přestavěna koňská dráha v lokomotivní na základě povolení z téhož 
roku. Po této úpravě žádala společnost o koncesi na uvedenou železnici, která jí byla 
r. 1867 vydána na dobu 80 let a tudíž její právo koncesní mělo skončiti r. 1947. 
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Výpis z rulle (léta Páně 1654). 

Výměra udána ve strichách35 

 Orná 
půda 

Lada Po-
rost-

lá 

Oseto Po-
tah 

Krá-
vy 

Jalo-
vice 

Ovce Vep-
řový 
doby-
tek 

Poz-
nám-

ka ozi-
mem 

jaří 

Jan Škvor, chalupník 11  19 4 6  1   3  

Mikulášovská chalupa   15        

m
ís

ta
 js

ou
 t

ol
ik

o 

Hladilova chalupa  12         

Trnkovská chalupa  15         

Jan Háša, chalupník  15         

Kulhavýho chalupa   45        

Kobylova chalupa  20         

Kovárna chalupa  9         

Lukšova chalupa  12         

Josef Brodek, chalupník 5 10  2½ 2¼  1 1  4  

Daniel Štírek s potahem 30 90  11 11 2 1     

Matěj Šafařík, chalupník 10 10  3 3½   3 1    

Anna Zápotocká s potahem  30         * 

Pavel Švehla s potahem 9 21   2½     2 ** 

Jiří Zelenka 4 17  3 3 ¼  2 1    

Urban Smolík s potahem 30  30 10 4 ¾  1 1    

Matěj Kozák s potahem 42   16 12¾ 2 4 2  2  

úhrn 141 271 109 49½ 46 4 12 6  8  

* dlužný pot. 
** nemá potah, obilí málo sil 

 

Tato ves je hrubě spustlá, pole při ní pšeničná, luk s potřeby v dobrém položení, 1 míli od 
Prahy leží. 

S potahem šacuje se 1, s potahem zkažení 2, chalup šacuje se 1, zkažených 6, kostel 
farní 1. 

K tomu dvůr 

Jan Zimmermann  
s potahem 

130  20 48¾ 42 4 5 7    

Počet všech rolí dle generální 
commissi visitation l. P. 1654 521 196  4 11/16 

      

                                                 
35  Jména nejsou přečtena správně, např. místo Háša má být Baša. 
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Výpis z „Individuelle Fassions Auszusbogen der Gemeinde 
Hostiwitz“ 1785. 
 
Číslo 
pop. 

Držitel Výměra polí Výměra 
zahrad, luk 

Peněžitý úrok 
na 1 rok * 

Daň Urbariální 
povinnost 

jiter sáhů jiter sáhů zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

1 Josef Strach 31 1405 2 193 294 307/8 33 12   

2 Martin Smrčka 16 12941/6  931 4/6 211 337/8 22 55½ 33 15¾ 

3 Jan Škvor 33 6055/6 2 40 5/6 318 224/8 35 ¼ 50 47¾ 

4 Matěj Pachmann 30 252/16 2 643 310 473/8 33 55 49 122/4 

5 Fara 9 4484/6 1 979 2/6 156 2½ 17 53½   

  Litovice 
   369 4 45     

  1 44 4/8    19   
  Sobín 2    12 30¾ 1 19¾   
  Kostel 17 342         
  Záduší 1 15833/6         

6 Antonín Pech    51  276/8  5   

7 Theobald Boch    51  27¾  5   

8 Jan Fridrich    513/6  1711/12  5   

9 František Šafařík 46 35/6 2 14403/6 503 22¾ 55 44¼ 80 53 

10 Jakub Novotný 29 3124/6 2 688 2/6 302 15 1/8 33 27½ 48 32¾ 

11 Josef Novotný 32 406 2 574 2/6 302 15 1/8 33 27½ 48 32¾ 
   Litovice    310 3/6 17 55  12¼  18 

13 Panský dvůr 608 12963/6 83 12595/6 8426 56¾ 963 352/4   

    pronajatá pole 64 12673/6         

 Panské grunty  
ve Břvech 21 2633/6 16 12281/6 299 337/8 41 33¾   

 Panská louka  
a pole ve Břvech 7 1437 8 775       

17 Jan Brož 12 15712/6  1328 123 24/8 12 26¾   

 Jan Brtník  11514/6   10 43/8 1 4¼   

18 Jan Dejmek 27 1348 1 1559 293 293/8 31 39¼ 45 56 

19 Josef Šafařík 15 9473/6  12344/6 147 384/8 16 16½ 23 36¾ 

20 Vojtěch Maršík 41 10751/6 2 11453/6 407 225/8 44 23 64 24¾ 

21 Matěj Šafařík 31 14963/6 1 5853/6 367 10 40 17¾ 58 29 

* Peněžitý úrok na 1 rok znamená čistý roční výtěžek 
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Číslo 
pop. 

Držitel Výměra polí Výměra 
zahrad, luk 

Peněžitý úrok 
na 1 rok * 

Daň Urbariální 
povinnost 

jiter sáhů jiter sáhů zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

24 Ondřej Jelínek 32 330 2 1015/6  373 172/8 41 3 59 35 

25 Jakub Smrčka 32 222 4/6 1 1423 385 16 6/8 42 1 64 13¼ 

26 Josef Mařík    48  171/12  2 ¼   

28 Matěj Šafařík 35 912/6 1 13405/6 410 50½ 45 11 ½ 65 352/4 

36 Tomáš Fiedlman    134/16  1711/12     

37 Jiřík Langer    385/6  1711/12  ¼   

42 Antonín Trieb    17 3/6  1711/12  ¼   

43 Jakub Svoboda    25  1711/12  ¼   

44 František Čermák    163/8  1711/12  ¼   

46 Jiřík Heyduk    15  1711/12  ¼   

49 František Dufka    20  1711/12  22/4   

50 Jaroslav Šafařík    541/6  1711/12  3¾   

“ Václav Šafařík 15   13404/6   18 15   

51 Josef Schönbek 14 1493/6 2 4743/6 221 53 25 30¾   

52 Jiřík Svoboda    31 3/6  1711/12  ¼   

- Obec 1 15144/6  15101/6 20 233/8 2 59½   

    “    5632/6    23   

 Domkáři:           

6 Antonín Pech    51 

2 195/8 

 

25 

  

7 Theobald Boch    51    

8 Jan Fridrich    513/6    

26 Josef Mařík    48    

53 Jiřík Sobotka    313/6    

36 Tomáš Fiedlman    134/6    

37 Jiřík Langer    385/6    

42 Antonín Trieb    173/6    

43 Jakub Svoboda    25    

44 František Čermák    163/6    

46 Jiřík Heyduk    15    

 František Dufka    20    
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Kostel, fara. 

Farní kostel v Hostivici připomíná se již r. 1277. Tehdáž křižovnický klášter vykoupil 
desátky, jež z Kralup hostivickému kostelu dávati byl povinen, tím způsobem, že zavázal se 
platiti hostivickému faráři ročně 2 hřivny stříbra. Farářem v Hostivici byl toho času Abel, 
bratr pražského metropolitního kanovníka Trojana. R. 1313 byl v Hostivici farář jménem 
Kříž. 

Ve 14. století od r. 1350 působil v Hostivici déle třiceti let farář Jiří, jenž zemřel r. 1380, 
načež následoval Pavel, dosud plebán ve Strakonicích. Farář Pavel zemřel r. 1394, načež 
uprázdněné místo obdržel Čeněk, kněz z Prahy, jenž tu působil ještě r. 1407. 

Mimo faráře býval v Hostivici ještě vikarista, do r. 1360 byl jím Mikuláš z Holubic, po něm 
Jiří z Bydžova, r. 1380 Petr z Unhoště, r. 1382 Jan. 

Z Hostivice měla mělnická kapitola důchody pro jednu kanonickou prebendu, patronátní 
právo vykonával kanovník, jenž byl držitelem prebendy. 

R. 1407 založil malostranský konšel Přibík spolu se svou manželkou Dorotou a švagrovou 
Annou při hostivickém kostele mešní nadání s ročním důchodem 1 kopy grošů. Z pozděj-
ších let 15. století dovídáme se pouze jména dvou farářů: Martina r. 1456 a Jana r. 1473. 

R. 1483 král Vladislav dal podací právo v Hostivici Bohuslavovi ze Svinař. V 16. století vedli 
duchovní správu v Hostivici utrakvističní kněží. Z těch připomíná se r. 1512 Jan, r. 1525 
Václav z Hostivice, r. 1530 Jiřík, r. 1537 Duchek, r. 1550 Tomáš, r. 1564 Petr. Na tohoto 
stěžoval si kollátor u utrakvistické konsistoře, že mění církevní pořádky. Farář, byv obeslán 
před konsistoř, pravil, že všechny pořádky, které tam prve byly, zachovával a páni tu že 
jsou mnozí a on kollátor nejchatrnější a tak sedláci oznámí pánu, co chtějí a žádný kněz 
před nimi práv býti nebude moci. Na jeho místo, když v Hostivici nechtěl zůstati, podán byl 
r. 1565 kněz Václav, kaplan od sv. Havla v Praze, ale místo to asi nenastoupil, neboť téhož 
roku byl tu farářem Václav Neveklovský. 

V době katolické reformace zanikla fara v Hostivici pro nedostatek kněžstva. Majitel 
panství Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru, pán na Kladně, Červeném Újezdě, Jenči, Hostivici 
a Tachlovicích, byl r. 1628 jmenován reformačním komisařem ve slánském kraji, i prováděl 
bedlivě reformaci na svých panstvích, pozvav k tomu kněží z Ježíšova tovaryšstva. 
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Ve válečných dobách hostivický kostel zpustl, takže dlouhou dobu stál v ruině. V zádušní 
knize z r. 1662 čte se o něm, že jest velice opuštěný a opravy, aby k předešlému způsobu 
přiveden byl, potřebuje. Dále se tu dovídáme, že zvony pobrány byly r. 1639 od soldátův 
J. M. Císařské. 

 

O hostivický kostel ucházel se 21. dubna 1659 strahovský opat Vincenc Frank, oznamuje 
arcibiskupovi Harrachovi, že by ho se Svárovem a Hořelicí přijal za filiálky k úhonické faře, 
kdyby kollátor pan hrabě Frant. Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru obročí pro ty duchovní 
dal. Když pak se hrabě od arcibiskupa o tom dověděl, odpověděl listem dne 13. května 
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1659, že se mu snad brzo prostředků dostane, by řečené chrámy Páně aspoň v něčem 
opravil, a pak že se o dosazení duchovního k nim zasadí, zatím že se postará, aby těch 
několik lidí, kteří se v těch osadách zdržují, duchovní útěchy nepostrádali. A vskutku brzo 
potom hrabě dal upraviti hostivický kostel k Božím službám a odevzdal jej pod správu 
farářů v Kladně. Ve zmíněné staré zádušní knize nalézáme zápisy, jež se vztahují 
k opatření nutných věcí k Božím službám: Léta páně 1682 dne 18. Maii vyplacen zvon 
v Praze skrze pana Matesa Maxmiliána Prince, hejtmana kladenského panství, od pana 
Fridricha Šenpeka, pražského zvonaře, kterýž se k témuž chrámu Páně hostivickému 
udělati dal. Vážil 1 centýř 52 libry po 30 kr., učinilo 86 fl. Na to zvonaři dáno metálu, cejnu 
a mědi – libra po 15 kr. – 264 libry (v penězích za 66 fl.) a na hotově mu dodáno 20 fl. 
Pán Bůh všemohoucí rač dáti všem křesťanským dušem, aby se jím tím zvonem k spasení 
a slávě věčného života zvoniti mohlo. Na kterémžto zvonu tento text se nachází: „Tento 
zvon jest ke cti a slávě Boží a svatému Jakubu za šťastného a vzácného panování J. V. H. 
M. pana pana Františka Adama Eusebiusa, svaté římské říše hraběte ze Žďáru péčí 
a starostí slovutného muže pana Matěje Maxmiliána Prince, hejtmana kladenského panství 
udělán léta 1662.“ Téhož léta 1662 dne 20 Maii, to jest v svatodušní pondělí Jeho hraběcí 
milost ráčil s celým dvorem svým do vsi Hostivice, do pustého chrámu Páně sv. Jakuba 
přijeti a tam v témž kostele první mši sv. (kdežto od 45 let žádných služeb Božích se 
nevykonávalo) ráčil jest dáti sloužiti a milostivě se zakázati, že do toho chrámu Páně pěkný 
ornát a antipendium na svůj náklad udělati dáti ráčí. Pan Mates Princ konvičky s šálkem na 
víno, paní manželka jeho zvoneček k oltáři, pan Peer krucifix, Mates Krajsík s Václavem 
Rovenským 6 loket plátna na komži, Jindřich Richter, důchodní písař, maličký ručníček 
koupiti a odvésti připověděl. 

Nejstarší hostivická matrika má nápis: „Kniha, do kteréž dítky pokřtěné s rodiči a  
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kmotry svými, osoby v stavu svatého manželství v přítomnosti svědkův potvrzené a věrní 
v Pánu odpočívající z osady farního kostela hostivického zapisováni býti mají, založená od 
dvojí cti hodného a vysoce učeného kněze pana patera Rudolfa Adalberta Leopolda 
Radnickýho ze Slanýho, v ten čas faráře kladenského, hostivického a svárovského, léta 
Páně 1684. 12. January.“ 

Dle téže zádušní knihy měl hostivický kostel r. 1662 „velký oltář beze všeho obestření 
s archou“ a „dva menší oltáře, též beze všeho obestření“, 8 stříbrných kalichů, z nichž však 
5 bylo „rozděláno na monstranci“; jeden ze zbylých kalichů byl „rejsovaný, kamínky okolo 
vysazený, vnitř zlacený“; dole bylo na něm znamení: „klíč s mečem“, „stříbrnou škatuli 
vnitř i zevnitř pozlacenou“, pět cínových svícnů, z nichž dva tak velké, „že sotva silný 
člověk jeden vyzdvihne.“ 

Když r. 1697 tachlovické panství s Červeným Újezdem a Hostivicí koupil hrabě Karel 
Jáchym z Bredy, oddělena byla hostivická farnost od Kladna a dána pod správu 
tachlovického faráře. R. 1700 byl počet obyvatelstva v osadách k hostivickému kostelu 
náležejících tento: Sobín 40, Jeneček 15, Litovice 100, Jeneč 100, Břve 30. 

Panství a tím i patronát přešly r. 1732 v držení arciknížecího rodu Toskánského. První 
majitelka velkovévodkyně Anna Marie Františka roz. vévodkyně sasko-lauenburská, často 
dlela na hostivickém zámku. 
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R. 1734 obdržela hostivická osada zase vlastního svého duchovního správce. Prvním 
farářem se stal Norbert Jan Nep. Ignátz Benedikt Kříž z Rosenfeldu. Jelikož farní budova 
byla ve zříceninách, musil s počátku bydliti ve škole, brzy však postaral se, aby vystavěna 
byla fara s hospodářskými staveními. 

R. 1736 přivezen byl nový hlavní oltář ze Zákup, r. 1737 byl kostel zevně i uvnitř opraven, 
okna zvětšena, nová kruchta zřízena, r. 1738 věž opravena a novou střechou opatřena, 
vše nákladem velkovévodkyně. R. 178736 dne 5. listopadu byly v přítomnosti velkovévod-
kyně umístěny na hlavním oltáři ostatky sv. Simplicie, mučednice. 

Farář Kříž z Rosenfeldu působil v Hostivici do r. 1739, kdy stal se superiorem arcibiskup-
ského domu v Klatovech, kdež i zemřel. 

Na uprázdněnou faru presentován byl Jan Platzer, jenž však zemřel dříve, než v držení fary 
se uvázal, načež to místo obdržel Ant. Ign. Proquedl. 

Tachlovické panství a spolu o patronát přešly r. 1741 dědictvím na dceru Toskánské velko-
vévodkyně Marii Annu Karolinu, ovdovělou vévodkyni bavorskou, po níž přešly r. 1751 dě- 
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dictvím postupně na její syny Klementa Františka, vévodu bavorského, Maxmiliána Josefa, 
kurfista bavorského, a když tento zemřel r. 1777 bez potomstva, jeho dědicem se stal 
Karel August, vévoda ze Zveibrückenu. 

Farář Proquedl vedl duchovní správu v Hostivici do r. 1753, kdy obdržel tachlovickou faru. 
Jeho nástupcem stal se Jan Vojtěch Metta, jenž horlivě pečoval o blaho svých osadníků, 
jakož i o výzdobu chrámu Páně. Mimo jiné dostalo se jeho péčí kostelu několik paramentů, 
nové lavice, nová zpovědnice, r. 1773 daroval kostelu obraz P. M. Klatovské. 

Za něho konány byly r. 1755 v Hostivici slavné missie kající. Pro kazatele zbudováno lešení 
vedle zámecké sýpky. Missie trvaly od čtvrté neděle po velikonocích po osm dní. Konali je 
kněží z Ježíšova tovaryšstva: Ant. Koniáš, Jos. Kegler, Martin Krzal a Filip Kulka. 
Účastenství bylo veliké a to nejen domácího lidu, nýbrž i okolního, i z Prahy, kommuni-
kantů bylo 2 742. 

R. 1757 pruští husaři Hostivici, zvláště však zámek a faru vyplenili, pole zpustošili i kostel 
by byli vyloupili, kdyby důstojníci jim byli nebránili. 

Farář Metta obdržel r. 1773 kácovskou faru, po něm přišel do Hostivice Jan Nep. Jos. 
Grim, dosud farář ve Svárově. 

Když r. 1778 pruské vojsko vtrhlo do Čech, často císařské vojsko táhlo Hostivicí, na faře 
býval ubytován polní kaplan. R. 1779 v sobotu před pátou postní nedělí přivezeno bylo 
z Tuchoměřic do hostivického zámku na 24 vozech mnoho nemocných vojínů císařských; 
v následujících dnech ještě mnoho jich bylo přivezeno, takže celý zámek byl jimi naplněn. 
Špitál zůstal v Hostivici do měsíce května. Pro zemřelé vojíny posvěceno bylo pohřebiště 
„u dubu“. 

Z pozůstalosti plenipotentáře patrona Filipa Bennona z Wünckerů dostal se kostelu r. 1775 
k farářově žádosti obraz sv. Anny, jejž řečenému majiteli odkázal hořelický farář Ham. 

                                                 
36  Má být rok 1737. V roce 1787 již Anna Marie Františka Toskánská nežila. 
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R. 1779 štědrostí úřednictva a osadníků zjednány od pražského varhanáře Jana Matse 
nové varhany s pedálem a 7 rejstříky za 175 zl. 

R. 1779 obdržel Grim tachlovickou faru, načež na jeho místo nastoupil Karel Weis. Pořad 
farářů od r. 1779 až do r. 1877 byl: Karel Weis (zemřel r. 1812), Jos. Foyta 1813 až 1814 
(odešel na tachlovickou faru), Jan Bezděka 1814 až 1817 (stal se farářem v Lidicích), Jiří 
Rohlena od r. 1851, zemřel 1876. 

Dne 19. dubna 1794 na Bílou sobotu vyhořela věž, při čemž se rozlily zvony. Protože kostel 
byl malý, dal farář Haas r. 1818 vyprázdniti kostnici a udělal z ní sakristii, sakristii spojil 
s kostelem a dal pro úřednictvo vystavěti oratoř. Kosti z kostnice zakopány v šachtě při zdi 
farní zahrady. 
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V době cholery r. 1831 zemřelo na hostivické osadě 60 osob. 

Věž r. 1794 vyhořevší byla pokryta jen střechou z nouze. Tak stála až do r. 1857, kdy 
dostavěna v nynější podobu. Kostel byl opraven r. 1870 a při tom rozšířen neforemnými 
přístavky po obou bocích presbytáře. 

Při této opravě ukázala se nutná potřeba, aby ostatky sv. Simplicie, jež chovány byly za 
oltářem ve zvláště upravené prostoře, oblečeny byly v nový skvostný šat. Úprava nového 
roucha svěřena byla milosrdným sestrám v Řepích. Dne 19. listopadu 1871 konala 
hostivická osada slavnost přenesení ostatků těch z řepského kláštera do farního kostela.  

Pořad farářů od r. 1876: Václav Číška 1877–1888 (odebral se na odpočinek), Josef Sirůček 
od 1888 do 1908 (zemřel na odpočinku r. 1909), Jan Novotný od 1908–1937, kdy odešel 
na odpočinek.37 

Farní kostel sv. Jakuba Většího stojí na východní straně vsi na malém vršku, na nějž vede 
několik schodů. Dříve býval obklopen hřbitovem, jenž původně sahal až k samé farní 
a školní budově. R. 1839 přestalo se zde pochovávati a hřbitov přeložen za ves po levé 
straně silnice k Litovicům. 

Kostel je jednolodní gotická stavba s věží, na celou šíři lodi přilehlou. Stěny má zcela 
hladké, prejzovou valbu na kostele, nový břidlicový stan na věži, hlavní římsa prostě 
vyžlabena. Kolem kostela je zeď s opěráky, na[d] brankou 1797. 

Kněžiště 9 m dlouhé a 7,35 m široké, uzavřeno třemi boky nestejně dlouhými, s osmi 
opěráky 0,73 m širokými, se soklem, bez ústupku a se zkoseným, prejzy krytým vrcholem, 
pod ním mělce žlábkovaná římsa; některé z opěráků zakryty třemi přístavky, které 
přistavěny k proraženým otvorům mezi nimi a spojeny mezi sebou krátkými křídly. Největší 
jest oratoř na severu, otevřená do kněžiště dvěma oblouky a obsahující užší, dřevěnými 
dvěma sloupy nesenou dřevěnou gallerii a schodiště. Okna v kněžišti jsou hrotitá, ale 
značně rozšířená, neporušené je zachováno závěrové, konsoly otlučené, jen v závěru mají 
zachovaný polygonovitý tvar. 

Triumfální oblouk jest 5,40 m široký, 0,90 m silný, po obou stranách skosený, polokru-
hový, sokl původní, na straně do kněžiště až do náběhu žlábek. 

                                                 
37  Časové údaje o působení Novotného dopsal později Alois Saifrt. 
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Loď s kněžištěm stejně široká a 8,90 m dlouhá, má dvě užší hrotitá okna, plochý strop na 
rákos, vchod zbarokisovaný s novější předsíňkou valeně klenutou. Kruchta vyložena ve 
středu polokruhem. 

Věž v přízemí skoro čtverečném (strana 5,60 m, otevřeném široce do podkruchtí, sklenuta 
křížově) žebra profilována žlábky a zakroucena při stěně, okrouhlý a hladký svorník a 
osvět- 
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lena dvěma okrouhlými vyšpaletovanými okny. V patře jsou široká okna hrotitá, nad nimi 
ciferníky hodin a trojúhelní štítky, na jihu zděné šnekovité schodiště. 

Hlavní oltář jest barokní s vřetenovými sloupy a obrazem: sv. Jakub nesen anděly do nebe. 
Po stranách má sošky sv. Vavřince a Floriána, tabernakl a některé ozdoby novější, šest 
svícnů rokokových, řezaných ze dřeva. 

Dva stejné postranní oltáře sloupové s ozdobami hřebenů a mřížek, pocházejí z polovice 
18. století, oba přivezeny z kostela sv. Václava na Zderaze. Na pravém jest obraz 
sv. Vojtěcha, pod ním dřevěná barokní soška černé P. Marie, na levém oltáři obraz 
sv. Prokopa. 

Kazatelna pozdně barokní, s neumělou řezbou má reliéf: Kristus na hoře Tábor. 

Křtitelnice je dřevěná, vnitřek má z cínu, pseudogotická. 

Empirová monstrance, 0,49 m vysoká, má na noze vytepány guirlandy, kolem lunuly tři 
rámečky a paprsky. 

Kalichy jsou tři: 1. Stříbrný, pozlacený, 0,22 m vysoký, má nohu z počátku 19. století, 
kuppa s barokním pláštíkem, na němž v páskovém ornamentu vytepány skupiny andílčích 
hlav. 2. Je z prvé poloviny 19. století, hladký, měděný. 3. Jest z polovice 19. století, 
hladký, litý nodus objat akanthy. 

Pacifikál 0,34 m vysoký je ze stříbřené mosazi z polovice 19. století.  

Ve věži jest barokní, ze železa kovaný korunní svícen. 

Obrazy: Hájecká Madonna malovaná na plátně s nápisem „Gratia plena“ z počátku 18. 
století. Sv. Anna v rámci s řezaným nástavcem z pásků. Sv. Vendelín v barokním rámci 
z pol. 18. století, pokrytém řezaným páskovým ornamentem. 

Kalvarie je barokní sousoší složené ze staršího krucifixu a pozdně barokních sošek P. Marie 
a sv. Josefa. 

Zvony: 1. koupen r. 1662 v Praze od B. Schönfelda za 86 zl. a vážil 1,52 q, r. 1714 přelit, 
ale později přelit znova, vysoký 0,93 m, průměr 1,01 m. Na uchách masky, u koruny 
vavřínové guirlandy s páskami, na plášti relief sv. Karla Borom., na druhé straně relief 
P. Marie pod křížem a nápis: „Za panowaní jeho oswicenosti pana pana Maxmiliána Josefa, 
swaté ržímské ržísse wolenze Bawor Pfalzu slitý 1802 nákladem zadusze za administrace 
P. Antonína z Szindelarzu P. wrchního Hynka Sstibitze P. fararze Waisa. Johann Wenzel 
Kühner goss mich in der k. k. Neüstadt Prag.“ Na věnci řada vztyčených akanthů. 
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2. Slit r. 1688 od Štěpána Pricqueye z Klatov, ale pukl, výšky 0,75 m, průměr 0,82 m, ucha 
a koruna i věnec s výzdobou jako u prvého, na plášti reliefy sv. Vavřince a Barbory, nápis: 
„Slitý 1802 nákladem osadníků“ 

3. Původně slit též r. 1688, přelit r. 1882 Jos. Diepoldem v Praze. 

Když právě při vzkříšení 19. dubna 1794 požárem zničena celá věž, žárem se rozlily tři 
zvony a osm let byla osada bez zvonů. R. 1802 byly ze záduší pořízeny nové tři zvony 
a posvěceny na jména sv. Jakub, sv. Vavřinec a sv. Vojtěch. Cena jejich byla 487 zl. 

Dva první zvony byly za světové války zrekvírovány: 25. května a 27. listopadu 1917. Dne 
27. července 1924 posvěceny nové zvony, které nesou jména: sv. Jakub, sv. Vavřinec 
a Panna Maria. Koupeny ze sbírek za Kč 25 980 a mají celkovou váhu jako dřívější dva.  

Náhrobky: V dlažbě kněžiště z červeného mramoru 1,35 dlouhý, 0,78 m široký má nápis: 

Hic Jacet 
Oeconomus 
Devotvs deo 

Fidelis domino 
Subditis ci(vi)bus 

Testamento Harc Legavit 
Vale Supremum subditi 
Bonam Famam Vicinis 

Virtutem Amicis 
Amorem Liberis 

Fidem Suar Coniugi 
Fui Ius Huic Exclesiae 
Insignem Deo Animam 

Post Annorum 
Cui eas Mancinii Venit 

Becuien. 

V hřbitovní zdi: Z pískovce 1,50 m vysoký, 0,96 m široký, má v celé ploše znak, nahoře 
lichá kružba, ve cviklech ornament, nápis obrácený: Letha panie 1513 umrzel urosený 
a statecny rytir pan Martin Ubert Zdiarsky v autery před narozenim 
 
 

– 165 – 
 

Matky Bozi pan Buh dussi milostiw byti racz. 

V celé ploše poškozený relief kněžské postavy s kalichem v levici, pravice žehná, 1,40 m 
vysoký, 0,80 široký, má čitelno jen několik písmen. 

Na hřbitově je pískovcový náhrobek s mramorovou deskou (purkrabí v Hostivici Antonín 
Günther † 1825), pak u předsíně jehlan ze sliveneckého mramoru, 2,50 m vysoký (Terezie 
Svobodová † 1795). 
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Fara, prosté jednopatrové stavení, mansardou kryté, vystavěna r. 1736. Nad trojosým 
risalitem polopatro s mušlí ozdobenou a trojúhelníkovým štítem, nad portálem jednoduše 
rámovaným okno se znakem kněžny Toskánské v korunované kartuši. Přízemí jest klenuto, 
nad branou do dvora nápis N. 5. 1790. Skříně farního archivu jsou barokní, dubové. 

Sochy a kříže. 

Uprostřed návsi v parku stojí ze žehrovického pískovce tesaný sloup as 9 m vysoký. 
Postaven nákladem kněžny Anny Marie Toskánské kolem r. 1734. Má čtyřhranný spodek 
se soklem, na otesaných hranách opěráky nahoře ve volutu zakončené, na vydutých 
plochách desky s vykrojenými okraji, římsa prohýbá se nad boky polokruhem a nese na 
nárožích sochy sv. Floriána, Jana Nep. Víta a Barbory, jichž atributy i s částmi rukou 
zuráženy. Na spodku stojí užší stylobat, jehož plochy pokryty kartušemi stejného tvaru, 
v jedné monogram Anna, v druhé korunovaný znak saskolauenburský, ostatní prázdné. 
Dřík je hranatý, nahoru zúžený, sdružený, pokryt páskovým ornamentem. Hlavici tvoří 
obláčky a andílčí hlavy, na vrcholu stojí úzká deska s architektonickým rámem a festony po 
stranách, na níž z obou stran reliefy: Madonna se sepjatýma rukama a výjev ze života 
P. Marie. 

V parku u státní silnice postaven památník padlým ve světové válce. Nad padlým vojínem 
stojí na podstavce zdrcená žena, o níž se opírá lkající matka s jedné strany, dvě děti 
s druhé. 

Po levé straně schodů ke kostelu je kovaný kříž z počátku 15. století, po pravé straně kříže 
umístěna socha Jana Nepomuckého, 4,50 m vysoká z polovice 18. století, po levé socha 
sv. Františka. 

Podle karlovarské silnice ve vzdálenosti 600–1100 m od sebe z Hájku do Prahy rozestave-
no 20 kapliček; na hostivickém katastru stojí tři. Byly vystavěny v letech 1720–1726 od 
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šlechticů a měšťanů. Jsou to hranolovité hmotné vyzdívky, vpředu pilastry a římsovaným 
trojbokým štítem zdobené, na vrcholu mají kříže a po stranách kamenné podstavce 
s kulemi. Ve výklenku byly na omítce malovány střídavě výjevy ze života P. Marie 
a sv. Františka, znak zakladatelův, příslušné věnování a citát z písma sv. Náklad na každou 
kapličku činil 200 zl. a mimo to fundace na udržování 20 zl. Císař Josef II. jim odňal 
nadace na udržování, kapličky jsou velice sešlé. 

Zámek. 

Byl upraven z bývalé tvrze, jež byla úplně po třicetileté válce opravena, v letech 1662 až 
1697. R. 1734 vyzdoben a přistavěna druhá budova, 8. září 1756 posvěcena nově zřízená 
kaple. Zahrada byla kolem r. 1830 za rady Amböcka slavná svým bohatstvím karafiátů.  

Hlavní budova z konce 17. století jest skoro čtvercová, o dvou patrech, hladkých stěn 
s šikmými opěráky na nárožích a krytá plochou valbou, nad níž vystupuje polopatro 
s mnoha okny a řadou vysokých komínů. Mezi patry je lisenovitý kordon. Pravoúhlá okna 
jsou novější úpravy. Na západě je portálek s pískovcovým rámem a nástavcem, v jehož 
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vlysu s volutami po stranách vytesána draperie, svrchu rovná, profilovaná římsa. Na 
dveřích je kované klepadlo kruhové z 18. století.  

Na severním nároží přiléhá čtvercová kaple barokní se zaoblenými rohy, krytá prejzovou 
kupolí, z níž vystupuje válcovitá lucerna se čtyřmi okénky a stejnou kopulkou krytá 
s ježkem na vrcholku. Okna i pravoúhlý vchod jsou zazděna, přístup má jen ze zámku. Na 
sever od zámku, o něco na zad ustouplá, stojí podélná budova t. zv. panský dům z prvé 
polovice 18. století, opatřena na obou čelech trojhrannými štíty a kulemi na nárožích 
a lichými, těžce orámovanými okny s nástavcem ve středu. Má kryt valbový. Stěny jsou 
omítnuté, okna na výšku nebo na šířku obdélná s chambranou. Na východní straně je 
portálek s pískovcovým profilovaným ostěním, jehož těžká římsa se prohýbá nad 
neprovedeným medaillonem. 

Vnitřek zámku zabírá z velké části síň, prostupující obě patra i polopatro nad střechou, 
opatřená plochým rákosovým stropem a třemi páry oken v polopatře. Odtud vedou dvéře 
do komnat kolem rozložených v 1. patře, v 2. patře na kratších stranách visuté pavlače 
s novějším zábradlím, na podélných ochoz, otevřený čtyřmi páry pravoúhlých otvorů, do 
něhož vedou dvéře horních pokojů, s původními dubovými rámy. Místnosti 
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v zámku jsou s plochými stropy, schodiště na placku sklenuté. V prvém patře zachován 
vchod do oratoria kaple, dubové orámování s řezbou hřebenovitých ozdob a znakem 
vévodkyně Toskánské ve vrcholu pod korunou. Kaple, nyní skladiště uhlí, je uvnitř 
centrální prostor se třemi okny mírného segmentu a vykrojeného podvoje a zbytky 
oratoria na čtvrté straně. Na stěně ze soklu vystupují dvojice pseudojonských pilastrů 
guirlandami zdobených, nad nimiž obíhá kolem kládí. Nad okny ve vrcholech plochých 
výklenků je veliké štukové rocaille. Strop tvoří hladká kupole z cihel, prolomená do ovální 
lucerny se čtyřmi okny a dekorací pilastrů mezi nimi. 

Původní výzdobu zachovala velká síň a sál v prvním patře. Na krátkých stěnách v síni jsou 
malby: vojenské odznaky, oruží, prapory, kotle, kostel P. Marie na Bílé Hoře s pozadím 
Prahy; na delších stranách: Seč maďarské jízdy s císařskými, vpravo bývalý klášter Servitů 
na Mal. Břevnově. Postup pěšího vojska císařského, ve středu generál na koni, v pozadí 
zříceniny domů, vpravo karmelitánský kněz a Santa Maria s křížem v ruce povzbuzuje 
vojíny, na zemi září z vykotlaného stromu obraz P. Marie Strakonické. Obrazy pocházejí 
z konce 17. stol. 

Zachovaný sál má tři vchody (dva zazděné), tři okna a krb. Strop ozdoben freskou: Diana 
s šípem v ruce sedí pod stromem u skály a hladí psa, vedle ní toulec a luk, na stromech 
ptáci, vpravo dva andílci pijí z mušle, kolem štukový rám, na jeho úzkých stranách reliefy 
ženských allegorií jara a léta. Kolem jsou štukové festony a mušle, nesené andílky 
a medaillony, v nich allegorie podzimu a zimy, pak malovaní ptáci. Voluta je profilovaná, 
v oknech a dveřní špaletě pásková ornament a obrazy krajin. 

Na podélné stěně ve středu mezi okny stojí krb tesaný z pískovce, těžce orámovaný, nad 
ním na draperii, v jejímž vrcholu na konsole ze štuky pelikán živí krví mláďata, medaillon 
s ovocnými festony a reliefem snad náboženského. Po stranách krbu je malované 
pokračování architektury s velkými kyticemi ve vásách, na protější stěně nad zazděným 
vchodem s pískovcovým rámem malovaná architektura s mísou ovoce nad nástavcem, nad 
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druhým volným vchodem supraporta s páskovým ornamentem a korunovaným mono-
gramem, mezi oběma namalována sloupová síň, v níž u protějšího stolu sedí při jídle 
v lenoškách dva muži a stojí žena s mladší ženou nebo hochem. Na kratší straně přilehlé je 
také zazděný vchod s podobnou architekturou a postranními sloupy, dělící výjev: nalevo 
umírající královna v náručí dvou paní, napravo spěchá král s rozpjatýma rukama, následo-
ván černochem a psem. Na protější stěně je schodiště s dvěma vásami s kyticemi a krá-
lovna klečící před panovníkem na trůně, vzadu černoch. Malby pocházející z 1. poloviny 
18. století jsou poškozeny a zejména strop někde přemalovány. 
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Škola. 

Na místě, kde nyní stará škola (obecní úřad) stojí, bývala do r. 1791 prázdná náves. Starší 
škola bývala v domu čp. 7. Soudí se, že vyšla hostivická škola z lůna církve a že bývala 
farní hned za dob „pod obojí“. Zádušní kniha z r. 1662 praví: „Fara je … všecka zbořena, 
škola též zbořena, jen místo, kde stávala, zůstává“. Z toho zřejmo, že r. 1631 vzala při 
vpádu Sasů úplnou pohromu. 

Novější škola po třicetileté válce v čís. 7 povstala po obnovení katolického náboženství asi 
na konci 17. století přičiněním kladenských farářů a pánů Žďárských ze Žďáru. Škola byla 
dříve než fara, neboť farář Norbert Kříž bydlel bezmála dvě léta s učitelem ve škole, než se 
mu (1734–1736) vystavěla farní budova. Školní budova, patrně malá, stála v místě 
nynějšího čísla 7. 

Škola v čís. 59 počala se stavěti r. 1791, načež dne 27. ledna 1792 škola (dům č. 7) se 
prodala s podmínkou, že nový vlastník Jan Neumann tak dlouho musí tam nechati učitele, 
až by se týž mohl přestěhovati do nové. 

Původně byla stavěna pro děti přifařených obcí; když v letech 1828–30 nedostačovala, 
ucházela se obec Jeneč o vlastní školu, která jí zřizovací listinou dne 1. července 1842 
a guberniálním dekretem ze dne 30. května 1844, čís. 29954 byla povolena, ač již r. 1830 
byla vysvěcena. 

Od r. 1791 do r. 1837 dle všech známek stávala farní škola asi v těch místech, kde číslo 59 
má dvoreček, nedaleko od hřbitovní zdi. Zeď starého hřbitova asi nespadala v jedno 
s nynější zdí, stavěnou od kteréhosi stavitele císařského. Původní hřbitov před r. 1838 
sahal až k faře a k škole samé, r. 1838 byl o několik čtverečných sáhů zkrácen. Škola byla 
asi jednoduchá chalupa jenom přízemní. To vysvítá z neúplného popisu, který 
k 18. listopadu 1837 zapsal farář Haas: „Po více konaných konferencích a komisích 
v příčině vyhledání stavebního místa určil pan dvorní rada P. T. Václav Wünsch, tehdejší 
vrchní hejtman, k tomu místo při kostelním můstku a potoční strouhy naproti staré škole.“ 
Snad tehdy kusu oné chalupy, totiž základů, bylo r. 1837 použito pro stavbu, rozšířenou 
o poschodí. Neboť v pamětní knize farní se mluví, že nevhodnost místa byla zvláště 
viditelná, když základy byly odkryty. Celá přestavba byla dokončena v měsíci listopadu 
r. 1838. Farář Haas o ní zapsal: „Fronta a vnějšek dopadl krásně, ale ve vnitřním rozdělení 
zbývá mnoho ještě si přáti, zvláště účelnost a ohnivzdornost, též učitel se svou rodinou 
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a domácností jest špatně obmyšlen a přec stála ta stavba tolik peněz.“ 

R. 1879 vyvýšena tato budova o 2. patro jako dříve nákladem patrona. 

Až do r. 1871 byla zdejší škola dvoutřídní, počátkem školního roku 1871–2 rozšířena o třetí 
třídu. Čtvrtá třída otevřena v únoru 1877, pátá dne 1. ledna 1887. 

R. 1906 postavena nákladem místní školní rady nová budova (čís. pop. 141) u cesty 
směrem k Sobínu, dne 16. září byla arcibiskup. sekretářem Augustinem Krčmářem, 
farářem ve Stodůlkách vysvěcena a začalo se v ní hned učiti. Protože přibylo žactva, 
otevřeny při 4. a 5. třídě pobočky, takže bylo 7 tříd. V březnu 1914 otevřeny při 2. a 3. 
třídě pobočky, od začátku škol. roku 1927–28 pobočka při 1. třídě. Od září 1936 má škola 
5 definitivních a 5 pobočných tříd, úhrnem 10 tříd.  

Dne 1. října 1920 otevřena v Hostivici měšťanská škola smíšená, do níž chodí děti z Břvů, 
Hostivice, Chýně, Jenče, Jenečka a Sobína, má nyní 7 tříd. 

Řídícím učitelem od 1. září 1877 do 30. září 1898 byl zde František Mejtský, od 1. října 
1898 František Krotil, který zde zemřel 12. června 1902. Od 11. ledna 1903 byl řídícím 
učitelem Jan Suchoradský, který také zde zemřel dne 6. května 1915. Dne 1. září 1917 
nastoupil zde Alois Geltner, který dne 31. srpna 1925 odešel na odpočinek. 

Od 1. září 1925 spojena obecná škola s měšťanskou a ředitelem obou byl Augustin Urban, 
který odešel dnem 31. srpna 1933 na odpočinek. 

Protože budova nestačila, byla v r. 1931 provedena přístavba budovy a nástavba 2. patra 
nákladem Kč 557 783 h 59. 

Stará budova školní prodána obci zdejší za Kč 120 000 a umístěn v ní obecní úřad, knihov-
na a četnická stanice. Na této budově byla dne 2. října 1932 odhalena pamětní deska 
Františku Pelzovi, bývalému zdejšímu učiteli a skladateli sokolského pochodu „Lví silou“. 

Od prázdnin r. 1934 zemská školní rada rozdělila správu obecní a měšťanské školy. Ředi-
telem měšťanské školy od 1. července 1934 ustanoven Josef Mansfeld, obecné od 1. září 
1935 Josef Bohuslav. 

V patentních knihách hostivických je zapsáno následující: 

„R. 1829 bylo nařízeno, aby učitelé i pomocníci se vykazovali budoucně zpovědní cedulkou, 
na níž státi mělo jméno i den vykonané zpovědi.“ 

R. 1830 přeložil prý gymnasiální profesor Janda hymnu „Got erhalte“ do češtiny.  

Guberniální nařízení ze dne 7. ledna 1831 čís. 43322 poroučelo, aby dítky nebyly voděny 
k muzikám. 
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Při roce 1832 se dozvídáme, že před tím učitelský kurs trval 3 měsíce, od uvedeného roku 
měl trvati 6 měsíců. Do kursu mohl býti přijat, kdo složil přísnou zkoušku, vykázal se 
dobrým prospěchem ze 3. hlavní školy a dobrým vysvědčením o mravech. Dle nového 
uspořádání kursů z r. 1848 musil kandidát dokončiti 16. rok svého věku, vykázati se 
dobrým vysvědčením ze 4. třídy hlavní školy nebo vysvědčením ze 4. třídy gymnasia. 
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Vynesením konsistoře ze dne 18. září 1848 čís. 4947, dále 25. března 1854 čís. 1234 
nařizovaly se učitelské konference (Lehrerversammlungen). 

Nejvyšším vlastnoručním nařízením (Handbillete) ze dne 12. října 1752 zakázáno nositi 
plnovous vůbec, což prý i učitelstvu bylo oznámeno. 

 

Československá církev. 

Zásahem nuncia Marmazziho do politických poměrů Československé republiky vyvolán 
v Hostivici zájem o československou církev. Skladní mistr ČSD Rudolf Mrnka svolal na 
26. července 1925 veřejnou schůzi do Husových sadů, po řeči faráře Emila Dlouhého-
Pokorného přihlásilo se hned 116 občanů do československé církve. Dne 12. září 1925 
ustaven místní výbor československé církve v Hostivici, jehož předsedou byl Alois Geltner, 
říd. učitel, jednatelem Rudolf Mrnka. Příslušníků nové církve přibývalo, r. 1927 jich bylo 
421, r. 1928 – 564, r. 1929 – 621, r. 1930 – 657, r. 1931 – 727, r. 1932 – 806, r. 1933 – 
898, r. 1934 – 912 osob. Patřily k náboženské obci Dejvice. Protože obstarávání nábožen-
ských úkonů z Dejvic bylo obtížné, usilováno o samostatnou obec náboženskou, kterou 
povolilo ministerstvo školství a národní osvěty 6. června 1935 č. 3678. K ní přiděleny obce 
Břve, Hostivice, Hostouň, Jeneč, Jeneček, Litovice, Pavlov, Řepy, Zličín. Ustavující valné 
shromáždění náboženské obce 21. července 1935 zvolilo první radu starších s předsedou 
Rud. Mrnkou. Bohoslužby a vyučování náboženství obstarával bohoslovec Bohumil Švábe-
nický vysvěcený v září 1935 na jáhna, za administrace Jana Hlaváčka, faráře v Dejvicích. 
Dne 1. září 1936 zřízen farní úřad se zástupcem faráře Jaroslavem Valentou. Bohoslužby 
konají se každou neděli v obecné škole v Hostivici, jednou měsíčně v Hostouni, Jenči 
a Řepích. R. 1936 církev měla 1 076 osob. 
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Den brannosti. Dne 20. září 1936 byl dle příkladu jiných měst a vesnic pořádán 
v Hostivici ve spojení s obcemi Jeneč, Litovice, Chýň a Sobín okresním výborem pro 
brannost národa na naši dobu významný den brannosti.  

Slavnost tato byla imposantní a účelem této slavnosti bylo vzpružiti sebevědomí a vůli lidu 
brániti se proti případnému válečnému útoku Německa neb Maďarska bezpodmínečně 
a do krajnosti. Celý svět jest pln nepokoje a všechny státy v Evropě zbrojí a připravují se 
znovu na hroznou a velkou válku, ve které půjde o naše bytí a nebytí. 

Slavnosti této súčastnily se všechny místní korporace a politické strany mimo stranu 
komunistickou. Strana tato jest stranou protistátní. Průběh slavnosti dokazuje, že lid náš 
není ustrašený a že dává najevo nezlomnou vůli hájiti svůj stát a svobodu. 

Důkazem toho jest též výsledek upisování půjček na obranu státu, které dosáhlo výše tří 
miliard a šest set milionů korun. 

C. P. O. V naší obci byla též zřízena civilní protiletecká ochrana – CPO – pro případ 
náhlého nepřátelského leteckého útoku na obec. Občanstvo jest poučováno, jak si má 
počínati v takovém případě a jak se brániti. 

Kabel v obci. V sousedství naší obce na katastru obce Ruzyně bylo zřízeno státem velké 
civilní letiště.  

Z tohoto letiště jest vedeno elektrické a telefonní vedení přes naší obec na světelný maják 
na Břve pod zemí v hloubce jednoho a půl metru. 
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Kabel tento jest veden směrem od severu k jihu počínaje při vjezdu železniční trati při 
vjezdu do stanice „Hostivice“ a pokračuje podél okresní silnice kolem zbrojnice přes státní 
silnici, kolem radnice a fary, opět podle okresní silnice a školy směrem k Sobínu, kde za 
obcí podél polní cesty odbočuje na Břve, kde na stráni naproti bažantnici končí. 

Král Carol II. Dne 29. října 1936 projížděl zde rumunský král Carol II. se svým synem 
korunním princem Michalem, velkovévodou z Alby Julie a s presidentem naší republiky 
Dr. Eduardem Benešem a jejich družinou ve čtyřech autech. Král Carol II. jel na návštěvu 
do Lán k bývalému prvnímu našemu presidentu republiky Dr. T. G. Masarykovi a na hon 
v lánské oboře. 

Na státní silnici při vjezdu do obce byla zřízena slavobrána ozdobená státními prapory 
a chvojím. Vojsko ze zbrojnice stálo po obou stranách silnice špalírem a obecenstvo krále, 
presidenta republiky i družinu nadšeně zdravilo. 

Sčítání drůbeže. Ku dni 1. června napočítáno v obci 1 407 letošních kuřat, starších 
181 kohoutů a 2 165 slepic, letošních 514 a starších 103 husí, letošních 333 a starších 
87 kachen, letošních 86 a starších 22 krocanů a krůt, 6 perliček. 

Změny držeb. Během roku čís. 425 od Ant. Zemana převzal Vác. Moravec, č. 63 od 
Vác. Fialy Tomáš Chlupatý a od něho Václav Soukup, č. 251 od Jos. Jakovce Anna 
Jakovcová, čís. 153 od Ant. Karlíka Jaroslav Kučera, mlýn č. 188 od Bohuslava Snětiny 
družstvo Agrasol, čís. 370 od Antonie Soukupové Jos. Soukup, čís. 102 od Antonie  
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Bláhové Helena Tráplová, č. 483 od Barbory Buriánové Stanislav Jonáš.  

Změna živností 1936. V letošním roce převzal hostinskou živnost „U koruny“ místo 
J. Řečínského Vác. Vaněk, „U Hamouzů“ místo Mat. Ledeckého Ant. Kopejtko, „U Procház-
ků“ místo Jos. Fialy Bohumil Drvota. 

Epidemie. V tomto roce vyskytlo se mezi dětmi několik případů spály a záškrtu. 

Novostavby. Letos vystavěl na č. kat. 113 František Hokův, obuvník, rodinný domek 
č. 464, Frant. Dusík, krejčí čís. 462, na kat. 137 František Strašlipka, úředník, domek 
č. 459, na č. k. 384 Marie Matoušková, soukromnice, domek č. 319. 

Daně. V obci vyměřeno Kč 5 524,10 všeobecné, Kč 35,20 ideální a Kč 2 031,35 zvláštní 
daně výdělkové, Kč 9,35 z lesů a Kč 12 472,35 ostatní pozemkové daně, Kč 2 705,20 třídní 
a Kč 13 089,20 činžovní daně domovní, Kč 670,50 rentové daně, úhrnem Kč 36 537,25. 

K těmto daním vybírány přirážky: obecní 200 % k činžovní dani, 300 % k ostatním, okresní 
62 % k činžovní dani a 200 % k ostatním, okresní školní 10 % ke všem daním, zemské 
86 % k činžovní dani a 160 % k ostatním daním, státní zdravotní 7 % ke všem daním, 
obchodní komory 25 % k výdělkové dani. 

Chudinský fond obce měl Kč 714,65 příjmu, Kč 13 915,60 vydání, obec přijala 
Kč 194 845,25, vydala Kč 191 036,15, místní školní rada přijala Kč 41 240,25, vydala 
Kč 41177,40. 

Pohyb obyvatelů. V letošním roce narodilo se v obci 73 dětí katolického, 2 děti česko-
slovenského náboženství, 1 dítě bez vyznání, manželský sňatek uzavřelo 12 osob 
katolického, 1 československého náboženství, 5 bez vyznání, zemřelo 18 osob katolického, 
3 československého náboženství, 1 bez vyznání, nejstarší zesnulá B. Iblová, vdova, zemře-
la na marasmus v 80 letech. 

Ceny. Platilo se za 1 kg zelí 2,–, cibule 1,–, třešní 2,50, švestek 1,30 až 1,–, sliv a hrušek 
1,–, rajských jablíček 0,80, borůvek 1,60, kávy 40, sádla 11, loje 8, másla 22, tvarohu 4,–, 
hrachu 1,80, čočky 2,50, cukru 6, mýdla 4,–, hovězího masa 12 až 14, vepřového 12 až 
16,–, telecího 18,–, mouky 2,70, krupice 2,80, krup 5,–, soli 2,20, rýže 2,40, bramborů 
0,40, sušeného heřmánku 15,– 
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zámotků morušového bource 14, živé váhy hovězího dobytka 4,50 až 5,–, 1 l mléka 0,95, 
octa 2,–, lihu na pálení 5,–, petroleje 1,60, vejce 0,45, husa 30,–, kachna 18,–, holoubata 
8,–, tisíc cihel 250,–, 1 q vápna 16,–, cementu 27,–, metr latě 0,40, m³ krovů 260,–, metr 
palivového dříví: měkké štěpiny 1. třídy 55,–, 2. třídy 45,–, kuláče 1. třídy 45,–, 2. třídy 
40,–, klacky 38,–, tvrdé štěpiny 1. třídy 50,–, 2. třídy 45,–, kuláče 1. i 2. třídy 40,–, klacky 
30,–, pár mužských polobotek 39 až 79,–, pracovní košile 10 až 15,–, oblek střední jakosti 
150 až 300,–, kosa 14,–, podkova 10,–, ostření radlice 2,–, stromky vysokokmeny: jabloně 
a hrušně 8,–, třešně 5,–, višně, švestky, ryngle 7,–, ořechy 10,–, 1 kg srnčí 7 až 9,–, 
bažant kohout 10 až 13,–, slepice 7 až 10,–, mladá koroptev 3,50 až 5,–, stará 2,50 až  
4,–, kůže: zajíc 4,–, divoký králík 1,60, černá neb mourovatá kočka až 16,–, liška až 160,–, 
tchoř až 80,–, lesní neb skalní kuna až 500,–, jezevec až 60,–, vydra až 280,–, hermelín až 
5,–, ondatra až 28,–, tesař, zedník denně 40,–, pokrývač 80 Kč. 
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Obilí bylo vykupováno Čsl. obilní společností; základní výkupní ceny činily u tvrdé pšenice 
hektolitrové váhy 79 kg Kč 163,–, u žita 70 kg hektolitrové váhy 124 Kč, sladovnického 
ječmene 68 kg hektolitrové váhy 122 Kč, u ovsa 50 kg hektolitrové váhy 111,50 Kč. 
K základním cenám přistupovaly měsíční příplatky u pšenice za září až prosinec 1936 po 
Kč 0,50, za leden až červen 1937 po Kč 2,–, u žita za září až prosinec 1936 po Kč 0,50, za 
leden až květen 1937 po Kč 2,–, u ječmene za září až prosinec 1936 po 0,50 Kč, za leden 
a únor 1937 po Kč 1,50, u ovsa za září a říjen po Kč 0,50, listopad a prosinec 1936 po 
Kč 1,–, leden až červen 1937 po Kč 1,20. 

Od základních výkupních cen se odečetl příspěvek u pšenice Kč 18, u žita Kč 8,–, u ječme-
ne Kč 11,–, u ovsa Kč 8,–, aby mezi výkupní a prodejní cenou bylo dostatečné rozpětí 
k získání finanční rovnováhy Čsl. obilní společnosti. 

Vyhláškou ministerstva zemědělství čís. 81.366-IVA-1936 stanoven nejvyšší přípustný osev 
pro pšenici, žito, ječmen a oves v 53 %, u pšenice v 20 % orné půdy u zemědělců, jejichž 
výměra přesahuje 5 ha. 

Počasí. Po Novém roce v několika dnech zmizely mlhy, nastalo teplé jarní počasí. 
13. ledna mírně přituhlo, pak opět nastalo teplé počasí, bláto, jarní pohoda, osení se 
zelenalo, pozdě zaseté obilí klíčilo. Celkem byl leden značně teplý a vlhký. 4. února 
přituhlo, 6. t. m. sněhový poprašek, mráz -9 °C. 9. února byla vánice, mráz dosáhl -16 °C, 
13. února se oteplilo, bylo silně mlhavo, slabé pršky. V posledních dnech února a začátkem 
března bylo mlhavo, odpoledne mnohdy vý- 
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slunno. 12. března nastalo podmračno a studeno až do 15. t. m. Pak po ranních mrazech 
odpoledne bylo výslunno. Zima byla mírná, vláha uspokojivá, teplota v lednu o 5 °C vyšší 
než dlouholetý průměr. Únor nebyl příznivý nočními mrazy stromoví. Jarní práce začaly se 
17. března. 29. března nastalo oblačno, 30. t. m. celý den pršky. V prvé polovině března 
se střídavě ochlazovalo a oteplovalo. Chladné a nestálé počasí bylo vystřídáno pěkným 
a teplým, provázeným dešti. Březen byl poměrně teplý a suchý. Začátkem dubna se 
vyjasnilo, v noci byly mrazíky až -7 °C. Uprostřed dubna sněžilo, nastalo úporné chladno. 
Od 27. dubna se vyjasnilo. Duben byl převážně chladný, vlhčí. Chladné počasí dubnové 
zpozdilo rozkvět ovocných stromů, které nasadily bohatě na květ. Začátkem května 
přeprchávalo a oteplilo se, 9. t. m. přišla prvá bouřka. Kol 10. května začalo se sekati žito 
na krmení, kol 15. t. m. vojtěšky. Výslunno střídalo se s přeprškami, koncem měsíce 
přibylo teploty. Vydatné deště způsobily u žit, ozimných ječmenů a pšenic polehnutí, 
v jařinách a cukrovce rozvoj ohnice. Tráva na lukách byla pěkná, dosti hustá. Chladna 
zpomalila vývoj kultur. Zimní směsky poskytly mnoho zelené hmoty, vojtěšky a jetele velmi 
urostly, koncem května se kosily na sušení. Protože chladné a drobné pršky trvaly až do 
13. června, sena kosená začátkem měsíce, byla vydatná, leč mnoho vymokla. Od 
14. června se vyjasnilo a oteplilo, parna dosahovala 28 °C, byla přerušena 24. t. m. 
bouřkou s lijavcem; potrvala až do konce června. V prvých červencových dnech s oblač-
nem přišly deště. Ozimný ječmen začal se sekati 4. t. m. Deště, jež způsobily předčasné 
silné polehnutí obilí v mnohých případech ještě před vymetáním, potrvaly do 14. července. 
Pšenice byly napadeny rzí, ječmen pruhovitostí. Polehlými kulturami prorůstaly neobyčejně 
silně plevele, v nebývalém množství se vyskytoval vlčí mák, chrpa, koukol a ohnice. 
Ovocné stromy byly hojně napadeny zelenými mšicemi a housenkami. Náhlý přechod 
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z chladného a vlhkého počasí do teplého a suchého v polovině června byl nepříznivý vývoji 
ovoce, zejména jablek, jichž mnoho opadalo. Jen úroda třešní byla značná. Zeleniny bylo 
celkem hojně, stav byl dobrý. Žita začala se sekati po 20. červenci. Žně byly svízelné, 
polehlé a porostlé obilí, neustálé pršky a lijavce zdržovaly sklizňové práce. Již dlouhá léta 
nebyl červenec tak deštivý. Sečení obilí bylo namnoze nutno prováděti ručně a velmi často 
pro silné polehnutí se značnými obtížemi. Krajně nepříznivé deštivé počasí zdržovalo žňové 
práce, snižovalo výnos a jakost obilí a zdržovalo sklizeň. Množství slámy a neskladnost 
ležáků snížily hektolitrovou váhu, zadiny bylo mnoho. Sklizené obilí bylo neskladné 
a nemohlo se vejíti do stodoly, proto po žních bylo v polích 
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mnoho stohů. Od 6. srpna se počasí zlepšilo, teplota dosahovala 28 °C, 19. a 20. srpna 
přišly bouřky s lijavci. Pak bylo výslunno. Červenec a srpen byly velmi vlhké, červenec 
značně teplý, srpen chladnější. Po lijavci s bouřkou 7. září bylo chladno s přeprškami. Od 
12. září bylo ve dne výslunno, v noci úporné chladno, uprostřed měsíce větrno, pak se 
vyjasnilo a oteplilo. Od 25. září bylo podmračeno a chladno až do konce měsíce. Při 
vyorávání řepy činil obtíže veliký chrást. Na začátku října bylo podmračeno a chladno, 
12. t. m. šedivý mrazík a jasno, pak podmračeno s teplem, 20. t. m. přepršky, pak pod-
mračeno a chladno. 1. a 2. listopadu pršelo, pak silně mlhavo, v noci úporné chladno, od 
16. t. m. v noci mrazíky, ve dne výslunno. 20. listopadu teplota klesla pod 0 °C, 30. t. m. 
přišel s mrazem sníh. Potom 10 °C tepla, blátivo. Od 20. prosince byla po celý den hustá 
clona mlhy, od 23. t. m. mráz, který po vánocích se zmírnil, večer dostavovaly se husté 
mlhy. V prosinci onemocnělo mnoho lidí chřipkou, nemocní měli slabou horečku, bolesti 
v krku, úporný kašel. 
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Rok 1937. 

Sčítání dobytka. Dne 1. ledna napočítáno u 59 držitelů 28 telat pod jeden rok, 9 býků, 
44 připuštěných a 27 nepřipuštěných jalovic do dvou let, 26 volů, 307 krav, úhrnem 
441 kusů skotu, 4 hříbata, hřebečci pod rok, 5 klisen a 18 valachů do patnácti let, 2 klisny 
a 18 valachů starších, úhrnem 47 koní, 12 plemenných prasnic do jednoho roku, 
15 starších, 16 selat do osmi neděl, 138 běhounů do půl roku, 35 starších prasat, úhrnem 
266 prasat, 3 kozli a 101 koza. 

Lékárna. Dne 1. ledna otevřel v čís. pop. 17 lékárnu Mg.Ph. Jan Šimůnek.38 

Odvod. V pondělí dne 8. března šlo k pravidelnému odvodu do Unhoště 29 branců druhé 
a třetí třídy; z nich uznáno 13 způsobilých k činné službě vojenské. 

 

                                                 
38  Bývalý hostinec U Českého lva na severní straně Husova náměstí, nyní zde stojí prodejna Iceland. 
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Osev. Po jarním setí při zjišťování ploch osevu ohledáno v obci 655,39 ha orné půdy a na 
ní oseto 3,19 ha ozimného ječmene, 1,50 ha bobu, 16 ha řepky, 0,28 ha máku, 0,50 ha 
lenu, 4,50 ha ranných39 bramborů, 2 ha kukuřice na zeleno, 1 ha slunečnice na zeleno, 
0,10 ha seradelly, 160 ha ozimné pšenice, 1,61 ha jarní pšenice, 18,50 ha ozimného žita, 
125 ha jarního ječmene, 28,50 ha ovsa, 15,61 ha směsky jarní na zrno, 45 ha pozdních 
brambor, 95 ha cukrovky, 28,50 ha krmné řepy, 27 ha jetele, 65,50 ha vojtěšky, 0,50 ha 
ligrusu, 15,50 ha směsky obilí a luštěnin na zeleno. 

20. výročí Zborova. 20. výročí bitvy u Zborova oslavila zdejší posádka dne 1. července 
t. r. na sokolském cvičišti, kdež vojsku a občanstvu uspořádán společný poslech rozhlasový 
slavností z Prahy; druhého dne na náměstí velitel odbočky zemské zbrojnice major Jos. 
Chrastný vykonal přehlídku vojska a promluvil o významu Zborova. 

Za vedení spolku Přátel čsl. legionářů sdružené korporace z Hostivice, Chýně, Jenče, 
Litovic a Sobína uspořádaly 3. července t. r. v sokolovně divadelní představení „M. Pleský, 
Zborovští“, dne 4. července shromáždily se u nádraží, odkud silný průvod šel k památníku 
padlých. Tam promluvil spisovatel Jaroslav Kvapil, podplukovník Jar. Kovář, do památníku 
vložena prst z bojiště od Zborova, Terronu a Dos Alta. Odpoledne konán na náměstí 
koncert. 
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Úmrtí presidenta Osvob. Zpráva o skonu presidenta Osvoboditele rozšířila se v obci 
časně ráno 14. září. Na veřejných i soukromých budovách byly vztyčeny smuteční prapory, 
ve výkladech obchodníků byly obrazy zesnulého se smuteční ozdobou. 

V pátek 17. září vezeny tělesné pozůstatky zesnulého z Lán zdejší obcí do Prahy. Veškerá 
okna byla ozářena, u mlékárny státních statků zaujali podle dvou pylonů s řeckým ohněm 
strážní rota 5. pěšího pluku, důstojníci, rotmistři, legionáři, spolky s prapory a dále podle 
silnice nepřehledné špalíry lidu. O deváté hodině rozezvučely se zvony, za čtvrt hodiny 
přijelo auto s kancléřem Dr. Šámalem, pak auto, ve kterém byla uložena rakev s tělesnou 
schránkou presidenta Osvoboditele. Rakev pokrytá státní vlajkou zářila v osvětleném voze. 
Vojsko vzdalo čest, prapory spolků se sklonily, lidé s pohnutím hleděli na vzdalující se 
rakev. 

V úterý 21. září odpoledne stály na nádraží na nástupišti spolky s prapory, zástupy lidu, 
u koleje vojsko, na nákladní rampě žactvo obecní školy. Stanicí projel nejdříve osobní vlak 
se smutečními hosty, pak od Řep vlak s třemi smutečně vyzdobenými nákladními vozy, na 
prostředním rakev s tělesnou schránkou presidenta Osvoboditele, zahalená státní vlajkou, 
s legionářskou stráží. Za zvolněné jízdy nádražím vojsko i občanstvo vzdalo zesnulému 
poslední poctu. 

 

                                                 
39  Slovo „ranný“ se dvěma „n“ psal nejen ředitel Bohuslav, ale níže i ředitel Saifrt; pravděpodobně tato 

podoba odpovídala tehdejším pravidlům. 
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1937. 

 

[Stopy po původně nalepené druhé pohlednici.] 

1938. 
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Rok 1937. 

Resignace p. Kouly na funkci kronikáře. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 21. čer-
vence 1937 vzdal se dosavadní kronikář pan Frant. Koula pro stáří této funkce, jakož 
i členství ve všech komisích. Starosta za svědomitou práci vzdal panu Koulovi díky. 

Sebevražda hrobníka Donáta. Dosavadní hrobník J. Donát pro rozhárané rodinné 
poměry skončil hrozným způsobem. Vložil se do úst rozbušku, již nechal explodovat. Hlava 
mu ranou byla rozražena a části mozku byly rozmetány po okolí. 

Nový hrobník. Za něho zvolen hrobníkem ve schůzi 21. VII. 1937 Jos. Kostříž, který je 
současně kostelníkem. 

Pensionování tajem. Jaroslava Najmana. Dne 15. dubna 1937 k své žádosti pen-
sionován dosavadní obec. tajemník Jarosl. Najman. Nastoupil do služeb obce 1. IV. 1913 
a měl do pense s legionář. léty a válečnými půlletími 27 roků. Z toho vyměřeno mu 74 % 
pense – tedy Kč 11 988, po srážkách čistá pense činí Kč 11 108,02, měsíčně Kč 925,67. 
Byl to úředník svědomitý a poctivý, povahy tiché a skromné. 
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Nový tajemník. Na uprázdněné místo došlo 9 žádostí. Zvolen Frant. Strašlipka. Týž je 
absolventem obchod. akademie a nastoupil své místo 1. března 1937 se základ. služným 
Kč 6 300 a zvláštním přídavkem Kč 2 100. Postupy po 3 létech. 

Definitiva stráž. Vodolána. Obec má dva strážníky: Ant. Balíka a Fr. Vodolána. 
Poslednímu po 3leté čekací době a zkoušce udělena definitiva. Služné má Kč 6 300, funkč. 
příd. Kč 2 100 a výchovné Kč 2 100. 

Nový kronikář Alois Saifrt. Dne 30. září 1937 zvolen obec. kronikářem Alois Saifrt, říd. 
uč. v. v. Týž narodil se r. 1876 v Slaném, kdež studoval gymnásium a učitelský ústav 
v Příbrami. Ustanoven na prvém místě r. 1897 v Hostivici, kdež působil do r. 1931 zároveň 
jako správce živnost. školy pokrač. R. 1931 jmenován učitelem a posléze zat. ředitelem 
školy v Praze. R. 1936 pensionován. Jest majitelem domu čp. 147, který r. 1907 postavil 
a r. 1914 zvýšil o 1. poschodí. 
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Rok 1937. 

25.leté trvání zdejší živnost. školy pokrač. Významnou událostí v obci tohoto roku 
bylo jubileum 25letého trvání zdejší živnostenské školy pokrač.  

Již před 25 léty obec zdejší silně vzrůstala, mělať tehdy 1 600 obyvatel, z nich 
50 živnostníků s 26 učni, kteří navštěvovali živnost. školy v Unhošti, v Praze, Liboci 
a Břevnově. Pociťována potřeba zříditi školu v místě. 

Vznik živnost. školy pokrač. Proto 18. května 1911 svolal tehdejší starosta p. Fr. Kubr 
schůzi interresantů za účelem zřízení školy. Pozváni násled. pánové: Karel Nerad 
hostinský, J. Suchoradský říd. učitel, J. Vlasák obchod., Jan Kohoutek mistr obuv., 
Al. Saifrt učitel, za Litovice Mareš krejčí ze Břvů a Melcr truhlář z Litovic.  

První výbor. Sestaven zatímní výbor z násled. pánů: Fr. Kubr jako předseda, Al. Saifrt 
jako jednatel, dále Jan Suchoradský, továrník Ant. Staněk, Jan Kohoutek, Karel Nerad, za 
Litovice Lad. Novotný, Linek rolník a Melcr truhlář. 

Jednatel Al. Saifrt podnikl pak veškery přípravné práce, k nimž potřebné rady a pokyny 
poskytl inspektor živnost. škol architekt Bráf a řed. Melichar v Unhošti. Podána žádost za 
povolení školy tehdejšímu c. k. ministerstvu ve Vídni. Povolení došlo od tehdejšího c. k. 
místodržitelství v Praze výnosem ze dne 27. července 1912. 

První učitelé školy a inspektoři. S vyučováním započato 17. října 1912 v I. ročníku, do 
něhož zapsáno 38 učňů. Správcem školy byl řed. Jan Suchoradský, první učitelé: Pechlát, 
Saifrt, Uhlík a Počkay. Prvním inspektorem byl arch. Bráf, bratr ministra Bráfa, druhým 
řed. Brousek, dále inž. dr. Srbek, škol. rada inž. Zach, dr. Kalivoda a vrch. škol. rada Václ. 
Hrabák. 

Obvod školy. Do obvodu školy pojaty obce: Hostivice, Litovice, Břve a Sobín. Pokud 
místo stačí, budou přijímáni i učňové z Chýně a Jenče. 

Obec. zastupitelstvo v Hostivici zavázalo se poskytovati 
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Rok 1937. 

palivo, světlo, čištění a hraditi případný schodek. Školní rada poskytla místnosti ve staré 
škole, kdež v I. poschodí vyučováno. Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček poskytly Kč 50 
a slíbily hraditi případný schodek. Fa Staněk a Ponec školu vydatně podpořila darem 
Kč 100 a věnováním lamp, poněvadž z počátku vyučováno ve čtvrtek večer a v neděli 
dopoledne. Též okolní obce přispěly na školu až na Sobín, která po dobu trvání školy 
nepřispěla ani haléřem – že prý nemá učňů. 

Výbor školy dal zhotoviti stoly ku kreslení a rýsování. Vbrzku zavedeno vyučování denní 
benevolencí zdejších živnostníků. 

Když r. 1931 provedena nástavba II. patra nové školy a stará škola prodána, přestěhována 
živnost. škola do přízemku nové školy. 

Návštěva školy. Počet žactva v uplynulém 25letí byl různý. Největší byl v r. 1927 – 
93 učňů, kdy otevřena paralelka pro učně zednické. Nejmenší v r. 1932–33, celkem jen 22 
učňů. V r. 1914–15 v době válečné pro nedostatek nákladu škola uzavřena. V jubilejním 
roce 1937 bylo na škole 48 učňů, z nichž 25 % kovodělníků, většinou ze zdejší továrny 
Fr. Zicha a spol. 

Učitelé a správci během trvání školy. Za uplynulých 25 let působili na této škole 
násled. učitelé: Saifrt, Pechlát, Uhlík, Počkay, Al. Geltner, Jiří Geltner, Vyleta, Klapka, 
Borovička, Václ. Nykles, Janoušek Ferd. a Jan Nováček. Z nich nejdéle Alois Saifrt 20 roků, 
Jiří Geltner 18 r. Správci školy byli: p. Jan Suchoradský, Al. Saifrt 1916–19, který r. 1919 
odešel na Slovensko. Od r. 1919–26 p. Al. Geltner a po jeho pensionování opětně Al. Saifrt 
do r. 1937. Toho roku zvolen správcem odb. učitel Jiří Geltner.40 

Škol. výbor v jubilej. roce. Členy výboru v jubilej. roce byli: předsedou starosta 
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Rok 1937. 

Členy výboru v jubilej. roce byli: starosta obce jako předseda Frant. Čermák, místopředs. 
Ant. Hakl zástupce země, Jan Kohoutek zást. živnost., Ant. Závora zás. obch. komory, 
Jos. Jandera zást. státu, Al. Saifrt správce školy, Václ. Radostný zástupce Litovic. 

Založení nadace živnost. školy na paměť 10letého trvání republiky. Ve schůzi 
škol. výboru dne 17. prosince 1927 učinil místopředs. p. Ant. Hakl návrh, aby z uspo-
řeného, během 15letého trvání školy, jmění zřízena byla nadace na paměť 10letého trvání 
republiky. Úroků nadace, jež činiti bude Kč 20 000, užito bude ku podpoře absolventa 
zdejší živnost. školy, který dále navštěvuje některou vyšší odbor. školu. Tento návrh 
jednohlasně výborem přijat. Vyhotovena trojmo nadační listina a schválena dne 25. srpna 
1930 čís. 406854 ai 1930 zem. úřadem. Stalo se tak v době, kdy členy výboru byli: Matěj 
Kalina, Ant. Hakl, Jan Kohoutek, Jos. Čermák, Ant. Závora, Karel Nerad a Alois Saifrt. Jako 
svědkové vedle členů výboru na nadač. listině podepsáni Jarosl. Najman obec. tajemník 
a Josef Procházka obec. strážník. 
                                                 
40  Poslední větu dopsal Alois Saifrt do svého textu dodatečně. 
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Peníz nadační uložen u Městské spořitelny v Unhošti a vynculován. První požitky z nadace 
Kč 500 obdržel zed. učeň a žák mistrov. školy při st. prům. škole v Praze Frant. Nedbal 
z Jenečka, druhý Zdeněk Najman též Kč 500. 

Neschválení obec. rozpočtu okres. úřadem. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 
21. října 1937 starosta Fr. Čermák předčítá přípis okres. úřadu v Kladně ze dne 6. X. 1937 
č. 34054/4, jímž neschvaluje se obec. rozpočet na r. 1937, jelikož schodek Kč 90 000 nelze 
žádnými úsporami uhraditi. Obec. zastupitelstvo usnáší se na protestu. 

Rozpuštění obec. zastupitelstva. Dále čte přípis zem. úřadu v Praze ze dne 13. října 
1937 č. 426/4 z r. 1937, jímž rozpouští se obec. zastupitelstvo na základě § 106 obec. 
zřízení, jelikož toto není sto vésti řádně obec. hospodaření. 

Dále čten přípis okres. úřadu v Kladně ze dne 18. října, jímž stanoví se den předání obec. 
úřadu a pokladny.  

Stanoveného dne dostavil se komisař okres. úřadu 
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Rok 1937. 

Převzetí správy obce komisařem p. Nebázlivým. 

v Kladně pan Nebázlivý a převzal správu obce.41 

Členové obec. zastupitelstva při rozpuštění. Členy rozpuštěného zastupitelstva byli: 
starosta Fr. Čermák, I. nám. Fr. Novák, II. nám. Mat. Tůma, členové: Kolář, Donát Jos., 
Sýkora, Šmíd, Kubišta, Houdek, Bahenský, Koula, Sleza, Procházka, Jelínek, Matoušek, 
Jelínek Václ., Dr. H. Houba, Sláma Václ., Příhoda, Šváb, Čermák Jarosl., Ant. Hakl, 
F. Zicha, Fiala, Závora, Černoch, Mráz, Sulán, Fišer, Zvára. 

Velké krádeže v obci. Na podzim tohoto roku spácháno bylo v Hostivici mnoho krádeží, 
nejvíce králíků. Krádeží bylo tolik, že zostřeny byly v noci hlídky. Pachatelé však 
nevypátráni. 

Pensionování faráře P. Jana Novotného. V listopadu odešel do pense zdejší farář 
a konsist. rada P. Jan Novotný. Narodil se r. 1859 v Jindřichově Hradci a působil v Hostivici 
od r. 1908. Veřejného života se nezúčastnil. O opravy farních budov se nestaral a násled-
kem toho sřítily se r. 1936 stáje na jižní straně k lukám a více nebyly postaveny. 

Prsť ze Zborova do památníku padlých. V létě uspořádána péčí odbočky čes. obce 
legionářské slavnost, při níž vložena do památníku padlých prsť z bojiště u Zborova. 
Slavnost byla velmi zdařilá, za hojné účasti a promluvil na ní spisovatel Jaroslav Kvapil. 

Úmrtí tov. p. Fr. Zichy. V září zemřel zdejší továrník p. Frant. Zicha. Začal od píky. Svou 
neúmornou pílí a prací domohl se majetku, takže se svým společníkem p. Heimem 
zakoupil po fě Staněk zdejší továrnu a zavedl výrobu armatur. Byl poctivým demokratem 
a s dělnictvem, sám bývalý dělník, upřímně cítil. Účastnil se horlivě veřejného života jsa 
členem obec. zastupitelstva a funkcionářem Sokola a jiných spolků. Dobrá věc nalezla vždy 
u něho podpory. Čest jeho památce! 

                                                 
41  Vládní komisař se správně jmenoval Bohumil Nebáznivý. 
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Převzetí parního mlýna Kooperativou. V tomto roce převzala Kooperativa zdejší parní 
mlýn od dosavadního majitele p. Snětiny, jenž přese všechno přičinění a poctivou snahu 
mlýn nemohl udržeti. Kooperativa, jež byla největším věřitelem, mlýn moderně s velikým 
nákladem od p. Snětiny zřízený převzala a uvedla do chodu. 
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Rok 1937. 

Od let devadesátých předešlého století vystřídali se násled. majitelé tohoto mlýna: Tausig, 
Štýbr, Záborec, Snětina a nyní Kooperativa. Za Záborce, krátce po převratě, mlýn vyhořel 
a byl pak novým majitelem p. Snětinou ve větším rozsahu nákladem milionovým vystavěn 
a moderně zařízen. Bohužel podnik neprosperoval a po krátké době r. 1937 převzala jej 
Kooperativa, již byla nejvíce v podniku finančně zúčastněna. 

Rok 1938. 

Počasí. Zima v r. 1937–38 byla velmi mírná, dosti suchá. Větší mrazy panovaly před 
vánoci, jinak bylo počasí po novém roce velmi mírné. Sněhu bylo málo. Jaro přihlásilo se 
brzo. Již v březnu nastaly teploty abnormální, jaké bývají v máji. 

Slunce po celý měsíc zářilo tak, že pupeny ovocných stromů nalily a připravily se k rozvití. 
Avšak nastala změna, jež na vegetaci způsobila škody. V měsíci dubnu nastala citelná 
chladna a sněhové vánice. V horách napadlo až 40 cm sněhu. Nastaly tuhé mrazy, ku 
konci dubna někde až 12°, jež zničily květy meruněk, broskví, sliv a jabloní. Po nedostatku 
ovoce v předešlých létech špatná perspektiva na letošní rok, kdy opět velké sumy za ovoce 
budeme platit cizině. 

Klidně začal tento rok, ale jaký bude jeho běh a konec pro osudy lidí a národů! 

Hospodářství obce naší péčí komisaře uvedeno do normálních kolejí. K úhradě dluhů 
a úroků z nich zavedeny některé nové dávky, zejména dávka z obytných místností. Tato 
nucená správa trvala až do června 1938, kdy vypsány nové volby do obec. zastupitelstva. 

Volby do obec. zastupitelstva. Do nových voleb šly následující politické strany: 
českoslov. strana nár. socialistická, spojené občanské strany, a to: republik. strana, 
Domovina domkářů, českoslov. strana lidová, českoslov. živnostensko-obchodnická strany 
a Národní sjednocení; dále českoslov. sociálně-demokrat. strana dělnická a komunistická 
strana českoslov. 

Volby konány dne 29. května 1938 dopoled. na obec. úřadě a v sokolovně. Vládními 
komisary jmenováni J. Mansfeld a Alois Saifrt, ředitelé škol, poslední ve výslužbě. 

Byly celkem 4 kandidátky. Na kandidátku čsl. strany nár. soc. čís. 1 zvoleni následující 
kandidáti: Jos. Příhoda, dílenský ČSD, Václav Fišer, žel. zřízenec v. v., Alois Fousek, 
zřízenec, Bohusl. Sýkora, úředník, Gejza Šprock, soustružník, Ant. Vobořil,  
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zámečník, Jan Klíma, želez. gážista, Stanisl. Šťáhlavský, želez. zřízenec, celkem 8 členů. 

Na kandidátku komunistické strany čís. 2 zvoleni: Novák Frant., stavbyvedoucí, Kalaš 
Frant., tesař, Ševčík Frant., skladník, Stehlík Václ., soustružník, Tichý Václ., dělník, Šimáč-
ková Žofie, Bělohlávek Stanisl., písař – celkem 7 členů. 

Na kandidátku čsl. strany soc-dem. čís. 3 zvoleni: Jakl Vojtěch, revisor vlaků, Kouble Jos., 
skladník, Šváb Frant., pensista, Sláma Václ., dělník, Hakl Karel, zámečník – celkem 
5 členů. 

Na kandidátku spojených občan. stran čís. 4 zvoleni: Tůma Matěj, rolník, Zvára Vojtěch, 
pokladník, Justa Jaroslav, obchodník, Vobořil Jarosl., vrchní účetní, Čermák Jarosl., 
malorolník, Anděl Jos., kancel. pomocník, Závora Ant., obchod., Staněk Jiří, úředník Praž. 
želez. společ., Šafařík Frant., rolník, Hromádko Rudolf, expedient. Celkem 10 členů. Celé 
zastupitelstvo čítá 30 členů. 

Nový starosta p. Jos. Příhoda a obec. rada. Dne 19. června 1938 svolána ustavující 
schůze obecního zastupitelstva, při níž zvolen byl: 

1. starostou obce: Jos. Příhoda 
2. I. náměstkem: Tůma Matěj 
3. II. náměstkem: Frant. Novák 
4. členy obecní rady: Vojtěch Zvára 

  Jaroslav Justa 
  Fišer Václav 
  Bohusl. Sýkora 
  Václ. Stehlík 
  Vojtěch Jakl 
  Frant. Šváb 

Kéž toto nové zastupitelstvo má vždy na zřeteli jen blaho a prospěch obce. 

Prodej Zichovy továrny. V měsíci […] prodána zdejší Zichova továrna firmě Bedřich 
Lubík. 

Vdově pí Zichové a společníku p. Heimovi vyplaceny po zaplacení dlužných daní podíly 
a vedení továrny přestěhováno do Prahy, takže v Hostivici zůstává jen výroba, jež zaměst-
nává přes 100 lidí. Tím ochuzena jest zdejší obec o značnou část daní. 

Úmrtí faráře P. Jana Novotného. Dne 24. dubna 1938 zemřel v Ruzyni na odpočinku 
býv. zdejší farář P. Jan Novotný a 27. dubna za hojné účasti občanstva a duchovenstva 
pohřben na zdejším hřbitově. Působil v obci od r. 1908–1937. Stár 79 let. 

Al. Saifrt, kronikář  
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Úmrtí obec. tajemníka Fr. Strašlipky. Dne 13. října 1938 zemřel obec. tajemník Frant. 
Strašlipka ve věku 29 roků. Působil v obci 1 rok 7 měsíců. Byl to člověk tichý, hodný a pro 
své povolání dobře kvalifikovaný. 

Biřmování v obci. Dne 12. října měl v obci biřmování arcibiskup kardinál J. Kašpar. Účast 
as 500 biřmovanců. 

Změny držebností. La Mote a Ferd. Hyml. Tohoto roku v nucené dražbě prodán byl 
dům čp. 164 patřící La Motovi.42 Koupila jej Městská spořitelna v Unhošti, která tu měla 
největší pohledávky za Kč 120 000. Po náležité úpravě přestěhovala do něho svoji filiálku, 
která dosud byla v domě p. Kopeckého na Benešově náměstí.43 

Ferdinand Hyml prodal svůj domek čís. 113 Václavu Kallovi, elektrotechniku za Kč 30 000 
a sám si postavil jednopatrový domek na části parcely zakoupené od býv. obec. tajemníka 
Jarosl. Najmana čp. 376.44 

Dlažba silnice. Silnice vedoucí od zbrojnice k prachárnám byla ve velmi desolátním 
stavu. Okresní úřad nelituje nákladu, dal tuto vydlážditi čedičovými kostkami počínaje od 
státní silnice až kus za prachárny, čímž odpomoženo bylo naléhavé potřebě v podzimních 
vlhkých dnech. Náklad byl jeden a čtvrt milionu korun.45 

Světové události a jich zásah do osudů našeho národa. Adolf Hitler. Do 
evropských dějin mocně v tomto roce zasáhl muž, jenž z nepatrných počátků vyšinul se na 
nejpřednější místo v Německu a i v celé Evropě. Jest to Adolf Hitler, býv. lakýrnický 
pomocník, jenž prokázal takové státnické schopnosti, že v r. 1933 stal se říšským 
kancléřem. Za úkol vytýčil se sjednotiti všechny Němce nejen v Německu, ale i mimo 
Německo. 

Svůj program stanovil v knize „Mein Kampf“ a dle něho postupoval. Neohlížeje se na nijaké 
smlouvy připojil pomocí plebiscitu k Německu Saarské Poruří, rozpustil všechny politické 
strany ponechávaje pouze stranu národně sociální, jež při volbách zvítězila na celé čáře 
a jejíž pomocí Hitler ovládl celé Německo. 

Opíraje se o dobře vyzbrojenou armádu a o spojeneckou Itálii, přikročil k sjednocování 
Němců mimo říši. 

Anšlus Rakouska. Předpravou k tomu byla obratně a účelně vedená propaganda 
v Rakousku a v naší republice. 

Beze všeho vypovědění války překročilo vojsko něm. v počtu 50 000 mužů dne 12. března 
1938 v 5:30 hod blíže Pasova 

                                                 
42  Čsl. armády čp. 164. 
43  Broulova čp. 212. 
44  Husovo nám. čp. 113; 28. října čp. 491. 
45  Ulice Jiráskova a K Višňovce. 
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rakouskou hranici a nenalézajíc nikde odporu vtrhlo za jásotu Vídeňáků do Vídně. Tak bez 
kapky krve obsadilo obojí Rakousy, Tyroly, Korutany, Štýrsko a Salcbursko o rozloze 
83 985 km².  

Konrád Henlein. V čelo našich Němců postavil se Konrád Henlein, učitel tělocviku, jenž 
sjednotil sudetské Němce též na podkladě nár.-soc. Žádal pro naše Němce úplnou 
autonomii. Své neslýchané požadavky formuloval opíraje se o Hitlera, k němuž jezdil na 
porady, v 9 bodech na sjezdu v Karlových Varech. Vláda naše v čele s Dr. Mil. Hodžou byla 
ochotna našim Němcům co nejvíce vyjíti vstříc.  

Slib pomoci Francie a Anglie. Též Francie s Anglií slibovaly nám podporu. Francie 
prohlásila, že jest rozhodnuta postaviti proti použití násilí vůči Českoslov. násilnou akci 
Francie společně s Vel. Británií. 

Naše částečná mobilisace. V tomto napjatém jednání přišel 21. květen 1938, jenž stal 
se projevem rozmachu naší národní síly. Tehdy zjištěno, že Německo připravuje na 
českoslov. hranicích určité pohyby vojska, aby tak obec. volby v našem zněmč. území byly 
ovlivněny projevem německé síly. Vláda naše odpověděla částečnou mobilisací, jež 
bleskurychle a s radostným nadšením provedena. Tehdy britská vláda upozornila němec. 
vládu, že by Anglie nestrpěla válečný útok na Českoslov. Německo bylo nuceno ustoupiti, 
ale nezapomnělo, ač zatím Hodža snažil se upokojiti naše Němce. 

Tak po skvělém rozmachu naší síly a po nádherném sletu všesokolském, který se v létě 
v Praze konal, v Londýně a v Paříži osnovali již řešení českoslov. otázky, které nás mělo 
nesmírně poškoditi. 

Zatím v sudetském území Henleinovci a zejména jejich vojensky organisované uniformo-
vané útvary, jež vláda naše ve své nemístné shovívavosti povolila, vyvolávali úmyslně stálé 
nepokoje, při čemž docházelo k četným srážkám s naší ozbrojenou mocí.  

Stanné právo 14. září v zněmč. území. Proto naše vláda 14. září vyhlásila v tomto 
území v 11 okresech stanné právo. Po tomto zákroku Henlein vydal provolání k Němcům, 
v němž zdůrazňuje, že naši Němci chtějí domů do německé říše. 

V té době jednáno horlivě v Londýně a v Paříži o nás bez nás. 
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Přišel však 21. září, kdy se ukázalo, že nemůžeme na svého spojence Francii a tím méně 
Anglii spoléhati. 

V noci o 2. hod. dostavili se k pres. Dr. Benešovi vyslanec Anglie a francouzský a učinili 
důležitá sdělení, po němž svolána ministerská rada, jež pod tlakem zradivších nás 
spojenců učinila závažná rozhodnutí. 

Dne 23. září odstoupila vláda Hodžova a nastoupila vláda nová, v jejíž čelo postaven 
armád. generál Syrový. 
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Mobilisace I. výzvy. Dne 24. září rozhlášena v celé republice mobilisace 1. výzvy do 
40 let, jež vzorně a nadšeně provedena. Bleskový nástup vojáků proveden tak dokonale 
a radostně, že to budilo obdiv nás všech. 

Mobilisace v Hostivici. Také do naší obce 24. září dovezl úředník okres. úřadu mobili-
sační vyhlášky, jež byly hned vyvěšeny. Dle nich v době šesti hodin musili záložníci do 
40. roku nastoupiti.  

Z obce jich šlo 60. Dne 25. září na 5. hodinu musila se dodati do Kladna motorová vozidla. 
26. září dodáno z obce 6 evidenčních koní, 27. září na pátou hodinu stanoven odvod ostat-
ních koní v Kladně. Povoláno jich 13, na přípřež s 10 vozy. 

Ihned vydán zákaz všech shromáždění s platností 3 měsíců. 24. září nařízeno zatemnění 
oken, jež odvoláno za týden. Zastaven provoz autobusů, na dráze omezena osobní 
doprava na málo vlaků, jež se neobyčejně pozdily, byly přeplněny, v noci neosvětleny. 
Nastal nedostatek baterek, sádlo podražilo z 11 K až na 20 K. 

Uprchlíci ve zdejší obci. V obci se usadilo 18 rodin uprchlíků v počtu 57 osob ze zněmč. 
území, kteří přišli jen s tím, co unesli. 

Též tu ubytováno 300 mužů vojska, a to v sokolovně, ve dvoře, u Hamouzů, na faře 
a u Neradů.46 Důstojníci bydlili v soukromí. Za obcí u bažantnice umístěn jeden světlomet, 
u Litovic skupina létadel, za panskými kůlnami v poli 4 protiletadlová děla. Nad nádražím 
v panském poli 2 kulometná hnízda. Hostivicí dnem i nocí projíždělo vojsko, jízda, tanky 
a motorová vozidla. Ze zdejší zbrojnice dnem i nocí odváženo střelivo auty nejen 
vojenskými, ale i civilními.  

Nálada obyvatelstva. Horečný ruch na všech stranách, nálada však nijak stísněná, 
nýbrž odhodlaná, toužící po rozřešení těžké a napjaté situace. Nikde žádný strach! Ve 
tvářích tisíců vojáků Hostivicí ke hranicím projíždějících viděti nadšení, odhodlanost. V těch 
dnech byli jsme hrdi na svou krásnou a statečnou armádu. 
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Situace v zahraničí. Avšak blížila se již strašlivá rána, která nás měla zasáhnouti. Dne 
25. září odevzdal anglic. velvyslanec Nevton naší vládě Hitlerovo memorandum, v němž 
žádá od nás postoupení zněmčelého území Německu do 1. října. Mezi tím pozval Hitler 
Chamberlaina, Daladiera a Musoliniho do Mnichova k dohodnutí se o nás bez nás. Na této 
schůzi usnesly se 4 evrop. mocnosti vyzvati nás k přijetí nových hranic. Měli jsme volbu 
mezi zoufalou a bezvýhlednou obranou, která by znamenala zpustošení vlasti a prolití krve 
tisíců našich lidí, a mezi přijetím podmínek, která v bezohlednosti nemají příkladu 
v dějinách. 

Proto vláda naše po všestranné úvaze a po naléhavých doporučeních vlády franc. a anglic. 
přijala mnichovská usnesení. Nejčernější den národních a státních našich dějin – 30. září 
otřásl našimi dušemi. V těch dnech vypil náš národ kalich hořkosti až do dna. 

                                                 
46  Sokolovna – Tyršova čp. 201, dvůr – areál zámeckého dvora čp. 13, 193 a další, u Hamouzů – 

K Nádraží čp. 115, fara – Husovo nám. čp. 5, u Neradů – Čsl. armády čp. 22 a 105. 
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Jako kdysi ve středověku vítězila hrubá moc a násilí nad právem, tak bylo i nyní v „osví-
ceném“ 20. století. S heslem „sebeurčení“ začala konference čtyř v Mnichově a skončilo to 
zabráním 850 000 příslušníků našeho národa. 

Na znamení velké bolesti a nezasloužené pohromy jsme v té době ani nevzpomínali 
20. výročí státní samostatnosti. Mnozí bolestí a zármutkem náhle zemřeli. 

Ačkoliv byla bolest krutá, přece lid náš neztratil víry v sebe sama. Výstižně to pověděl 
v osudný den 30. září v rozhlase básník Hora: „Ve dnech naší strasti, kdy bylo usneseno 
v radě mocných ochuditi tvojí tisíciletou vlast, povzneste všichni hrdě a klidně svá čela! 
Není na nás, abychom se hanbili! Chtěli jsme jenom mír a spravedlnost a dožili jsme se 
zklamání, jež bude trčet jako boží muka po staletí v paměti dějin!“ 

Vyklizení Sudet. Vyklizení odstoupeného území stanoveno bylo od 1. – 10. října. V této 
těžké naší chvíli, kdy jsme byli o tisícileté přirozené hranice oloupeni, přihlásili se o podíl 
i „bratři“ Poláci a Maďaři. Musili jsme jim odstoupiti větší část Těšínska, Maďarům pak jižní 
části Slovenska a Podkarpat. Ukrajiny. 
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Odstoupené území. Ztráty naše jsou ohromné. Dle úředních údajů měří nyní republika 
98 912 km² a 9 807 000 obyv. – dříve 14 792 000 duší.  

Čechy měří necelých 33 000 km² – dříve 52 000 km², Morava a Slezsko jen 17 000 km² – 
dříve 27 000 km². Ztrácíme 37 % prostoru, Slovensko 21 %, Karp. Ukrajina 12 % území. 
Ztrácíme 40 % větších průmyslových podniků, zejména v hornictví, ve skle, textilu. 

Vyklízení odstoupeného území dálo se v klidu za pláče a nářku našich lidí, kteří připojeni 
k Německu. Odtržena i část Chodska. Mnoho našich lidí uprchlo před záborem do našeho 
území, zanechavše všechen svůj majetek v Sudetech. Nastává nám těžká starost tyto 
uprchlíky, jakož i evakuované státní zaměstnance a učitele umístiti. 

V této nejtěžší době nešlechetně zachovali se „bratři“ Slováci, hlavně slovenští luďáci. 
Svými autonomistickými požadavky vpadli nám v zad v době největší úzkosti. Při tom naši 
lidé na Slovensku vydáni v šanc největšímu štvaní a nadávkám. Co Slováci napáchali křivd 
a bolestí tím, že všem menšinám na Slovensku dovolili se organisovat, jedině ne Čechům. 

Aby byli upokojeni, dána jim nejširší samospráva, jíž využili k vypovídání úředníků a učitelů 
– Čechů ze Slovenska, k rozpuštění Sokola a k zabrání jeho tělocvičen. 

Abdikace pres. Beneše. Dne 5. října předs. vlády arm. gen. Syrový oznámil, že 
president Dr. Ed. Beneš skládá svou presidentskou hodnost. Funkci presidenta zatím 
zastávala vláda. Ministrem zahraničí jmenován Dr. Fr. Chvalkovský. 

Zastavení činnosti komunistů. Dne 20. října zastavena činnost komunistů a zbaveno 
mandátů v zdejším zastupitelstvu 7 členů této strany. V tomto roce již neoslavovali jsme 
28. říjen. 

Avšak kalich našeho utrpení nebyl vypit až na dno. 
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Nový president Dr. Emil Hácha. Ve zbytku roku 1938 zařizovali jsme se v naší 
okleštěné republice. Národní shromáždění ve své schůzi dne 30. listopadu zvolilo nového 
presidenta JUDra Emila Háchu, presidenta nejvyššího správního soudu. Týž jmenoval 
novou vládu, jejímž předsedou byl Rudolf Beran. 

Rozpuštění komunistic. strany. Dne 23. prosince 1938 rozpuštěna komunistická 
strana. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Osamostatnění Slovenska a Podkarpatské Rusi. Tento rok jest nejčernější v životě 
našeho národa. Den 14. března jest historickým pro nás a Slováky. Přes nejširší autonomii, 
kterou jim republika poskytla, nebyli spokojeni. V přísně důvěrné schůzi 14. března pro-
hlásili Slováci na sněmu v Bratislavi svůj samostatný stát. Po 20ti létech společné práce 
jsme se rozešli. Kletba Slovenska – nesvornost i tu hrála význačnou roli. 

Osamostatnění Slovenska mělo důsledky i pro Podkarpatskou Rus, jež se též 14. března 
osamostatnila. 

Konec samostatnosti republiky Českoslov. V této pohnuté době za souhlasu vlády 
odcestoval pres. Dr. Hácha s ministrem Dr. Chvalkovským v úterý 14. března do Berlína 
k přímé rozmluvě s říš. kancléřem Adolf. Hitlerem. Po rozmluvě 3 hod. trvající prohlásil 
pres. Dr. Hácha, že klade osud čes. národa i české země s důvěrou do rukou Vůdce 
německého národa. Vůdce přijal toto prohlášení a rozhodl, že přijímá český národ pod 
ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj národního života a jeho 
svébytnost. 

Ve středu 15. III. v 6 hod. ráno zahájen postup německé armády od hranic. Po 20tiletém 
trvání a po těžkých zkouškách v uplynulém roce zaniká naše drahá Českoslov. republika. 
Nastává pro nás úděl malého sedmimilionového národa, který byl osudem postaven 
doprostřed životního prostoru velkého osmdesátimil. národa německého. Tvoříme s ním 
organickou jednotu politickou a hospodářskou. Toto postavení bude určovati naše národní 
smýšlení a usilování. Nezhyneme! 

Budeme žíti, pracovati a zachováme se vždy nejdražší odkaz svých předků svatováclav. 
jazyk, svou kulturu a horoucí lásku k rodné zemi a k svým velkým dějinám. 

Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! 

Německé vojsko v Hostivici. Nástup německého vojska dál se za prudké sněhové 
vánice a studeného větru. V naší obci objevilo se německé vojsko ve středu 15. března 
odpoledne. Byly to 4 autokolony se stroj. puškami. Všichni promrzlí, zasmušilí, bez nálady. 
Druhého dne přijelo opět několik autokolon s vojskem. 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  113 
 

 
– 192 – 

 

Rok 1939. 

Německé vojsko v Hostivici. Nečetní diváci se zájmem, ale se smutkem v duši sledovali 
postup vojska. V následujících dnech projížděli vojáci obcí na motocyklech. 

Obsazení zbrojnice. Zdejší zbrojnice obsazena v pátek 17. III. odpoledne ke 3. hod. 
Dělostřelec. skladiště předáno 18. III. kapitánem Kohoutem za pomoci rotmistrů a zbroj-
nice štkap. Kožušníkem. Všude u brány postaveny stráže ozbrojené puškou a 2ma granáty. 
Mezi Němci byli mnozí ze Sudet, kteří dříve sloužili v naší armádě a uměli česky.  

V sobotu 18. III. v 7. hod. več. přitáhla pěchota a ubytovány v sálech u Neradů a u Ko-
runy. Toho dne objevily se v krámech první marky a pfeniky. Cena marky byla 10 K. 

Jízda po pravé straně. S ohledem, že německé útvary jedou po pravé straně, nařízena 
jízda vůbec po pravé straně. 

Němečtí vojáci brzo rozběhli se po obchodech s potravinami a velmi si libovali, že je vše 
k dostání, a vzhledem k vysoké ceně marky velmi se divili, když za marku u uzenáře 
dostali věnec vuřtů, u pekaře téměř celé prkno dobrých čes. koláčů. 

První říšské vyhlášky. Na nárožích objevily se první říšské plakáty německočeské 
a i plakáty okres. úřadu upozorňující na nástup vojska a nabádající ke klidu a pořádku. 

Nakupovací horečka. Občanů našich zmocnila se však horečka nakupovací, zejména 
obuvi a látek. Zdejší filiálka Bati byla úplně vyprodaná, též i potravinářské obchody. Na 
nákup látek občané jezdili hromadně do Kladna i Prahy. Zbytečné strachy! V té době bylo 
všeho dost. 

Noční alarm něm. vojska ve zbrojnici. Ze soboty na neděli po půlnoci neznámé 
individuum vystřelilo u zbrojnice, prý po stráži. Nastal poplach celé posádky, jež počala 
páliti z pušek i kulometů na všechny strany, což trvalo od 2 – 4 hod. ráno. Světelné 
reflektory pátraly po nesvědomitém pachateli. Tento nevypátrán. 

Rukojmí: star. J. Příhoda a štkap. Fr. Kožušník. Tento čin mohl uvaliti na občany 
kruté následky, neboť již druhého dne 19. III. četli jsme na rozích vyhlášky, jimiž velitel 
hejtman Immenan vzhledem k tomuto incidentu oznamuje, že zajišťuje jako rukojmí 
starostu Jos. Příhodu a štáb. kapitána Fr. Kožušníka. Bude-li se útok opakovati, bude vzato 
do vazby 20 zdejších 
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občanů a postaveno před válečný soud jako viníci. Zároveň vyvěšena druhá vyhláška obec. 
úřadu upozorňující, že v případě opakování budou zastřeleni starosta obce Jos. Příhoda 
a štkap. Fr. Kožušník. 

Zavírání hostinců, zákaz schůzí, odvádění střel. zbraní. Nařízeno zavírání hostinců 
v 8 hod. več., zakázány všechny schůze, zábavy, tvoření hloučků. Dále nařízeno odvádění 
střel. zbraní na obec. úřad a zároveň radiopřístrojů – vysílaček. Po obci procházejí 2členné 
voj. hlídky. 
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V sobotu nastal opětně poplach nahoře v prachárnách a zároveň občanstvo vyděšeno bylo 
ohromující ranou, jež otřásla okny. Náš poručík vypaloval starý náboj, aniž uvědomil o tom 
velitele něm. posádky. Poručík byl internován. 

Předáci komunistů zatčeni. V pátek zatčeni býv. komunističtí členové obecního zastu-
pitelstva a odvezeni do Prahy. 

Vůdce Ad. Hitler v Praze. Ve čtvrtek 16. března přijel vůdce a říš. kancléř Ad. Hitler do 
Prahy uvítán jsa nesmírným jásotem pražských Němců. Téhož dne vrátil se z Berlína i náš 
pres. Dr. Hácha a uvítán byl na nádraží hudbou a čestnou setninou něm. vojska. 

Poslední naši důstojníci ve zdejší zbrojnici. Zdejší zbrojnice obsazena něm. vojskem, 
jež veškerý dělostřelecký materiál odtud odvezlo. Poslední osazenstvo zbrojnice bylo: 
velitel major Chrastný, štkap. Kožušník, kap. Kohout. Dále kap. Šícha, podpluk. Stoklásek, 
poručík Malaník. Tito poslední přiděleni byli službou do Prahy. Dále tu byla celá řada 
rotmistrů službou v místě i v Praze. Všichni pěstovali přátelské styky s občanstvem a byli 
oblíbeni, zejména major Chrastný, jenž účastnil pilně života ve zdejších nár. spolcích 
a hojně tyto podporoval. Dalšímu jejich působení v občan. životě přejeme mnoho zdaru. 

Zřízení protektorátu. Po obsazení Čech a Moravy něm. vojskem zřízen z těchto zemí 
Protektorát Čech a Moravy s protektorem von Neurathem v čele. Presidentem zůstává 
Dr. Hácha. V čelo okres. hejtmanství postaveni Landsráti. 

Vyhlášky a označení úřadů obojjazyčně. Všechny vyhlášky říš. úřadů jsou nyní 
německo-české. Označení obec. úřadů 
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pošt. úřadů, četnic. stanic, nádraží jsou německo-česká. 

Dnem 1. října vydán zákaz nosení uniforem naší býv. armády. K témuž dni nařízeno 
vyklizení zdejší zbrojnice vojen. gážisty. Po odvezení materiálu odjela i německá posádka 
a k hlídce ustanoveni civilní placení hlídači. 

Různá opatření v obci. V září zavedeny v obci naší občanské hlídky v noci po 2 mužích 
od 8–12 hod a od 12–4 hod. 

Vydán zákaz zdražování potravin, bytů, hromadných nákupů nad potřebu. Zrušen zákaz 
zavírání hostinců v 8 hod. Nařízeno zatemňování v obci. V den 50tých narozenin kancléře 
Ad. Hitlera poprvé vedle našich praporů vyvěšeny i říš. něm. prapory. 

Likvidace spolků. Během jara likvidovány nejen ve zdejší obci, ale v celých Čechách 
a Moravě všechny spolky vyjma tělovýchovných organisací, aby se sjednotily v jediné 
mohutné organisaci národní zvané Národní souručenství. Tak na popud a přání pres. Dra 
Háchy sjednocen celý národ v hodině nejvyšší. Předsedou zdejší odbočky jmenován 
Vojtěch Jakl, revisor vlaků. 

Prodej Zichovy továrny. V dubnu prodána zdejší býv. Zichova továrna firmě Tauš, 
jejímž majitelem je Legiobanka za 1 600 000 Kč. 
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Parcely proti škole. Panské pole proti škole částečně, zejména při silnici rozparcelováno. 
Parcely zakoupili a z větší části zastavěli vrch. čet. strážmistr Truhlář, kantinský Bohoněk, 
řed. Mansfeld, kap. Šícha a hosp. rada Havelka.47 

Poslední legionářský pohřeb v obci – cestář Karlík. Na sklonku předešlého roku 
v prosinci zemřel cestář legionář Karlík. Poslední měl legionářský pohřeb, totiž s voj. 
hudbou a četou našeho vojska. 

V březnu letošního roku zemřela nejstarší občanka naše pí Barb. Kloubková ve věku 
93 roků, vdova po obec. pastýři. Do konce svého života byla čilá a veselá. Pohřbena na 
hřbitově v Jenči. 

Zákaz oslav 28. října. Ač oslavy 28. října zakázány, nastaly přec toho dne demonstrace 
v Praze a jiných městech, jež krvavě potlačeny. Policie použila zbraní a mnoho osob bylo 
zastřeleno, jiné zraněny, jiné zatčeny. Vysoké školy na 3 roky zavřeny. 

Obmezení prodeje textilií. Prodej textilií v obchodech obmezen. Každému obchodníkovi 
vyměřena denní kvota, do které 
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mohl zboží prodati. Výklady však musily být plné, třeba krám byl vyprodán. 

Nový katol. farář a odchod dosavadního J. Samce. V listopadu instalován na zdejší 
faru nový farář p. Václ. Hájek. Dosavadní administrátor konsistorní rada J. Samec o faru 
nežádal a ustanoven farářem ve Všeradicích. Poslední pro svou dobrotu srdce, tolerantnost 
a lásku k mládeži byl velmi oblíben a občanstvo těžce jej ztrácí. Péčí jeho zavedeno 
v kostele elektric. osvětlení, pořízeny jesličky a opraveny varhany. 

Stálý technic. znalec v obci. Obec ustanovila stálého technic. znalce stav. Šlapánka 
k provádění kontroly staveb za roční odměnu K 1 000. 

Sbírky v obci. V lednu provedená sbírka pro pomoc uprchlíkům vynesla K 5 000. Sbírka 
v říjnu ve prospěch dětí a strádajících rodin vynesla K 3 099. 

Odstranění obrazů stát. presidentů. Z nařízení okres. úřadu ze dne 20. I. 1939 
odstraněny z úřadoven obrazy býv. stát. presidentů a zavěšen střední státní znak. 

Rozšíření obec. knihovny. Do zdejší knihovny zakoupeny knihy z bývalé městské 
knihovny v Nestěmicích za K 2 100. 

† Tomáš Chlupatý. Dne 16. října zemřel rolník Tomáš Chlupatý. Za světové války byl 
starostou obce. V této těžké době hájil svědomitě zájmy občanů. Byl též přes 20 roků 
starostou Sokola a péčí jeho vybudována zdejší sokolovna. Pro svou bodrou povahu byl 
u občanů oblíben. 

† Rudolf Mrnka. Dne 3. listopadu pohřben Rudolf Mrnka, skladník dráhy. Založil r. 1925 
v Hostivici českoslov. církev, jejíž byl horlivým stoupencem. Byl též dobrým pracovníkem 
jako činovník ve zdejších spolcích. Činnostem jeho vedle jiných řečníků ocenil zdejší 
českoslov. farář Smetana. 

                                                 
47  Parcely ve Fibichově a Sadové ulici. 
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V listopadu též pohřben dělník zdejších pracháren Fr. Balík. U jeho hrobu německy 
promluvil říš. důstojník a vedoucí dělníků. Položili na hrob věnec s hakenkrajcem. 

Uprchlíci v obci. V obci jsou 3 rodiny uprchlíků, jimž okres. úřad 
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přispívá denně 6 K na osobu, obec pak 5 K na potraviny. 

Lístky na potraviny, textílie, uhlí. V říjnu vydány lístky na potraviny, a to na maso, 
uzeniny, tuky, cukr, mýdlo. Konsument vybral si obchodníka, u něhož pak nucen byl 
nakupovati.  

V prosinci vydány lístky na textílie.  

Je veliký nedostatek tuků a příděl je nepostačující. Povoleno zabíjeti vepře pouze 100 kg 
živé váhy. Porážka musí být hlášena a nutno odevzdati 4 kg sádla. 

Též zavedeny lístky na uhlí. 

Ceny potravin. Ceny potravin v listopadu byly následující za 1 kg: mouka hrubá 3,15, 
jemná 3,10, cukr 6,20 a 6,30, káva 64–68, krupice 3,35, rýže 2,80, 3,10, 3,30, 3,40, hrách 
6,20, čočka 7,–, sádlo 12–18,–, máslo selské 22,–, čajové 28,–, cikorka 6,40–8,–, mák 
8–10–, suš. švestky 8–10,–, mýdlo 6,40–8,–, sůl 2,40–3,–. Maso: hovězí 18,–, vepřové 
22,–, telecí 20,–, uzené 20,–, vuřty 1 kus 70–80 h, salám 16–26–32–36, párky 70 h – 1 K, 
šunka 40,–, lůj 22 K. 

Spořitelna v Unhošti – adaptace č. 164. Městská spořitelna v Unhošti povedla nástav-
bu 1. patra na svém domě čp. 164 v Hostivici. 

Zřízen chodník podél Husových sadů, jehož provedení zadáno obcí stav. Haklovi K 11 za 
1 m². Struskové cihly dodala obec. 

Fa Baťa stavba domu. Fa Baťa postavila na pozemku Fr. Nyklesa čp. 18 jednopatrový 
dům pro svoji prodejnu a byt skladníka.48 

Mládeži do 16 let zakázána návštěva biografu. 

Výpomoc. kancelář silou u obce ustanoven býv. rotmistr p. Bedř. Šustera. 

Aby něm. vyhlášky nebyly poškozovány, usneseno poříditi skříňky s drátěnou sítí. 

V listopadu vyloven rybník litovický. Vyloveno 115 q ryb. V prosinci loveno v bažantnici. 
Získáno 45 q ryb. 

Viděl 20. II. 1940 J. Kaše, okr. referent veř. sl. osvět. 
 
 

                                                 
48  Husovo nám. čp. 499. 
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Počasí na podzim. Podzim letošní byl studený a vlhký. V říjnu stále pršelo. Lidé i zvířata 
při dobývání řepy velmi zimou trpěli. Náklady s polí tahaly se dvěma i třemi páry. 

Ceny dobytka. Ceny dobytka velmi stouply. Pár koní stál 25 000 Kč, dvě krávy 
12 000 Kč. 

Rozpočet obec. školy. Rozpočet obec. školy činí K 60 000, rozpočet újezdní škol. rady 
na IV. roč. měšť. školy K 14 445 K. Pro obrnu prodlouženy prázdniny do 16. X.  

Přejmenovány některé ulice. Tabulky musí býti obojjazyčné. 

V důsledku nepokojů v Praze vyhlášeno v Praze a okolí stanné právo, jež po 2 dnech opět 
zrušeno. 

V této smutné době neustala však kulturní činnost, kterou zdejší spolky hlavně hraním 
divadel projevovaly. Všechny tyto podniky byly plně obecenstvem navštíveny. 

Od 1. ledna 1940 zakázán prodej kávy a stanoveny ceny náhražek. 

Dosavadní dávka tuků 7 dkg týdně zmenšena na 3 ½ dkg týdně. Housky se prodávají na 
lístky. Stravování v hostincích stanoveno na lístky. Též vejce jsou na lístky, a to 1 vejce na 
osobu a 1 týden. Držitelé slepic musí vejce odváděti. 

Letošní vánoce byly krásné zejména pro děti, jež hojně užily zimního sportu, zvláště když 
vánoč. prázdniny trvaly 14 dní. 

Al. Saifrt, kronikář 

1940. 

Zima. Tento rok začíná tuhou zimou. Napadlo hojně sněhu již v prosinci. Nastaly tuhé 
mrazy 17–23°. Zvěř i ptactvo hladovělo a mnoho jich pomrzlo. Následkem tuhých mrazů 
pozdily se vlaky až o 1 hod. Tato tuhá zima, jež trvala i v únoru, trápila všechny, ježto byl 
malý příděl uhlí. Pro nedostatek uhlí prodlouženy pololetní prázdniny na školách do 18. II. 

Zatemnění. I v tomto roce zuří kol nás válka. Abychom chráněni byli před nálety cizích 
letadel, nařízeno nejpřísnější zatemnění večer a v noci. 

Udělení domovského práva – poplatek. Obec usnesla se při udělení domov. práva 
vybírati dobrov. poplatek. 

Sběrna sádla zřízena u řezníka Šimáčka. Řezníci odvádějí všechno sádlo až na břišní, 
majitelé poražených vepřů 4 kg z vepře metrákového. 
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Změna usedlosti čp. 17. Po smrti majitele hostince čp. 17 p. Šroubka zdědil hostinec 
s vedlejším domem a pozemky zeť téhož ing. Frant. Dlabal, který pozemky odprodal, a to 
1 korec na letiště, 2 korce p. Frant. Novákovi, Jos. Helerovi 5 korců a Šulcovi truhláři 
z Ruzyně 22 korců. 

Čp. 18. Majitel usedlosti čp. 18 p. Frant. Nykles prodal fě Baťa ze svého dvora 50 čtve-
rečných sáhů za 50 000 Kč. Firma tu postavila prodejnu s bytem pro prodavače.49 

Kulturní činnost. I v tomto roce kulturní činnost utěšeně se rozvíjela. Podíl na této 
činnosti mají zdejší spolky Sokol, dramat. spolek Tyl, dále Orel, dramat. odbor českoslov. 
církve. 

V únoru zavedeny lísky na jemné pečivo. 

Soupis slepic. Proveden soupis slepic. Z každé slepice třeba odvésti ročně 60 vajec. 
Jedna slepice na 2 osoby je volná. 

Cena doutníků a cigaret zvýšena. 

Šetření paliva. Pravidelné vyučování po dlouhých zimních prázdninách pro nedostatek 
uhlí zahájeno na zdejších školách opětně 4. března. Zapovězeno však při valných hroma-
dách, v tělocvičnách a biografech místnosti vytápěti. 

Spolek Hostivít – oslava 50letého trvání. V lednu oslavil zdejší čtenářsko-podpor. 
spolek Hostivít své padesátileté trvání. 

Vykonal za tu dobu kus záslužné práce jak na poli kulturním šířením vzdělání dobrou 
četbou, přednáškami, divadelní činností tak i na poli sociálním podporováním nemocných 
a zestárlých členů, jakož i sirotků. 

Založen byl r. 1889 v dubnu se 47 členy. Jest to jeden z prvních a vedle hasičského sboru 
nejstarších spolků v obci. Tehdy byly v Hostivici pouze tyto dva spolky. První činovníci byli: 
předseda Ant. Ibl kovář, místopředseda Ant. Tůma rol., jednatel Jos. Kodejš, poklad. 
Frant. Kubr. Pamětní kniha založena Jos. Pelcem obchod. Stanovy schváleny c. k. místo-
držitelstvím 18. XII. 1889. Zařízena knihovna, do níž mnozí členové věnovali knihy jakožto 
základ. 

Zajímavá je historie pořízení spolk. praporu r. 1892. Usneseno, aby prapor byl červenobílý, 
na jedné straně s obrazem sv. Jakuba a na druhé straně k návrhu Matěje Čermáka se 
znakem zemským. Žádost zaslána c. k. místodržitelství, jež však tuto pro zemský znak 
zamítlo. Spolek obrátil se na Dra Podlipného, jenž nezištně vypracoval novou žádost 
a zaslal ji kabinetní kanceláři císaře do Vídně. Kolky stály 4 zlaté 15 kr. Žádost byla 
příznivě vyřízena a tím nosení praporu se zem. znakem schváleno. 

                                                 
49  Stalo se již v roce 1939, viz výše. 
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Valná hromada spolku provolala za to třikrát slávu jeho Veličenstvu. Matky praporu byly: 
paní Magd. Chlupatá, Anna Bartošová, Anna Rokosová. Prapor vysvěcen r. 1893 za účasti 
48 spolků. Protektorem spolku zvolen Ant. Vlček, majitel realit v Hostivici, dříve rolník 
v Sobíně. 

Všechny své členy na poslední cestě doprovází spolek hudbou a pozůstalí dostávají 
pohřebné. Pro humánní svůj účel měl spolek vždy značný počet členů, tak na počátku 
tohoto století skoro 300 (297). Svou bohatou knihovnu po zřízení obecní knihovny věnoval 
spolek veřejnosti. 

Rozmnožením se sociálních spolků, jakož i zlepšením podpor ve stáří počet členů se 
zmenšuje a nových nepřibývá. 

Členové letopisecké komise. Členy letopisecké komise jmenováni: Frant. Příhoda, 
Matěj Tůma a Jaroslav Čermák. 

Zátopy. V týdnu mezi 10. a 17. dubnem nastaly prudké oblevy. Sněhy rychle tály. Zdejší 
potok naplnil úplně regulované koryto a vystoupil úplně ze břehů zejména u Jelínků50 a na 
lukách, kde voda porvala břehy a zatopila louky. Oba rybníky zdejší splynuly v jeden.51 
Hasičský sbor měl ze čtvrtka na pátek celou noc pohotovost. 

Změny držebností. Továrna Kropáčkova prodána fě Zadák z Prahy, výroba krytin. 
P. Zadák podnikl nákladné adaptace a továrnu značně rozšířil. Bývalá octárna Hruškova za 
stodolou Chlupatých prodána za Kč 200 000.52 

Tragic. smrt Ant. Vlčka ze Sobína. V pátek 23. III. odešel ze Sobína do Hostivice 
74letý rolník Ant. Vlček a zpět se více nevrátil. Pátráno po něm v sobotu a teprve v neděli 
o Božím Hodě velikonoč. nalezen mrtev v úvoze za letištěm. Byl chorobomyslným a vysíle-
ním po dlouhém bloudění zahynul. 

Sbírka kovů. V neděli 21. IV. provedena z nařízení protektorátu občany sbírka kovů, 
jakožto prý dar Hitlerovi. 

Kronikář. kurs. Kronikář Al. Saifrt zúčastnil ve dnech 14., 21. a 28. IV. poučného 
kronikář. kursu na Kladně. Zároveň uspořádána výstava kronik. 

Počasí na jaře. Jaro dalo na sebe dlouho čekat. Po záplavách a povodních bylo chladné 
počasí. Teprve 14. IV. se oteplilo a slunce do konce měsíce vytrvale hřálo. Po ozimech 
vesměs vymrzlých nastalo pilné setí a práce polní rychle pokračovaly. Pracovalo se 
i v neděli. Byla však veliká drahota osiva. Tak např. 50 kg ječmene stálo 185 Kč. Prvá 
polovina května měla aprílové počasí. Již však jsou viděti škody, jež způsobila letošní zima. 
Spousty stromů, zejména hrušní jsou 

                                                 
50  Křižovatka ulic Potoční a K Nádraží. 
51  Bývalé rybníky na Husově náměstí – Selský a Panský. 
52  Školská čp. 348. 
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mrazy zničeny, podobně i réva, broskve, meruňky, ořechy. Sotvaže od r. 1929, kdy zima 
byla katastrofální, vysázeny byly nové zahrady, letošní zima tyto, když ne úplně, tedy 
značně poškodila. Ozimy jsou nízké, řepa teprve ku konci května se začíná okopávat. 

Sběr vajec. Vydáno nařízení o sběru vajec. Vejce se váží. Platí se za 1 kg Kč 14,20. 
Hlavní sběrna je v Kačici. Zahyne-li slepice, odevzdá se na obec. úřadě její hlava. 

Letní čas. Dnem 1. dubna zaveden letní čas. Hodiny se v noci ve 2 hod. posunou 
o hodinu dopředu. 

Nejstarší občanka. Dne 26. IV. zemřela nejstarší občanka zdejší ve věku 92 roků paní 
Kateřina Linková, vdova po zedníku. Narodila se, jak hrdě říkala, v době „konštituce“, totiž 
1848. Měla 10 dětí. Byla vždy veselé a živé letory. Pochována za hojné účasti občanů. 

Jan Haaz do obec. zastupitelstva. Dne 17. května uveden slavnostně do obec. 
zastupitelstva Jan Haaz jako nový člen jmenovaný kladen. landsrátem. Týž podúředník 
dráh, odkudž pobírá slušnou pensi, přihlásil se po zřízení protektorátu do služeb němec-
kých. V obci zastupuje dva zdejší němce. 

Sbírka na němec. Červ. kříž, nařízená Němci, vynesla 4 000 K.  

Protože Reich je ve válce s Francií, zakázány všechny taneč. zábavy. 

Vítězství něm. armády nad Hollandskem a Belgií z nařízení Hitlera oslavováno po 3 dny 
a to 6., 7. a 8. června zvoněním ve všech kostelích a vyvěšením němec. praporů po 8 dní 
na veřejných budovách. Ve zdejší zbrojnici byl koncert vojen. hudby. 

Ubohé Hollandsko, ubohá Belgie! 

Zdražení piva. Vařeno lehčí pivo, a to 8%; pivo zdraženo, a to 1 l světlého 3,80 K, 
černého 4 K v místnosti. Přes ulici světlé 3,60 K, černé 3,80 K. 

Pošta. Poplatky poštov.: korespond. lístek 60 h, dopis 1,20 K. 

Opět oslava vítězství. V důsledku dobytí Francie nařízeno 25. VI. vyvěsit po 10 dní 
prapory a po tu dobu denně ¼ hod. zvonit. U sokolovny postaveny dva stožáry na říšský 
a náš prapor. Naše barva je nyní modrá, červená a bílá. Prapory s modrým klínem jsou 
nepřípustny. 

Konána opět sbírka železa. Sebrány plné vozy. 

Němčina do úřadů. Od 1. července zavedena ve všech úřadech i obecních razítka 
německo-česká. Též jízdní lístky jsou němec. české. Orientační tabulky na pokraji obcí jsou 
německo-české s nepodařenými německými překlady jmen obcí. 

Zichova továrna. Ve zdejší Zichově továrně se pracuje na 2 směny – ve dne a v noci. 
Zaměstnáno tu 200 osob. 

Výstava králíků. Dne 30. VI. uspořádána v host. „u Koruny“ výstava králíků a holubů. 
Byla hojně obeslána a četně navštívena. 
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Ceny kuřiva. Zvýšeny následovně ceny kuřiva: doutníky: kuba 2,40, portorika 1,80, 
trabuka 3 K, britanika 3,30, cigarios 1,05, virginiosa 1,50, viržinka 3,0; cigarety: letka 
60 h, egypt 0,75, memfis 0,75, viktoria 60, vlasta 37 ½, zora 0,30; tabák: macedon 18,75, 
hercegov. 13,15, hnastr 3,75, obyčej. 3,75, amer. 3,75, bulhar. 13,15. 

Nová stříkačka. Hasičský sbor zdejší zakoupil motorovou stříkačku a 300 m hadic za 
40500 Kč. 

Do zdejší obce přistěhoval se větší počet němců, většinou zaměstnanců zbrojnice. 
Ubytováni byli v jednotlivých rodinách. 

Uniformy obec. strážníků. Obecní strážníci dostali nové uniformy s modrými výložkami. 
Pouze státní policie podržela červ. výložky. 

Odstranění památníků. Z nařízení Němců odstraněna z pomníku padlých skříňka s prstí 
z bojiště u Zborova a Terronu a dále zlacený nápis na památníku. Ze sokol. cvičiště 
odstraněn památník. 

Ceny obilí. Stanoveny ceny obilí v nastávající sklizni: pšenice o hektolitrové váze 81 kg 
194 K, 80 kg 193 K, 79 kg 192 K, 77 kg 190,50 K 75/76 kg 189 K, 74 kg 187 atd. až 67 kg 
168 K. Žito 75 kg 167,20 K, 74 kg 166,50 K, 73 kg 165,70 K, 70/72 165 K, 69 kg 164,30 K, 
68 kg 163,30 K, 67 kg 161,80, 66 kg 159,80 K. Ječmen: 59/60 kg 148 K, na každý kilo-
gram přes 60 kg nejvýše do 63 kg o 1 K. Oves: 53 kg 153 K, 52 kg 151 K, 50 kg 150 K, 
49 kg 149 K až 45 kg 144,50 K. Dále jsou měsíční příplatky, o které se prvního dne každé-
ho měsíce zvyšuje výkupní cena a to v září až prosinci po 1,50, v lednu – dubnu 1941 po 
1 K za 100 kg. 

Ceny medu. Ceny medu stanoveny takto: v drobném prodeji med odborně ošetřený 
v Praze K 30, venku K 29 za 1 kg. 

Holubi. Držitelé holubů jsou povinni žádati o povolení k chovu holubů. 

Označení ulic, obchodů. V letních měsících stanoveny nové názvy ulic v obci. Ulice 
označeny tabulkami německo-čes. Veškeré nápisy na obchodech nebo na výklad. skříních 
musí být buď německé nebo německo-české. 

Sběr papíru. V září provedena sbírka starého papíru. Sebrána 2 auta papíru. 

Špatné žně. Žně začaly hned po zdejší pouti a trvaly necelý týden. Pak nastaly deště, jež 
trvaly skoro celý měsíc. Obilí částečně již posekané zčernalo a začalo růsti. Tím vznikly 
nesmírné škody. Množství zrna se vydrolilo. Teprve začátkem září toto poškozené obilí 
sklizeno a stojící ještě obilí posečeno. Toto obilí bylo namnoze vzrostlé a silně se drolilo. 
Začátkem října bylo ještě leckde sklízeno. 

 
 

– 202 – 
 

Rok 1940. 

Pouť. Zdejší pouť poprvé konána bez obvyklé muziky, jelikož Němci pro nás na bojištích 
krvácejí. Přes to lidí mezi krámy bylo plno. 
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Školy. Začátkem září začalo na zdejších opět vyučování. Počet žáků stále vzrůstá. Obecná 
škola má 12 tříd, měšťanská 9 tříd. Poněvadž místnosti nestačí, jest v některých třídách 
jednoduchá frekvence. Do škol zaveden rozhlas. Od třetí třídy nařízena povinná němčina. 

Železniční škola. Ředitelství drah zřídilo pro výcvik železničářů v obci školu. Přiděleno do 
školy 160 železničářů. 

Resignace Dra Fischera. Správce zdejšího velkostatku dr. Fischer vzdal se svého místa 
a nastoupil v Kooperativě v Praze. 

Letecká katastrofa. Nad obcí pokračuje výcvik pilotů něm. armády. Cvičí se ve dne 
v noci. Dne 21. září sřítil se nad továrnou Kropáčkovou němec. letoun. Katastrofa byla 
hrozná. Letadlo bylo úplně rozbito, dva piloti zabiti, poručík těžce raněn. Podobné havarie 
nejsou však u nás pro blízkost letiště vzácné. 

Uhlí. Dávka uhlí zmenšena na 1 150 q na rok, dávka, která naprosto nestačí. 

Podzim. Podzim byl pěkný, slunný. Brambory i řepa se dostaly za sucha domů. Polní 
práce měly příznivý průběh. První mrazík byl 18. X., první sníh 26. X. 

Zvýšení cen piva, vajec a mléka. V říjnu zvýšena opět cena piva na K 4,40 za litr 
světlého a na K 4,60 za l černého. 

Zvýšena též cena vajec dle váhy, a to za vejce 55 g 130 h, 48–55 g 125, vytříděná 110 h. 
Cena mléka zvýšena na 2,30 K za 1 litr. 

Posvícení. Hra bra. Kaplánka. Posvícení oslaveno tiše, opět bez muzik. V sokolovně 
však bylo živo. Dramat. kroužek sehrál novinku, dílo to člena Sokola bratra Kaplánka. 
Premiera operety: V noci karnevalové sehrána v sobotu, v neděli odpol. a večer při úplně 
vyprodaných domech. Slavnostnímu představení přítomno bylo obecní zastupitelstvo se 
starostou Příhodou v čele. Autorovi operety bylo hojně gratulováno a obdržel vavřínový 
věnec, autor libreta p. Miran kytici. Hlavní představitelé novinky byli: p. Růža Saifrtová, 
Jar. Soukup, manželé Zimákovi, Hašek a p. Krajcrová. 

Rekvisice dobytka. V tomto měsíci zrekvírováno v obci 8 krav a 3 vepři. 

Konec pastoušky. V této době zbourána také stará pastouška, jejíž strop se zřítil. 
Poslední její obyvatelé Petr Suchý a Fousková, vdova po Štěp. Fouskovi 
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vystěhováni. Tak vzalo za své obydlí bídy a špíny, poslední stanice chudáků.53 

Pasterisov. mléko. Stanovena tučnost pasterisovaného mléka na 2,5 %. Soukromný 
prodej mléka zakázán a spotřebitelé musí kupovati mléko pasteris. v prodejnách. 

Rekvisice dobytka. V prosinci opět rekvírováno v obci 5 krav a 6 vepřů. Dobytek byl 
ihned proplácen a 1 kg za 7,50 a nakládán. 

 

                                                 
53  Stávala v Potoční ulici mezi domy čp. 26 a 74. 
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Zima. Zima byla z počátku v listopadu mírná. Teprve v prosinci dostavily se mrazy 
a sněhové vánice při teplotě 16–20° pod nulou. Svátky byly pro sportovce a děti pěkné. 
Do konce prosince udržovala se teplota na 10° mrazu, v poledne -5°. Všude dost sněhu. 
Vánoč. prázdniny na školách byly od 20. prosince do 19. ledna.  

Půlnoční nekonána. Pro zatemnění nekonána o vánocích obvyklá půlnoční, nýbrž dle 
církev. nařízení o 4 ½ hod. odpol. Ve zdejším kostele péčí p. faráře Hájka pořízena socha 
sv. Václava a pěkný dřevěný soustruhovaný lustr. 

Zákonité ceny potravin. Pšenič. mouka hlad. 1 kg 3,70, hrubá 4,15, žitná 3 K, ječná 
4 K. Chléb samožit. 1 kg 2,80, bílé pečivo 40 gr. 30 h, žemle 25 h, krupice 4,20, kroupy č. 
10 K 4,45, trhané K 4,65, cukr krystal 6,70, moučka K 7,20, káva žitná 4,60, sůl 2,60, ocet 
v lahvi 2,95, kys. zelí 3,10. Čajové máslo 35,20, margarin 19, mák 1 kg 11,50, hrách 9,95, 
rýže 3,50, cikorka ¼ 2,30, sodovka 1 K, malinovka 1,50. Jablka 1 kg 7 K, rum 1 l 32 K, 
zápalky 30 h.  

Pro nedostatek tuků byla velká poptávka po krmených husách. Tak 10 kg husa stála 
1 000 K, slepice 35 K. 

Textilie značně stouply. Pánské šaty střední jakosti 1 000 K, zimník 1 200 K, mužské 
střevíce 160 K, podrážka 50 K, vys. boty 700 K. 

Nedostatek masa a uhlí. O svátcích nebylo k dostání vepřové a telecí maso, též ryba 
chyběla. Je velký nedostatek uhlí. Vaří se hojně elektric. proudem a na petrolej. vařičích. 
Ovoce se dostane jen na zvláštní poukázky a jen pro děti. 

Ceny kuřiva. Ceny kuřiva opětně stouply a jsou následující: kuba 1,38, viržinka 2,16, 
brasilské 1,08, virginiosa 0,96 K, krátké 0,84 K; cigarety: egypt 0,54, memfis 0,48, letky 
0,42, vlasty 0,26 ½, Dagmar 0,24, zora 0,15; tabák: obyčej. 1,80, malý 0,90, Maryland 
2,55, Knastr 2,55, americký 2,40, hercegov. 7,20, bulhar. 7,20. Cigaret je dostatek, zato 
nedostatek doutníků. 

Ceny masa. Ceny masa: 1 kg telecího 30 K, vepřové na černo 45 K, 1 kg hovězího 30 Kč. 
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Statistika ř. kat. farního úřadu. Dle statistiky katol. farního úřadu v uplyn. roce 
pokřtěno 70 dítek a 4 dospělí, zemřelo 60 osob. Vystoupilo z církve 10 osob, vrátilo se 10.  

Přechod starého roku do nového vyznačoval se silnými mrazy a silnými vánicemi, čímž 
doprava jak po silnicích, tak i po drahách byla ohrožena. Silnicemi projížděly sněhové 
pluhy. 

Také v celé Evropě byly vánice, povodně a zemětřesení. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Počasí. Nový rok nastal ve znamení silných mrazů až 16° a vánic. Zvěř v polích velmi 
trpěla zimou, jež trvala až do 20. ledna, kdy nastala obleva a teplota stoupla až na +5°. 
Pak nastaly pěkné slunečné dny. 

Povolení zábav. Aby občanstvo mohlo se v masopustě pobavit, povoleny opět zábavy 
a ve středu, sobotu a neděli do 12 hodin v noci. Bylo jich dost a byly hojně navštíveny. 

Blížícím se jarem dostavily se četné nemoci, zejména chřipka zamořila obec a způsobila 
i úmrtí. 

† Aug. Urban, řed. škol. Dne 14. února pochován na zdejším hřbitově ředitel zdejších 
škol p. Augustin Urban. Působil v Hostivici v r. 1926–1932. Byl to dobrý a poctivý pracov-
ník, činný i ve veřejném životě. Čest jeho památce. 

† Frant. Kubr. V únoru pohřben na zdejším hřbitově vážený rolník na odpoč. p. Frant. 
Kubr ve věku 86 let. Byl 20 roků starostou obce, spoluzaklad. hasičského sboru a hostivic. 
záložny. Byl též horlivým včelařem. Účast na pohřbu byla veliká. 

Vymření rodu Chlupatých v čís. 9. Dne 13. dubna pochován Jos. Chlupatý, poslední 
toho rodu na statku čís. 9. Po smrti bratra Tomáše pomáhal vdově Anně Chlupaté 
v hospodaření. Zemřel v 51 letech a jím vymírá tento rod dle rodové tradice, že po 
překročení 50 let členové zemřeli. V létech padesátých hospodařil rod Stádníků, z něhož 
dceru Magdalenu si vzal za manželku Chlupatý z Ouholiček a tak se tento rod dostal na 
statek. Adoptovaná dcera Eva Chlupatá se r. 1942 provdala za rol. Burgra z Litovic, čímž 
se tento rod ujal držení statku. 

Divadlo loutkové. Loutkář. odbor Sokola pořádá každé neděle odpol. představení pro 
mládež, jež jsou pilně navštěvována. 

Opereta našeho snaživého sokolského skladatele bra Kaplánka V noci karnevalové slavila 
svoji reprisu 19. I. v Umělecké besedě v Praze. 

Hostivická záložna. Domácí náš peněžní ústav Hostivická záložna utěšeně vzkvétá. 
Výroční zpráva za r. 1940 vykazuje 14 363 000 K obratu, 
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2 487 000 K svěřených vkladů, 1 092 000 K zápůjček, 124 000 K reserv. fondu a 800 000 
uložených přebytků. Též odbočka Městské spořitelny v Unhošti vykazuje prosperitu. 

Zásobovací potíže. Ukazují se značné zásobovací potíže. Místo pšenič. mouky přiděluje 
se jen ječná. Je velký nedostatek tuků a přiděluje se na lístky jen nepatrné množství. 
Drahota stoupá a zvyšování mezd nestačí, poněvadž není úměrné drahotě. Obyvatelstvo 
s obavou pohlíží do budoucnosti, neboť válka zuří v celé Evropě. 

Národnostní útisk. Nálada je stísněná, neboť vedle vyživovacích starostí tísní nás 
i národnostní útisk a snižování našeho jazyka ve veřejnosti. Zevnějšek naší obce je 
německočeský. Podání k úřadům musí být dvojjazyčná. Při slavnostech musí být vyvěšena 
dva prapory: říšský a protektorátní. Na nádraží zbudovány protiletecké kryty. 
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Činnost Sokola zastavena. V dubnu zastavena činnost veškerého Sokolstva, tělocvičny 
uzavřeny. Inventuru majetku provedlo četnictvo za účasti obce a starosty Sokola, jímž 
tehdy byl rolník Mat. Tůma. Správcem sokolovny ustanoven starosta obce F. Příhoda.  

Lístky na cukroví. Vydána nařízení, dle něhož veškeré cukrářské výrobky z mouky se 
prodávají jen na ústřižky chleb. lístků. 

Stavby zakázány. V květnu zakázány všechny stavby a prodej staveb. materiálu. Roze-
stavěné budovy dovoleno dostavět. 

Rekvisice. Rekvírován opět dobytek; odvezeno 6 kusů. 

Jaro. Jaro tohoto roku je studené. Deště, chladna, vánice v dubnu zdržely setí. Vegetace 
stromů se zdržela až do poloviny května. Ještě 9. května byl mráz v noci -3°. Brambory 
v tu dobu ještě nebyly zasázeny. Mnoho stromů pomrzlo. 

Kovář. Obec Hostivice je nyní bez kováře. Jediný kovář Šefčík najal si pole a sedlačí. Před 
30 roky byli tu kováři tři a to: Ibl, Suchý a panský kovář Henych. Teprve v srpnu se tu 
zase usadil kovář. 

V pondělí mají cukráři, holiči a řezníci zavřeno. V obci jsou 2 cukráři, 3 holiči a 2 řezníci; 
dále je tu 6 hostinců a 4 trafiky. 

Opět rekvisice dobytka. Dne 15. VII. opět rekvírován dobytek.  

Téhož dne havarovalo v Jenečku něm. letadlo. Rozbořilo domek a těžce zranilo jednoho 
člověka. Oba letci byli zabiti. 

Oslava narozenin Dvořákových. Na počest 100 narozenin mistra Ant. Dvořáka 
uspořádal pěv. spolek „Bendl“ za účasti 25 členného orchestru oslavný večer, při němž 
provedeny skladby Dvořákovy, Smetanovy a  
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Foerstrovy. Zlatým hřebem večera byla Smetanova Česká píseň pro smíšený sbor 
a orchestr, jíž nacvičil a řídil br. Kaplánek, orchestr p. R. Veselý. Byl to prvotřídní hudebně-
pěvecký večer, hojně navštívený. Na tento hudebně pěvecký soubor může být nejen 
Sokol, ale i obec hrda. 

Sbírka kovů. Provedena v obci sbírka kovů vyjma železa. Sebráno as 1 ½ q. V červnu 
zrekvírovány třešně a jahody pro němec. děti. Na trhu ovoce nevidíme. 

Válka zuří dále. Válka pokračuje dále. Po zabrání Balkánu válčí říše s Ruskem. Díky 
Bohu, že jsme aspoň běd válečných ušetřeni. Též nálety cizích létadel jsou dosud řídké 
a bez větších škod. Ovšem přispíváme na válku, když ne krví, tedy hospodářsky, finančně, 
svou prací v průmyslu válečném a surovinami. 

Hlídky. Ku konci července zavedeny požární hlídky, v polích polní hlídky a hlídky 
protilétadlové. 

Neštěstí. Hrozné neštěstí stihlo 16. VII. štáb. strážmistra zdejšího p. Chocholu. Jeho 
synek 12letý hrál si s otcovým revolverem. Vyšla rána a 14letou jeho sestru usmrtila. Žal 
rodičů i hocha byl nesmírný. 
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Opět zákaz zábav. Zákaz zábav opět obnoven. Není prý přípustné, abychom se my 
bavili, když se Němci pro nás na bojištích obětují. 

Úroda. Letošní úroda je velmi pěkná. Příznivé počasí v červenci pomohlo všem polním 
kulturám dohonit vegetační opoždění zaviněné delší zimou a jarními dešti. Ozimy, hlavně 
žita, zůstaly sice řídší, mají však silné stéblo a dobře odkvetly. Ovoce je dost, ale naše děti 
z něho nemají nic. Všechno se musí odvést sběrně. 

Trestné přerušení práce. Každé přerušení práce bez schválení úřadu práce je trestné. 
Jistý čeledín, který proti vůli zaměstnavatele opustil práci, potrestán byl 28 dny vězení. 

Lístky na bramboru. Je veliký nedostatek bramborů. Ranné brambory objevily se 2× 
v malém množství. Od 18. srpna zavedeny lístky na brambory. 

Šmelinářské ceny masa. Nedostatek tuků a masa nutí naše občany chovat ve zvýšené 
míře husy a kachny. Housátka se prodávala na jaře po 50 Kč, vykrmená husa až za 
1 000 Kč. Mouka pod rukou se prodává za 25–30 Kč. Vepřové se skoro v krámě neobjeví 
a prodává se pod rukou draze – za 65 Kč, 1 kg hovězího v krámě 17 K, pod rukou 35 K. 
Sádlo pod rukou až 130 K. 

Odhad úrody. Zvláštními komisemi z rolníků proveden odhad úrody, a to v Hostivici 
občany litovickými, v Litovicích občany hostivickými. 
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Jízdní lístky. Ceny lístků na drahách zvýšeny. Jízda z Hostivice na Masaryk. nádraží stojí 
K 7, na Smíchov 8 Kč. 

Příděl kuřiva. Od 1. září zaveden příděl kuřiva na lístky, a to tak, že kuřák cigaret obdrží 
na týden 30 cigaret, doutníkář 6 doutníků u své trafiky. Místo toho může si však vzít tabák. 

† J. Koula, druhý kronikář. Dne 6. VIII. zemřel inspektor dráhy J. Koula.54 Zesnulý byl 
svého času od 1. I. 1929 – 21. července 1937 kronikářem obce. Kroniku poctivě a svědo-
mitě vedl. Pohřben žehem v Praze. 

Žně. Žně letos začaly pozdě až v polovině srpna následkem chladného a deštivého jara. 
Úroda je celkem dobrá. Ječmeny jsou slabší. Někde dlouho trvající deště úrodu značně 
poškodily. Strniště byla plná sbírajících lidí. 

Nehoda na letišti. V těchto dnech (v polovině srpna) nízko letící létadlo zachytilo na 
letišti vůz jednoho zdejšího občana a rozbilo jej. Občan to naštěstí odnesl notným 
leknutím. 

Oslavy vítězství. Na oslavu vítězství něm. vojsk v Rusku nařízeno vyvěsit všude prapory 
a na všech veř. místech nápisy: „Věříme ve vítězství vůdce“. Všude upevněny písmeny V 
(viktoria – vítězství). Nad obcí ve dne v noci cvičí něm. létadla, takže někdy pro rachot 
není možno spát. Nad Chýní vztyčeno 10 stožárů s lampami, jež v noci svítí. 

                                                 
54  Správně František Koula. 
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Reforma školství. Ministerstvo školství zreformovalo obec. školství tak, že škola obecná 
bude míti 4 ročníky, měšťanská také 4. Do I. roč. měšť. školy přijdou tedy žáci 10letí ze 
IV. roč. školy obec. 

Zrušeny všechny reálky a zůstávají jen gymnasia a reál. gymnasia. Do gymnasií nebudou 
přijímány dívky. 

Škola měšťan. stala výběrovou a nazývá se škola hlavní. Dosavadní jedno, dvoj až 
osmitříd. školy obec. zůstanou. Dle počtu žactva budou z nich školy čtyř až 8mitřídní. Do 
hlavní školy přijato bude jen 35 % žáků ze IV. postup. ročníku obec. školy. Výběr dle 
prospěchu žáků provádí obec. škola. Žáci, kteří se nedostanou do hlavní školy, budou se 
dále vzdělávati na obec. škole, a to v 5., 6., 7. a 8. roč. 

Kontingentace dobytka. Provedena kontingentace výroby a dodávky jateč. dobytka. 
Množství se řídí dle rozlohy hospodářství. Malá hospodářství s výměrou menší než 1 ha 
jsou z kontingentace vepřů vyňata, pokud krmí jen samozásobování. Pro zdejší obec činí 
kontingentace cirka 300 q hovězího a 150 q vepř. dobytka. 

O polovině září odváděny opět koně.  

Zásobování brambory. Aby zabezpečeno bylo hladké zásobování brambory, vydal 
Českomorav. svaz pro brambory směrnice: od 1. září 
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jest povinen pěstitel dodávati brambory v množství a lhůtách, jak určí svaz. Celkem 
připadá na spotřebitele 2 kg brambor na osobu a týden. Pro samozásobitele přijde na 
osobu od 1. XI. do jara 1 q bramborů. 

Zrušení hlídek. Začátkem září zrušeny protipožární hlídky, jež konány v hasič. zbrojnici 
a v polích jak ve dne, tak i v noci. 

Ceny obilí. Výkupní ceny obilí stanoveny po žních takto: při hektolitrové váze v kg: 

pšenice 
75/76 

75/76 
bohatá  
na lepek 

žito  
70/72 

ječm. 
sladový 
68 

 
obyčejný 
59/60 

ozim. 
řepka  
1 q 

oves  
48 

195,83 K 215,83 171,83 181,83 156,08 540 K 157,08 

Ceny spotřebitel. ceny při prodeji nejméně 100 kg činí u uznaného osiva 780 K, u uzna-
ného přesevu 700 Kč. 

Ceny potravin. 1 kg žit. chleba 2,80, pšenič. šrot chléb 3,30, žitný šrot. chléb 3 K, 
housky 40 g 1 kus K 0,30, žemle 0,25. Mlýn. výrobky: pšenič. krupice K 4,20, pšen. mouka 
OO K 3,70, žitná K 3, ječná K 4, kroupy K 4,55, krupky K 4,65, oves. vločky K 6, jáhly 
4,80, žlutý hrášek velkozrnný 6,50, zelený 6,70, žlutý drobnozrnný 5,90, zelený drobno-
zrnný 6,10, loupaný 8 K, čočka 7,20, fazole 6. Provedeno pokusné mlácení, aby zjištěna 
úroda obilí. 
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Nový protektor. Persekuce čes. lidí. Na místě onemocnělého protektora Neuratha 
ustanovil vůdce jeho náměstka Heydricha, který na den sv. Václava prohlásil nad okresem 
kladenským a Prahou výjimečný stav, jímž zakázána všechna shromáždění, divadla, 
koncerty a sporty. Hostince se uzavírají ve 22 hod. Množství lidí bylo náhlým soudem 
odsouzeno pro velezradu a zastřeleno jako generál Bílý, zemský náčel. Sokolstva Augustin 
Pechlát, primátor Klapka, celé desítky jiných, zejména mnoho vyšších důstojníků býv. naší 
armády. Předseda vlády Eliáš zatčen a popraven. 

Suspense starosty obce. V září suspendován starosta zdejší Jos. Příhoda a náměstkem 
stal se Dr. Hugo Houba. Též v Sobíně suspendován starosta Lad. Novák. Oba starostové 
jsou bývalí legionáři. 

Podzim. Podzim vyznačoval se krásným, suchým počasím. Sklizeň ovoce i bramborů dála 
se za dobré pohody. 

Ovoce. Úroda ovoce byla pěkná. Sadaři je však museli odvésti nákupním pro německé 
děti a rodiny. Jinak na trhu ovoce není viděti. 1 kg jablek u pěstitele stojí 12–15 Kč, 1 kg 
švestek 15 Kč. 

Zeleniny, zejména cibule a česneku, je nedostatek. Celé  
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stovky lidí jezdí pro cibuli do Všetat. 1 kg cibule 18 Kč. 

Nálet na Prahu. V noci 4. října o ½ 2hé probuzeno bylo občanstvo silnou palbou 
protileteckých děl kol Prahy. Byl hlášen nálet cizích letadel. Škody však nebyly způsobeny 
žádné, jelikož cizí létadla neházela bomby. Palba se opakovala ještě o ½ 4. hod. 

Rozpuštění Sokola. Dne 11. října z nařízení protektora Heydricha rozpuštěna česká 
Obec sokolská, všechny jednoty a jmění zabaveno. 

16. X. zrekvírováno v obci 8 krav. 

Stěhování Židů. V tu dobu celé desítky, ba stovky židů stěhovány do Prahy. Každý si 
mohl vzíti 50 kg zavazadlo a 1 000 na hotovosti. Ostatní majetek tu musili zanechati. Do 
přepychových bytů se nastěhovali Němci. Židům nařízeno nosit na levé straně prsou žlutou 
hvězdu. 

Posvícení. Naše posvícení 19. října bylo tiché bez muziky. V důsledku výjimeč. stavu 
nebyly zábavy. Pouze na náměstí bylo několik bud s hračkami a cukrovím. Vepřové maso 
nebylo k dostání a proto se zabíjely králíci a husy. Na lístky bylo pouze hovězí maso. 

Dne 1. listopadu povolena opět div. představení v Národním divadle v Prozatímním. O ně-
kolik dní později povolena vůbec divadla, biografy a sporty. 

Zima. Zima dostavila se letos brzo. Už kol 26. října dostavily se noční mrazíky a pak hojné 
deště, což škodilo sklizni řepy. V noci dostavila se vánice, takže ku konci října ráno bylo 
vše pod sněhem. Z pátku na sobotu z 31. X. – 1. XI. byl mráz -5°. 

Lovení rybníka. Dne 31. října vyloven břevský rybník. Vyloveno množství krásných ryb, 
z nichž obyvatelstvo bohužel neobdrželo ani rybičky. Všechno bylo odvezeno. Též staro-
dávné „hoří“ nebylo dovoleno. 
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Zdražení cukru a kuřiva. Od 24. listopadu zdražen cukr z 6,70 K na 7,40. Též kuřivo 
opět zdraženo: viržinka 3 K, kuba 2,40, brazil. 2,25, krátké 1,80. Cigarety: Egypt 75 h, 
Memfis 75 h, Letky 60 h, Praga 45 h; tabáky: Macedon 18,75, Knastr 3,75, Americ. 3,75, 
dýmkový 6 K, obyčejný 3,75, Hercegov. 13,15 (balíček), Bulhar. 13,15. 

Začátkem prosince zrušen na našem okrese výjimečný stav. Odváděn opět hovězí dobytek. 

 

Odstranění Sokolství. Nařízeno odstraniti všechny památky na sokolství. V důsledku 
toho odstraněna na staré škole pamětní deska učitele a skladatele sokol. pochodu „Lví 
silou“ Frant. Pelze. 
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Též kamenný památník na sokol. cvičišti odstraněn. 

Světová válka. Dne 7. prosince vypověděla Amerika válku Japonsku. K ní připojila se 
Kanada, Hollandsko a Indie. V té době vypovědělo Německo a Itálie válku Spojeným 
státům. Máme tedy po 22 létech druhou světovou válku. 

Obce přiděleny mlynářům. Rolnictvo vyzváno, aby přiznalo a odvedlo po zasetí 
zbývající obilí. Dozor na mletí zostřen. Některé mlýny zavřeny. Obce přiděleny určitým 
mlýnům. Zdejší obec přidělena mlýnu Kooperativy v Hostivici. Obilí k mletí určené opatřené 
mlecími výkazy shromáždí se na určitém místě a společně odveze do mlýna. 

Persekuce čes. lidu. V době vyhlášení výjimeč. stavu nastalo četné zatýkání osob 
provinilých dle němec. údajů pro sabotáž, velezradu a hospodářskou sabotáž. Dle 
stanného práva souzeni k smrti buď zastřelením, nebo provazem.  

Mučedník Štěp. Drda. Též z Hostivice odsouzen k smrti typograf Štěpán Drda ještě 
s třemi druhy. Byli zaměstnáni při výrobě potravin. lístků, jichž prý vyráběli značné 
množství a tyto dávali svým známým. Dne 25. listopadu odsouzeni a téhož dne zastřeleni. 
Tento krutý trest vzrušil hostivické občany. Štěpán Drda pro svou milou a veselou povahu 
byl oblíben. Zůstala po něm vdova a dva ubozí sirotci. Této byla zastavena všeliká 
podpora. Dobří lidé však neopustili ubohé. Štěpánu Drdovi čest a vděčná paměť! 

Vánoce. Vánoce slaveny v náladě stísněné. Lidé těžko sháněli nákup. Ještě že v poslední 
chvíli český konsum Bratrství a řezník Žebera (dříve Šimáček) sehnali ryby, jež vyplnily 
večeři. Jinak padlo dost králíků. Dárky se těžko sháněly. Mnoho věcí bylo vyprodáno a ve 
výkl. skříních byly vystaveny prázdné krabice. Peněz bylo dosti, ale málo se za ně koupilo. 

Česká kniha – těšitelem. Největšímu odbytu se těšil knihkupecký trh. Statisíce dobrých 
čs. knih bylo prodáno, což je potěšitelné, neboť v těchto těžkých a smutných dobách 
dobrá kniha byla těšitelkou. Zejména dětská literatura šla na odbyt, neboť děti na 
národních a středních školách nemají vůbec učebnic. Ve školách zakázáno vyučování 
dějepisu. Školy vysoké jsou uzavřeny, ač vůdce slíbil, že národu českému zaručí autonomní 
vývoj národ. života a vlastní jeho svébytnost. 

Útisk čes. jazyka. Zatím však náš jazyk vytlačován z veřej. života. Firmy musí býti 
německočeské i v zapadlé vesnici, podání k úřadům německočes., též titulky v biografech. 
Náš rozhlas musí vysílat též německé relace. Stavovské a Vinohrad. divadlo nám vzato. 
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Pomníky. Wilsonův pomník odstraněn, Palackého pomník zabedněn. 

Index vadných knih. Knihovníci dostali seznam čes. knih, jež třeba z knihoven 
odstraniti. Tak vyřazeny knihy našich nejlepších autorů. Doufáme, že ne navždy! Naše 
zahraničí v čele s presidentem Benešem pracuje! 

Dle sdělení katol. farního úřadu byl následující pohyb katol. obyvatelstva: narodilo se 
88 dětí a 51 hochů, 37 dívek, oddáno bylo v zdejším kostele 49 párů, jinde 5 párů. 
Zemřelo 71 katol. a to 39 mužů a 32 ženy. Do církve se vrátilo 13 osob, vystoupilo 7. 

Vzrůst obce. Obec Hostivice čítá koncem roku 1941 2 579 obyv., 434 popis. čísel a má 
350% přirážek. Daňový základ činí 46 269,10 K. 

Sbírka prádla. Nařízena byla sbírka zimního prádla a kožichů pro němec. vojíny na 
frontě. Sbírka měla veliký úspěch. 

Obecní zastupitelstvo. V r. 1941 byli členy obec. zastupitelstva: starosta Jos. Příhoda, 
I. nám. Mat. Tůma, II. nám. MUDr. Hugo Houba, radní členové zastup.: Boh. Sýkora, Václ. 
Fišer, Fran. Šváb, Vojt. Zvára, Vojt. Jakl, Ant. Vobořil, Al. Fousek, Stan. Šťáhlavský, Frant. 
Kubr, Johan Haas, Václ. Sláma, Fr. Kliment, Jar. Čermák, Rud. Hromádko, Václ. Kočí, Karel 
Hakl, Jarosl. Kubišta, Ferd. Pára, Ant. Závora, Fr. Špitálský, Fr. Šafařík, Jos. Kouble, Jiří 
Staněk, Jos. Tibitancl a Tomáš Kalina. 

Obecní knihovna. Obec. knihovny bylo hojně používáno. Jest umístěna v II. posch. staré 
školy v místnosti, kde se zároveň vyučuje a zároveň je zasedací síní obec. zastupitelstva. 
Místnost tudíž nevyhovuje. Knihovníkem je p. Jan Kohoutek. Půjčeno 1 831 knih, čtenářů 
bylo 396. Bylo 50 půjčov. hodin. 

Zima. Počasí v prosinci bylo mírné. Největší mráz byl 28. prosince -10°, největší teplota 
byla 15. a 16 pros. +9°. Jinak rtuť byla většinou nad nulou. O vánocích vály prudké větry 
spojené a vánicemi. Mráz bylo mezi 4–7°. Sníh však nevytrval a zmizel po oblevě 29. XII. 

Půlnoční mše konána opět o 4 ½ hod. odpol. 

Vánoční prázdniny pro nedostatek uhlí prodlouženy až do 9. února. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Rok 1942. 

Zima v novém roce. Nový rok 1942 začal tuhými mrazy zejména v druhé polovině ledna, 
kdy byl největší mráz -25°, jinak bylo stále 18–22°. Tehdy připadal nový sníh. Zima pro 
nedostatek uhlí krutě doléhala na obyvatelstvo. Příděl uhlí na prosinec a leden byl 4 q. 

Nařízeno odvádět do sběrny 65 vajec od jedné nosnice. 
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Válka pokračuje. Válka pokračuje dále na východě v Atlantiku s Japonci, s Rusy, v Africe 
s Brity. Těžké poměry tísní kdekoho. Všeho ubývá, vše je na lístky. Díky Bohu, že my Češi 
nemusíme odváděti daň z krve. Naši hoši jsou doma. Ovšem trpíme hospodářsky. Mnoho 
tisíc našich lidí je zaměstnáno v Německu, mnoho našich lidí trpí v koncentrač. táborech. 

Nové peníze. Vydány nové papír. 50tikoruny s textem německočes. Též i nové 100K, 
5tikor. papírové. Též kovové koruny, 50 h, 20 h a 10 haléře s německočes. textem. 

Přesídlení. V druhé polovině loň. roku vystěhoval s obce zdejší z čís. 67 kolář Frant. 
Šafařík do Jenče, kdež převzal rolnic. usedlost po Václavu Chalupovi. Tak se stal ze 
živnostníka rolník. 

Poštovní úřad. Počátkem tohoto roku jmenován poštmistrem zdejší pošty p. Mařík po 
pensionovaném poštmistrovi Špitálském. Pošta zaměstnává 5 listonošů a 4 úředníky. 

Rozšíření obec. úřadu. Jelikož agenda obec. úřadu velmi vzrostla a dosavadní úředníci 
s tajemníkem Hrabákem nestačí, přibráni k výpomoci pensisté Doubek, býv. vrch. stráž-
mistr a Malaník, býv. poručík čs. armády. 

Obchod. p. Štětka koupil od krejčího Dusíka domek, jejž upraví pro obchod. Pro krejč. 
Dusíka postaví domek na katastru litovic. vedle dělnic. domu. 

Ceny potravin. Přehled platných cen v drobném: vepřové: kýta K 18, pečeně 23, krko-
vička 21, bůček 16, řízky 28 K, skopové: pupek K 18, krk 20, plec 22, hřbet 23, kýta 24 K, 
cukr 7,80, cukr krystal 7,40, kostky 8 K, mák 11,50, rýže 6 K, kys. zelí 3 K, ocet přír. 2,35, 
líhový 4 K, v lahvích 3,15 K, mýdlo jemné 1 K kus, toaletní 250 g 1 kus 8,50, mýdlový 
prášek 250 g 2,20 K, k holení kus 2 K, jádrové 100 g kus 1,50 K. Brambory v maloobch. 
žlutomasé 0,95, 83 K = 100 kg, bělomasé 0,85, 73 K = 100 kg. 
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Rok 1942. 

Daň ze psů. Obec. zastupitelstvo zvýšilo daň ze psů na 40 K, ze zahrádek před domky, 
jež jsou majetkem obecním, 1 K z 1 m². 

Převod statku Chlupatých. Dne 7. března konal se v zdejším chrámu sňatek Evy 
Chlupatých s Vladislavem Burgrem, synem rolníka z Litovic. Tímto sňatkem přechází statek 
Chlupatých po jejich vymření do rodu Burgrů. 

Potravinové lístky. Na potravinové lístky bere se v r. 1942 násled. množství potravin: 
mléka 7/8 l na osobu týdně, chleba 7,8 kg na měsíc a osobu, mouky 1,47 kg na měsíc, 
masa 1,6 kg, cukru 1,2 kg na osobu a měsíc, 1 vejce týdně na osobu. Dále jsou lístky na 
čaj, marmeládu a náhradní požívatiny. 

Zrušení zdejší živnost. školy a uložení nadace u obce. Zdejší živnost. škola r. 1942 
zrušena. Zůstala nadace, z níž úroky udělovány absolventům této školy, kteří k dalšímu 
vzdělávání navštěvují některou odbornou školu v Praze. Dle stanov, které jsou trojmo 
zhotoveny a uloženy u okres. úřadu, zem. úřadu a místního výboru školy, po zrušení školy 
přijde nadace k uschování a spravování obci do té doby, dokud škola opět zřízena nebude. 
Z těchto důvodů odevzdal býv. předseda škol. výboru p. Ant. Hakl, stavitel knížku městské 
spořitelny v Unhošti znějící cirka K 25 000 se stanovami nadace a základní listinou školy 
proti náležitému potvrzení k uschování a spravování obci Hostivické v únoru r. 1942. Dle 
stanov nesmí obec kapitálu k ničemu použíti. 
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Rekvisice zvonů. Dne 18. března zrekvírovány Němci ve zdejším kostele jako vůbec 
v celém Protektorátě zvony – celkem tři. Zavěšeny na drátěném laně spuštěny s věže 
a odvezeny autem. Zůstal ve věži malý zvonek, týž zvonek, který zůstal ušetřen i ve 
světové válce při prvé rekvisici zvonů, zvaný „umíráček“. Zrekvírované zvony pořízeny byly 
po prvé světové válce r. 1924 z dobrovol. sbírek za K 25 000 a byly velmi pěkně sladěny. 
Spouštění zvonů se smutkem a slzami v očích pozorovalo hojně občanů. I v Sobíně, 
Břvech, Litovicích a Jenečku sebrány malé zvonky z kapliček. 

Rozpuštění obecního zastupitelstva. Zemský úřad v Praze rozpustil obec. zastupi-
telstvo a ustanovil správní komisi, jejímž předsedou ustanovil vrchního správce zdejšího 
velkostatku p. J. Němce. V důsledku toho rozpuštěny všechny obecní komise. I kronikář 
Al. Saifrt zbaven členství osvětové komise. Členy správní komise jsou: zástupce předsedy 
Haas, želez. úř., Bereiter Fr., Kitzbergr Rud., Gotvald Emil, Hrabák Jarosl., Dr. Hugo 
Houba, lékař, Pharm Mag. Šimůnek, Polívka Bernard, Kubr Fr., Horák Jos., Hakl Karel. 
Předsedovi vyměřil okres. úřad odměnu K 400 měs. 

Gestapem uvězněni zdejší občané Kácl a Hůrka. Po čase opět propuštěni. Želez. úředník 
a člen Sokola Kučera poslán na práci do dolů.55 
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Rok 1942. 

Německá kolonisace naší vlasti. Němci kolonisují naši zemi. V ryze českých krajích 
vyhánějí naše rolníky a usazují na jich místa Němce. Ze svého majetku naši ubozí lidé 
nesmějí sebou ničeho vzíti. Na Benešovsku vylidněn celý okres a opuštěné vesnice jsou 
terčem Němců při dělostřelbě. 

Kulturní činnost. I v této smutné době kulturní život u nás neumlká. Dramat. spolek 
J. K. Tyl hraje horlivě divadlo každého měsíce, Loutkářský odbor pečuje o naše nejmenší. 
Též dramat. kroužek v sokolovně se činí. 

Oprava kostela. Péčí nového katol. faráře p. V. Hájka započato již naléhavou opravou 
zdejšího kostela. Omítka otlučena, kostel vymalován, oltáře opraveny. Na opravu sebráno 
K 13 918 v Hostivici, v Jenči 1 587 K, v Sobíně K 1 306. Kostelní sbírky vynesly K 23 263. 
Celá úprava kostela stála K 29 062. Firmě Veis v Hořelici zadána stavba nových varhan. 

V uplynulém roce se narodilo 94 dětí (49 chl. + 45 dív.). Zemřelo 78 osob. Do církve se 
vrátilo 28, vystoupilo 5 osob. V dospělém věku pokřtěno 13 osob. 

Drahota stoupá, čehož stůj malá ukázka: cena housete 70–150 K, několikakilové podsvinče 
800 K. Mouka na chléb se vymílá na 97 %. 

† Jos. Vávra, spoluzakladatel hasič. sboru. Dne 18. V. 1942 pohřben jeden z nejstar-
ších obyvatelů obce 85tiletý Jos. Vávra, spoluzakladatel hasič. sboru, v němž 50 let 
pracoval a jehož byl čestným velitelem. Jako hospodář. pomocník poctivě u rol. Chlupa-
tého pracoval. Čest jeho památce! 

 

                                                 
55  Ve skutečnosti do koncentračního tábora. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  134 
 

 
Dne 27. května podniknut byl atentát na protektora gen. Heydricha, jemuž týž podlehl. Za 
jeho vlády mnoho našich lidí odpraveno nebo odvlečeno do koncentrač. táborů, kdež 
mučeni a odpravováni. 

Tento čin měl těžké následky pro náš národ. Byl vyhlášen výjimečný stav, sta a sta osob 
zastřeleno. Ve všech domácnostech vykonány prohlídky a běda tomu, kde nalezena střelná 
zbraň. 

Slavnost Božího těla konala se letos v neděli v kostele. 

Plat tajemníka. Plat tajemníka stanoven na 23 664 K se všemi přídavky. 

Požár v obci. Ve středu 8. VII. rozpoutala se po velkém vedru prudká bouře. Uhodilo 
v usedlosti Kozákově, kterou má teď pronajatu nájemce Polanecký, do stodoly, jež celá 
vyhořela i se starou uskladněnou slámou. Hašení zúčastnilo se vedle pražského sboru 
8 sborů okolních; hostivičtí hasiči poprvé s novou stříkačkou. 

Úroda velmi dobrá. Počasí v letních měsících bylo slunečné a teplé. Úroda velmi dobrá. 
Též ovoce hojně, bohužel zrekvírováno jen pro Němce. V září byla vedra až 40° na slunci. 
O letošních žních školní mládež hojně pomáhala v polích. 

Školy. Nový škol. rok zahájen 2. září. Škola obec. čítá 380 dětí. Ředitelem jejím je 
p. J. Bočinský,56 škola hlavní čítá 9 tříd a ředitelem je p. Pěkný. K defin. ustanovení na 
škole musí každý učitel složit zkoušku z němčiny. 
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Rok 1942. 

Letecký poplach. V noci 10. IX. bylo občanstvo probuzeno silnou střelbou nepřátel. 
letců. Kdesi u Kralup shodili několik bomb, jež však nenadělaly škod. 

Sbírka. Dne 11. října provedena v obci sbírka odlož. šatstva, hadrů a staré obuvi. Měla 
slušný výsledek. Jaká ironie! Chodíme v posledním, nového ničeho nemůžeme koupit aneb 
jen na černo za velké peníze! 

† Čermák Jaroslav. 21. října zemřel rolník Jarosl. Čermák z čp. 4. Byl jedním ze zaklada-
telů Hostivické záložny, jejímž byl i pokladníkem a starostou. Ve veřejném životě čile 
pracoval. Čest jeho památce. 

Fr. Sulán sebevražda. V srpnu oběsil se doma na půdě 34letý Frant. Sulán. Byl samotář, 
povahy zádumčivé. Snad byl zatížen po svém otci, který podobnou smrtí […] 

V říjnu v sokolovně ve hře „Ženino tajemství“ vystoupila oblíbená umělkyně filmová pí Růž. 
Šlemrová. Byla hojně vyvolávána. 

Adaptace býv. staré školy. Zavedeny opět polní hlídky. Ve staré škole podniknuty 
rozsáhlé adaptace. V I. posch. umístěny obec. kanceláře, v II. posch. pak četnic. stanice. 

Dávka ze zastavěné plochy. Správní komise zavádí dávku ze zastavěných ploch dle 
těchto sazeb: z přízemí za 1 m² K 1, z jednopatr. budou za 1 m² K 2, z hospodář. budov 
všeho druhu za 1 m² K 0,25. Dávka zavedena od 1. I. 1943 na 6 let. 

 
                                                 
56  Správně František Bočinský. 
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Obecní rozpočet na r. 1943. Obecní rozpočet na r. 1943 vykazuje:  
potřeba  K 464 199 
úhrada  K 237 733 
schodek  K 226 466 

Schodek uhrazen bude obec. dávkou ze zastavených ploch, jež vynese K 55 000, obec. 
přirážkou k daním přímým, a to: k dani činžovní K 22 320, k daním ostatním K 144 701, 
celkem K 222 021, takže zbývá neuhrazeno 4 445 K. 

Fa Zadák. Firmě Zadák povolena parcelace pozem. čk. 292/10 na stavbu prům. objektů. 

Sbírka ve prospěch Něm. červ. kříže vynesla K 3 660. 

Pense vdově po Balíkovi. Vdově po zemř. strážmistru Balíkovi vyměřena pense K 7 500 
ročně. 

Sbírky. Opět provedena sbírka starého šatstva a sbírka na Národní pomoc. 

Odvod sádla. Při domácích porážkách odvádí se škvařené sádlo sběrně. Za 1 kg sádla 
obdrží samozásobitel K 18,80. Odvodní dávka činí při mrtvé váze: do 100 kg 4 kg škvař. 
sádla, do 120 kg 6 ½ kg sádla, do 140 kg 8 kg, do 160 kg 10 kg sádla, do 180 kg 12 kg, 
do 200 kg 15 kg sádla a výše 17 ½ kg sádla. Daň z porážky činí 20 K. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Rok 1943. 

Zima. Zima v uplynulém roce 1942 byla velice mírná. V prosinci bylo počasí většinou 
teplé. Slunečné dny hojné a teplota až 6°. O vánocích byla teplota na nule a slunečno. Po 
sněhu ani památky. Pouze 22. a 23. byla sněhová vánice. Největší mráz 16. XII. – 5°. 
Úroda tohoto roku byla nadprůměrná. 

Válka pokračuje. Válka pokračuje. Bohudíky naše země není bojištěm a tím je ušetřena. 
Přispívá však s vypětím všech sil hospodářsky, finančně a prací. Tisíce našich lidí pracuje 
v Německu na válečných úkonech od 15 do 65 let. Zbytečné obchody, hostince a kavárny 
uzavřeny a personál přibrán do výroby. 

Potravin. lístky. Potraviny a různé jiné potřeby omezeny na lístky, aby se vystačilo. 
Poslední zbytky obilí zrekvírovány. V zdejší obci v únoru sebráno ještě 6 q a v březnu 2 q 
obilí. 

Keťasské ceny potravin. Ačkoliv na keťasování jsou přísné tresty i trest smrti, přece se 
najdou lidé, kteří riskují i život za hanebný zisk. Kronikář příkladem uvádí horentní ceny 
některých potravin po keťašské ceny prodávaných: 1 kg sádla až 500 K, vejce 15–20 Kč, 
mouka 90 K, vepř. maso 200 K, lůj hovězí 180–300 Kč, 1 kg cibule 90 K, 1 kg kávy 
1 200 K, černý smoking oblek K 7 000, malíř. štětka 480 K, dětský kočárek až 5 000 K atd. 

† Ant. Vobořil. Dne 30. března pochován v obci nejstarší její občan, bývalý mlynář Ant. 
Vobořil. Dle výroku lékaře byl by při řádné stravě vydržel do sto roků.  
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† Ant. Tůma. V červnu zemřel ve věku 88 roků rolník Ant. Tůma. Byl to člověk dobrého 
srdce a v mládí byl činný jako místní školní dozorce a hasičský činovník. Čest jeho 
památce! 

Dávka ze zastavené plochy. Místo dávky z obytných místností zavedla obec dávku ze 
zastavené plochy, a to z 1 m² u domu přízemního 1 Kč, u domu poschoďového 2 K, 
z hospod. budov K 0,30. 

Zadák hřiště. Zdejší továrník Zadák vlastním nákladem dal zříditi a ohraditi fotbalové 
hřiště u bažantnice, kde hostivický SK horlivě pěstuje […] 

Následkem slabší produkce mléka zmenšena dávka na osobu a den na 1/16 l. Není divu. 
Rolník nestačí dodávat dobytek. 

Letošní jaro přišlo záhy. Již v polovině února nastaly teplé slunečné dny. Teplota stoupala, 
až v březnu bylo ve stínu 14 °C tepla. Podobně i v dubnu a květnu, takže v dubnu kvetly 
stromy. Bohužel nepršelo! Obilí a pícniny nevzrostly, takže byl nedostatek píce. Teprve 
začátkem června přišly vydatné deště. Avšak červenec a srpen byl opět bez dešťů. Nastala 
velká vedra, ve stínu 34 °C, na slunci až 52°. Vše schlo suchem. Teprve v srpnu velký déšť 
osvěžil přírodu. Žně nastaly v normálním čase. Úroda byla celkem dobrá. 
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Rok 1943. 

Sklizeň řepy a bramborů. Jen sklizeň řepy a bramborů byla slabá. Z 1 korce sklizeno 
průměr. 50 q řepy. Dávka bramborů na osobu 75 kg do 30. dubna zůstala. Pro nedostatek 
vody vydáno nařízení o šetření. 

Kulturní činnost. Obecní knihovna opět je v činnosti v host. u Neradů. Knihovníkem je 
p. Ant. Kohoutek. Po stránce kulturní nezůstává Hostivice pozadu. Dram. spolek J. K. Tyl 
každého měsíce pořádá představení. Mládež cvičí v sokolovně. Biograf hraje ve středu 
a v neděli a při českém filmu bývá zpravidla vyprodáno. Také biograf v Dělnic. domě je 
naším obecenstvem hojně navštěvován. 

Poukaz na dříví. Zavedeny lístky na dříví a přiděleno 250 kg dříví na rok a osobu. 

Šatenky a poukaz na textil. Ke koupi střižného zboží třeba míti vedle stávající šatenky 
ještě poukaz od úřadu. 

O vánoč. svátcích překvapila obec občanstvo novinkou – zavedeným rozhlasem. Instalo-
vány 4 ampliony. Náklad činil 27 000 Kč bez montáže. 

Statistika řím. kat. far. úřadu. Dle statistiky zdejšího far. úřadu bylo v uplyn. roce 
122 narozených, a to 67 hochů, 55 dívek. Zemřelých 73, jinde zemřelých a zde pohřbe-
ných 28. Svateb bylo 48, jinde 5. V dospělém věku pokřtěno 11. Do církve se vrátilo 35, 
vystoupilo 11. Na darech složeno K 20 195. 

Hlídky obcí. Strážnice u Mrázů jakož i na věži zrušeny a zřízeny obcí hlídky placené, na 
jichž úhradu vybírána zvláštní dávka při vydávání potravin. lístků (4 Kč). 

Kryty proti náletům. Pro ochranu proti náletům zajištěny v obci kryty: jsou to většinou 
sklepy v obytných budovách. Toliko nádraží má zvlášť vybudovaný kryt ve svahu k severu 
a obec velký kryt v parku. 
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Naše mládež v Německu. Mnoho zdejších příslušníků zejména mládeže zaměstnáno je 
v Německu při řízených pracech. Prožívají tam namnoze krušné chvíle nepřátelských 
náletů. 

Válka dále zuří. Válka zuří dále. Tisíce lidí denně hyne, sta měst a vesnic na frontě 
i v zázemí jest leteckými bombami srovnáváno se zemí. Nejvíce trpí Německo, a to 
zaslouženě. My jsme toho ušetřeni. Vidíváme sice často nad naší obcí letět cizí stříbrné 
ptáky, slyšíme poplašné zvuky sirény, ale naši lidé příliš neutíkají do krytů, jakoby věděli, 
že mezi těmi letci jsou i naši lidé, kteří nám neublíží. 

Peněž. ústavy v Hostivici. Místní Hostivická záložna i v uplynulém roce zdárně plnila 
svůj úkol. Poskytovala občanům levný úvěr, zprostředkovala 
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svým členům prodej uhlí, osiva a krmiv, vyplácela řepu a mléko. Důvěra v tento domácí 
peněžní ústav roste, neboť peněžní obrat v tomto roce činil Kč 14 000 000. I druhý 
peněžní ústav odbočka unhošťské městské spořitelny dobře prosperuje. 

Ceny kuřiva. Ceny nejobyčejnějšího kuřiva jsou následující: krátké 1,80 K, cigarilos 
1,05 K, kuba 2,40, portorika 1,80, viržinka 3 K, brazilské 2,30, viržiniosa 1,50, opera 3 K, 
trabuka 3 K, tribanika 3,30. Cigarety: letky 60 h, egypt 75, memfis 75, viktoria 60 h, vlasty 
57 ½ h. Tabák: macedonský 25 gr K 18,75, hercegovský K 13,15, bulhar. K 13,15, knastr 
12 ½ gr K 3,75, americ. K 3,75, jemný dýmkový 50 gr. K 6, obyč. K 3,75. 

Ceny piva. Pivo 1 l K 4,60, černé K 5, plzeň K 7. 

Ovoce. Úroda ovoce, zejména hrušek a jablek byla velice pěkná. Bohužel naše děti 
venkovské z toho nedostaly ničeho! Vše bylo odvezeno. Toliko v městech děti dostaly 
trochu na ochutnání! 

Vánoční stromky byly bez cukroví a bez cukroví byla i naše pouť a posvícení. 

Uznání hasič. práce. S naším hasičstvem se stala v posled. létech velká změna. Značné 
požadavky plynoucí z vedení války měly za následek, že pomalost a váhavost z našich 
sborů vymizely a nový ruch pronikl sbory v posledních obcích. Vybavení, zejména našeho 
sboru, zmodernisováno. Opatřena nová motorová stříkačka, všeho nářadí a pomůcky 
přizpůsobeny novým požadavkům. Podobně jako technické vybavení byl zmodernisován 
i způsob vedení sboru a výstroj mužstva. Nové hasicí i čerpací stroje, jaké náš sbor má, 
vyžadují dokonalé technické školení. Náš sbor, díky svému horlivému veliteli bratru 
Žemlovi jest na výši doby, díky též pokrokovému vedení zdejší obce pro snahy hasičstva. 

Jest si však přáti, aby také občanstvo jevilo větší pochopení a porozumění pro zodpovědný 
úkol sboru. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Nový rok začal ve znamení pokračování války, jež zuří nyní na třech frontách, a to v Itálii, 
Rusku a japonské frontě. 

Počasí. Počasí v lednu bylo velice mírné. Největší mráz -5°. Většinou teplota 5–10°. Sníh 
žádný, zato značně sucho. V polích se pilně oralo. 

Kulturní činnost. V době válečné však nezanikla kulturní činnost. Orchestrální sdružení 
z Prahy uspořádalo v sokolovně pro mládež koncert. Hrány hodnotné skladby Dvořákovy 
a Smetanovy. Uspořádána též přednáška na théma: „Češi a dnešní boj“ a jiná „Češi 
a bolševismus“.  

Rozpuštění místního Odboru Nár. Jednoty Severočeské. V lednu rozpuštěna 
v Praze „Národní Matice“ a jmění zabaveno. Tím v naší obci rozpuštěna též Národní 
Matice, bývalý to Odbor nár. jednoty severočeské, jak přezvány obranné naše jednoty. 
Odbor založen byl r. 1896 sládkem Tomsou z Jenče, rolníkem Václ. Tureckým z Jenče 
a Tomášem Chlupatým z Hostivice. Všechny svoje příjmy věnoval čes. menšinám na 
severu. Proto zkonfiskovaný majetek činil jen 500. Měl chráněnku – menšinu v Habrspirku. 
Pořídil v obci jeviště, na němž se velmi často hrálo. Poslední jeho činovníci byli: předseda 
říd. uč. Alois Saifrt, jenž byl od r. 1898 jednatelem a režiserem a konečně předsedou, 
jednatel J. Patroch, žel. úř., pokladníkem Václav Příhoda. Místopředsedou Mat. Tůma. 

Ceny potravin. Ceny potravin v drobném byly následující: čerstvá vejce kus 1,25, čajové 
máslo 1 kg K 35,20, selské K 22,80, měkký tvaroh 1 kg 28,60. Ceny jateč. dobytka: u volů, 
jalovic a býků 1 kg živé váhy od 1,80–3 K, u krav 1,70–2,90. 

Počasí v dubnu chladno a ku konci malé mrazíky, v květnu sucho. 

Započato výkopem stavby želel. odbočky od železnič. domku v Jenečku k bývalé Pražské-
duchcov. dráze k tzv. dvacítce a tím dochází k důlež. spojení obou drah. 

Dne 19tého v sokolovně přednáška o krytech. 

Změna ve správě obce. Komisařem Old. Vágner. Ve správě obce provedena změna. 
Dosavadní vládní komisař inž. Němec, správce zdejšího velkostatku k své žádosti zproštěn 
své funkce a místo něho jmenován komisařem Oldřich Vágner, správce zdejšího mlýna. 

Správní komise. Správní komise čítá nyní pět členů, a to: Fišer Václ., Haaz Jan, Dostál, 
Dr. Hugo Houba a Frant. Kubr rolník. 
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V důsledku častých cizích náletů nařízeno budování krytů. 

Vyzbrojení letiště. Zrušení nového hřbitova. Zdejší letiště vyzbrojeno na obvodu 
protilétadlovými děly a létadly. Pracuje se úsilovně na rozšíření letiště. Zabrány další 
pozemky, zejména Kozákovy, Horešovské a Sulánova višňovka. Zabrán i nedávno zřízený 
hřbitov, jenž zrušen a nový hřbitov zřízen bude při jenečském hřbitovu. 
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Dlouho očekávaná invase Britů a Američanů do Německa nastala 6. VI. a po tuhých bojích 
se zdařila. 

Při požáru velkých skladišť slámy u Zličína zúčastnil se účinně náš hasič. sbor při hašení, 
za čež obdržel od intendanta gener. štábu zvláštní uznání a dík – ovšem německé. 

Uzavření zdejš. hřbitova. V červnu zastaveno pochovávání na dosavadním hřbitově. 
Poslední zde pochována sl. M. Jakovcová, první r. 1939 truhlář Vejražka. Další ukládání 
mrtvých bude na hřbitově v Jenči. První na tomto hřbitově pochována 15. července 1944 
Marie Fialová, býv. porodní asistentka v stáří 78 roků. 

Zdejší záložna. V uplynulém roce činily vklady v Hostivické záložně (býv. kampeličce) 
K 4 492 336 – přírůstek K 850 817. Záložna proplatila za obilí K 13 318, za řepu 
K 313 520, mléko K 279 226, dobytek K 16 729. 

Školní kuchyně. I letos fungovala školní kuchyně. Poskytována polévka 160 dětem. 
Náklad činil 17 000 Kč. 

Počasí v létě. Po trvalém v dubnu a do půli května trvajícím suchu nastaly deště. Po celý 
červen a část července téměř denně byli lijavce s bouřkami. Velkým krupobitím v prvé 
polovině července zničena v Jinočanech a Řeporyjích úroda. 

Lístky na brambory. Poněvadž je nedostatek bramborů, zavedeny na ně lístky. Na 
poukazy jsou i různé železné potřeby, dále nádobí, prádlo, obuv. 

Černý trh a ceny. Šmelina a černý trh bují i dále. Kdo má dost peněz, dostane všechno 
za následující ceny: 1 kg masa K 300, 1 kg sádla 600 K, králík 150, vejce 20 K, 1 kg kávy 
7 000 K, mužské šaty až 10 000 K, 1 kg mouky 30–50 K, 1 kg cukru 500 K, 1 cigareta  
7–10 K. 

Sbírka obuvi. V obci uspořádána sbírka odložené obuvi pro dělnictvo. Výsledek byl 
nepatrný. Nová obuv není k dostání a každý nosí obuv do roztrhání. Prodejna Bati dostává 
měsíční příděl několik párů a přihlášek je několik set. Rozmohla se hojně obuv s dřevěnými 
nebo gumovými a též korkovými podrážkami. 
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Krejčí jsou zavaleni přešíváním a správkami obleků. Nové obleky se nešijí. 

Úroda ovoce, zejména třešní je velmi pěkná. Vše však jde do sběru pro Němce. Naše děti 
nedostanou ničeho. Zato musí stále něco sbírat jako: kovy, papír, gumu aj. 

Nálety nad obcí. Letošního roku naše občanstvo několikrát vyplašeno bylo úzkostlivým 
zvukem poplašných sirén. Ve veliké výši objevila se zářící cizí létadla. Bohudíky tiše minula 
naši obec a plula směrem jihozápadním. Bylo to zejména 21. VII., kdy o 12. hod. polední, 
kdy objevil se veliký počet létadel v několika proudech. Shodila beze škody jednu bombu 
u Braškova a druhou u Hnidous. 

Protiletecké baterie na Hradčanech byly bez výsledku v činnosti. Horší byl nálet nad 
Pardubicemi, kde pobořeny domy a zahynuli lidé. 
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Atentát na Hitlera. Dne 20tého července podniknut byl samými Němci atentát na 
Hitlera, jenž se však nezdařil. Hitler byl lehce raněn. Odnesli to členové generál. štábu. 
Vzpoura byla potlačena a viníci se buď sami postřelili, anebo byli postříleni. 

V červenci uzavřena smlouva mezi zdejší obcí a obcí Litovickou a Jenečskou stran 
používání společného hřbitova v Jenči. 

Zdržená sklizeň obilí. Stálé, téměř každodenní deště ohrožují řádnou sklizeň, takže 
v polovině srpna je většina obilí ještě na poli. 

Totální nasazení pracovních sil. Dochází k totálnímu nasazení pracovních sil v Protek-
torátě. Heslo je, že zbrojení a válečná výroba na prvém místě. Proto provedena revise 
skrytých pracovních sil ve všech úsecích. Dosud prý jsme u nás nepocítili značnější tíhu 
války. Nasazení prý bude jen dočasné. 

Nálet. V úterý 12. IX. o polednách zazněly poplachové sirény. Objevilo se přes 100 cizích 
létadel. Se zatajeným dechem sledovali jsme jejich let. Minula naši obec beze škody 
a letěla ke Kladnu, kde shodila několik bomb. Zasažena byla skupina lidí v lesíku u Dříně, 
zabito 40 lidí, raněno 70. 

Ceny potravin. Stanoveny ceny mléka, a to: 1 l pasteurisovaného K 2,20, paster. odstře-
děného a podmáslí 1 K. 

Ceny másla za 1 kg K 35,20, přepuštěné K 42, tvaroh pečivový 1 kg 6,20 K, tvrdý K 8; 
brambory jedlé žlutomasé 1 kg K 1,10 do 50 kg, nad 50 kg K 0,94; cena řepy za 1 q K 33, 
cena semene 10 K za 1 kg. 

V sobotu 23. IX. nálet nad obec anglic. létadel, bohudíky beze škody. V tomto týdnu 
havarovalo německé létadlo v lesíku u Litovic k lesíku. Zahynuli 3 letci a jeden se zachránil. 

Snížení kuřiva. Od října snížena dávka kuřiva, a to z 35 cigaret na 25, ze 7 doutníků na 
5. Protože povoleno pěstování tabáku 
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Kuřáci vlastních specialit.  

až do 25ti rostlin, použili toho mnozí! V každé téměř zahrádce jsou sazenice. Mnozí kuřáci 
kouří již tabák vlastní výroby, ovšem různé kvality. Požitek je pochybný, ovšem žádný 
nenechá na svůj výrobek dopustit. Mnohý listí pouze usuší a již kouří. 

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

Úroda. Snížení dávky chleba. Úroda letošního roku byla uspokojivá, ač ne taková jako 
loňského roku. Aby zásobování obyvatelstva bylo pravidelné, vzhledem k tomu, že nutno 
též zásobovat ozbrojenou moc, nařízeno snížení dávky chleba. 

Zabrání tříd ve škole. Vojenská správa zabrala ve zdejší škole 3 třídy a umístila v nich 
správkárnu vojen. bot a šatstva. 

Posvícení. Letošní posvícení bylo smutné pod dojmem dále trvající války a vzhledem 
k nedostatečnému přídělu potravin a nedostatku masa. 
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Smutné posvícení měla rodina majitele střelnice. Žena ráno na petrolejovém vařiči vařila 
snídani. Petrolej však vybuchl a hořící těžce popálil ženu, muže a 2 děti. Muže i ženu 
odvezli do nemocnice. 

Stravování škol. mládeže. Ve zdejších školách zahájeno opět vyvařování polévky pro 
mládež. Stravuje se 360 dětí. 

Zřízení dětského útulku. K popudu okres. péče pro mládež v Unhošti zřídily obce 
Hostivice-Litovice 1. listopadu 1944 útulek pro mládež od 3–6 let. Děti budou ošetřeny 
v útulku od 8–12 a od 6–18 hod. Zřízení útulku uvítáno s uspokojením všeho občanstva. 
Umístěn v Dělnic. domě. 

Přidělení učitelstva a četnictva k váleč. pracím. V říjnu povoláno bylo učitelstvo 
k různým pracím. Na jeho místo dosazeny učitelky. Též četnictvo a policie přiděleno 
k pracím. 

Mládež zeměděl. k opevňov. pracím. Provedeno totální nasazení zemědělské mládeže 
k opevňovacím pracím proti nepříteli. Přidělení platí na 11 neděl. K těmto pracím jsou 
povoláváni mladíci i ostatních občan. vrstev. 

Statistika katol. farního úřadu. Ze statistiky zdejšího katol. farního úřadu za uplynulý 
rok 1944 vyjímáme některá zajímavá data: narozených a zde pokřtěných bylo celkem 
143 osoby, z toho 60 hochů a 65 dívek a 18 dospělých, zemřelých 48, jinde zemř. 11. 
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Svatby: 33 párů, 8 párů jinde oddaných. Z církve vystoupilo 5 a přistoupilo 16. Sbírky činily 
21 772 Kč. 

Zabrání nového hřbitova pro letiště. Jelikož v r. 1944 rozšířeno značně letiště, zabrán 
pro letiště nedávno zřízený s částmi pozemků patřících p. Františku Kubrovi, Kozákovi 
a pí. Horešovské. Dle smlouvy pohřbíváni budou občané hostivičtí na hřbitov v Jenči. 
Poslední na zdejší hřbitov pohřbena sl. A. Jakovcová, první na hřbitov jenečský Marie 
Fialová, porodní asistent 15. VII. 1944. 

Sobín – vlastní hřbitov. Po uzavření zdejšího hřbitova pořídil si Sobín vlastní hřbitov 
u bažantnice. 

Válka zuří dále! 

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

Potravinové lístky. Kvůli ušetření potravin nařízeno, aby potravinové lístky místo 
4 týdnů platily 5 týdnů. 

Cukr. Cukru připadne na 1 osobu na měsíc 30 dkg. 

Rekvisice obilí. U rolníků provedena přísná rekvisice obilí. 

Válečné přípřeže. Též nařízeno rolníkům dodat potahy s vozem, koňmi i kočím a pící na 
týden k svážení dříví. Zdejší naše potahy jsou až na Šumavě. Ubohé naše lesy jsou bez 
milosti Němci ničeny a dříví vyváženo! 

Protiletadlová opatření. Nařízeny prohlídky protiletadlových opatření ve stavení. Všude 
musí býti připraven písek, voda, stříkačka, motyka, lopata, tlumič a hák. 

Nedostatek uhlí. Zakázáno vytápěti biografy, vlaky. Stávající zásoby uhlí zajištěny. Uhlí 
je veliký nedostatek, jelikož doprava a příděl úplně ustaly. V mnohých domácnostech 
zejména v Praze štípe se starý nábytek. 

Obmezení piva. Přestalo se vařit pivo, aby získán uskladněný ječmen. Následkem toho 
celá řada hostinců uzavřena. Bílá káva se pro nedostatek mléka neprodává. Sladí se 
cukerinem. 

Látky. Látky a tkaniny vůbec nejsou. Jest zakázáno dát si šít nové šaty. Vše se jen 
spravuje a přešívá. Věci se též vyměňují. 

V Praze otevřeny tak zv. směnné obchody, kde možno věc postradatelnou vyměniti za věc 
jinou potřebnou. 

Divadla zavřena. Divadla jsou uzavřena. Platí staré „Inter arma silent Musea“, tj. „za 
války mlčí umění.“ 

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

Ceny potravin stoupají. Ceny potravin stále stoupají. Např. 1 kg sádka 1 560 K, 1 kg 
kávy 7–8 000 Kč. Ceny potravin na černo jsou horentní. Důležitým měnidlem, za které 
možno vše dostati, je cigareta. Platí se pod rukou 16–20 K. 
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Dne 7. II. havarovalo u Peterkova mlýna němec. létadlo. Toto jakož i pilot uhořeli. 

Prázdniny na školách pro nedostatek paliva trvají i nadále. Zavřeny vyšší zemědělské jakož 
i hornické školy. 

Různá omezení. Doprava osob na drahách omezena do 75 km. Zábavní vlaky jakož 
paroplavba zastaveny vůbec. Dopisy pošta doručuje jen jednou denně. Snížen počet 
denních listů. Deníky mají jeden den 2 listy, druhý den jeden list. Provedena ještě mnohá 
jiná omezení. 

Nálety. Letošní Popeleční středa 14. II. stala se dnem smutku a hrůzy našeho národa. 
O polednách napadena létadly Praha. Dunění a těžké detonace bylo slyšeti až u nás v obci. 
Napaden byl Smíchov od Palackého mostu k Jiráskovu mostu. Vypukly četné požáry a na 
druhém břehu zničen památný klášter v Emauzích. Sta domů má vytlučena okna a některé 
se úplně zřítily. 

Napadení Prahy. Napadeny byly Vinohrady, Nové město, nemocnice na Karlově náměstí. 
Několik tisíc lidí zahynulo, mnozí jsou připraveni o všechen majetek. Ze zdejší obce 
zahynul v Praze tov. mistr Špalíček s dítětem. 

Smutek zavládl v našem národě nad zkázou. 

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

V týdnu od 18. – 25. března nevychází zdejší občanstvo z rozrušení. Každého dne o poled-
nách zní poplašné sirény hlásící nálet. Bohudíky obec naši šetří! Za to však 22. března 
napadeny Kralupy n. Vltavou. Zničeny průmyslové podniky, nádraží a spousta domů. 
Mnoho obyvatelstva zahynulo. Zničeno město ze 70 %. 

Jiný těžký nálet byl 25. III. opět na Prahu. Zabito 370 lidí a 400 lidí zraněno. Napadeny 
Vysočany a Libeň. 

Obec důvěrně vyzvala občanstvo, aby dbalo pokynů týkajících se nepřátel. letů. 
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V obci opět provedena sbírka šatstva. 

Tragická smrt A. Váchové a dělníka Kubíčka. Tragickou smrtí zahynula 28. II. paní 
Váchová, manželka železnič. pensisty. Sbírala na nádraží mezi kolejemi uhlí. Jsouc na-
hluchlá neslyšela přijíždějící vlak, který ji usmrtil. 

Dělník ve zdejší zbrojnici Kubíček napil se lihoviny z methylalkoholu a zemřel. 
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Biograf. Návštěva biografu v sokolovně těší se neobyčejné účasti. Dosavadní druhý 
biograf v Děl. domě byl z nařízení úřadu uzavřen a proto jsou představení v sokol. biografu 
tak četně navštívena. 

Hostivice křižovatkou drah. Pět spojů. Pro rozvoj obce a komunikace důležité je 
připojení zdejší trati v Jenečku spojkou ku trati býv. pražsko-duchcov. dráhy u domku 
č. 20 směrem k Dušníkům a druhou spojkou z Jenečka směrem ku Středoklukám a tím 
k Slanému. 

Práce s navážením v Jenečku jsou skončeny a provoz směrem k Slanému zahájen. Má 
tudíž nyní naše stanice celkem pět spojů a stává se důležitou a hojně frekventovanou 
křižovatkou. Stanice má i hojně navštěvovanou restauraci. 

Spoje jsou následující: Hostivice – Masarykovo nádraží, Hostivice – Smíchov, Hostivice –
Dušníky, Hostivice – Chomutov, Hostivice – Slaný. 

Nálet na letiště. V pátek 13. IV. ve 4 hod. ráno probuzeno bylo obyvatelstvo hromovým 
rachotem a střelbou. Cizí létadlo napadlo letiště, srazilo stíhačku, jež se vznesla k útoku, 
poškodilo létadla na zemi a pálíc ze strojní pušky nad samým nádražím, aniž je poškodilo, 
uniklo na jihozápad. Po obci nalezeno množství vypálených velkých patron. Střechy 
některých domů byly poškozeny. Byl to druhý přímý nálet na letiště. 

Dne 16. dubna trvaly nálety nad obcí naší od 9. hod. – 16 hod. V obci bylo jako po 
vyhoření, občanstvo v krytech, lidé s polí utekli, na letišti řádily cizí stíhačky, jež rozbily 
více německých létadel. Také 2 cizí stíhačky havarovaly, jedna na hrázi litovic. rybníka, 
druhá kdesi u Chrášťan. Piloti – oba Angličané – se zachránili.57 

Den hrůzy v obci. Nejtěžší den pro zdejší obyvatelstvo byla středa 25. dubna. již o 9té 
hod. dopol. zaječely sireny a vše prchalo do krytů. Brzo objevilo se několik létadel, jež 
napadla letiště. Flaky na letišti zahájily palbu. K vzletu startovalo německé turbinové 
létadlo, již však ještě na letišti bylo zasaženo. 
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Vzneslo se již hořící do vzduchu, v dýmu a ohni přeletělo střechy středu obce, minulo 
těsně kostelní věž a cestou ztrácejíc součástky za novou školou dopadlo na dvojdomek 
Bílkův a Študentův,58 jež oba pobořilo a zapálilo. Požáru zabráněno pohotovostí sboru 
hasičského, střechy však a I. poschodí domků pobořeny. Též více stromů zničeno. Pilot 
uhořel. 

† Bílková popálena. Bohužel těžce popálena byla majitelka domku pí. Bílková, jež 
poranění podlehla. Čest její památce! 

Na škole poškozena střecha a v sousedních domech silnou detonací popraskala okna. 

Známky brzkého konce války. Válka se blíží k našim hranicím. Různé známky 
nasvědčují, že bude brzy konec, na což toužebně čekáme. V krátké době dvě velké války 
proděláváme. Co krve prolito, co bídy a zoufalství lidského prožito! 

                                                 
57  Na hrázi Litovického rybníka havarovalo americké letadlo s americkým pilotem. 
58  Študentova čp. 282 a 342. 
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Rusové jsou již na Moravě, Berlín obklíčen spojenci. Hrůzy válečné, detonace a dunění děl 
otřásají Evropou. 

„Pane, zůstaň s námi neb se připozdívá.“ 

Ve zdejší škole v dubnu umístěny vojenské krejčovské a obuvnické dílny. Vyučování 
zastaveno. I v okolních obcích se nevyučuje. 

Konec války však byl blíže, než jsme tušili! 

Radostný den 5. máje. Již 5. máje prožívá obec naše radostný den. Časně ráno rozšířila 
se obcí zpráva, že uzavřen mír a tím nastal i konec války. 

Osvobození. Konec války. Ohromné vzrušení zavládlo v obci. Obyvatelstvo naplnilo 
ulice, nadšeně se pozdravovalo. Na domech objevily se naše národní prapory. Jeden 
druhého radostí objímal. Německé tabulky odstraňovány. Radost kalena tím, že na ulici 
stály německé vojen. hlídky s granáty a pancéřovou pěstí. 

Vražda 4 občanů z Úhonic německou soldateskou. O polednách zaznělo z rozhlasu 
volání, aby česká policie, četnictvo a vojsko pospíšilo na pomoc do českého rozhlasu, že se 
tam střílí. Tohoto volání uposlechli 4 členové hasičského sboru v Úhonicích a autem jeli do 
Prahy. V naší obci však byli u hořejší hospody němec. hlídkou zastaveni a postříleni. 
Zamřeli ve službách vlasti. Čest jejich památce. Na místě vraždy zřízen památníček. 
 
 

– 228 – 
 

Rok 1945. 

Konec němec. poroby! Osvobození! Díky Rusům! 

Statečný boj našich lidí s Němci v Praze. Německá hyena však, ač v posledním 
tažení, ještě v Praze řádí. Odboj propukl plnou silou. Na náměstích a ulicích naši lidé 
statečně bojují s Němci, kteří i z oken domů pálí. 

Národní rada volá do zbraně, jež se rozdělují. Vyjednává se s Němci o jich vzdání 
a odzbrojení. Němec. velitelství nařídilo po dobu vyjednávání klid zbraní. Němci však jej 
nedodrželi a bojováno dále. 

Boj byl pro nás úspěšný, ačkoliv jsme neměli tanků, letadel a děl. Větší část Prahy je 
v našich rukou. Teprve noc boj ukončila, ale jen do rána. Vyjednávání stále pokračují. 

Obcí naší projíždějí stále němec. vojen. auta, jež střílejí. 

Konal se právě pohřeb řezníka F. Šimáčka. Pro nebezpečí nikdo z občanstva se nezú-
častnil, jen rodina vyprovodila zemřelého na jenečský hřbitov. 

Odpoledne bylo nebezpečno na hlavní silnici. Např. jela obcí 3 ozbrojená němec. auta, 
z nich prostřední stále na strany pálilo. 

Hlídky z ulic však zmizely. 

Ustanovení Nár. výboru v obci. V důsledku těchto pohnutých událostí ustavil se v naší 
obci nár. výbor. Zvoleny tříčlenné hlídky do zdejších průmysl. závodů a obchodů k zameze-
ní násilností a loupení. Vyjednáváno se zdejším němec. velitelem, ale bez výsledku. 

Národní výbor je v permanenci. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  146 
 

 
 

Volání o pomoc. Rozhlas náš i anglický a ruský volá o pomoc, jež se již blíží. V neděli 
ráno 6. V. projely anglic. pluky Plzní, jež osvobozena a jedou na pomoc Praze. Armáda 
Vlasova pochoduje ku Praze a odpoledne již s námi bojuje. Anglická létadla vznášejí se 
nad Prahou. 

Naše zlatá Praha je Němci bombardována, ačkoliv J. Frank,59 němec. stát. ministr pro 
Čechy a Moravu stále, a námi vyjednává. 

Máme pevnou víru, že náš svatý boj vítězně pro nás skončí a že budeme zbaveni německé 
hrůzovlády, která tolik našich nevinných lidí umučila v pověstných táborech anebo po 
velikém utrpení ve věznicích odpravila. Nezapomeneme na pověstnou „sekyrárnu“ 
v trestnici na Pankráci, kde sta našich lidí sekyrou bylo odpraveno. 

Černým dnem zapsán je v kronice naší pondělek 7. V. 1945. 

Toho dne přitáhlo do obce oddělení Vlasovy armády, aby dobylo letiště a vrátilo je do 
rukou našich. 
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Boj v obci naší. Boj zahájen byl v částech obce u nádraží. Letiště odstřelováno bylo 
kulomety, puškami a děly z chrášťanské silnice. Jedna strojní puška umístěna v budově 
nádražní v II. posch. velice účinně ostřelovala letiště. Druhou pušku chtěli dva Vlasovci 
umístit v domě Al. Saifrta čp. 147. Dotáhli ji až na půdu, ale za chvíli se vrátili. 

K večeru se oddíly Vlasovců posunuly na břeh nad nádražím a zatlačily na Němce. Boje se 
zúčastnili i někteří zdejší občané. 

Požár Zadákovy továrny. Šrapnely zle řádily na budovách našich. Zapálena továrna 
Zadákova a Kalhousův dům.60 Oheň však uhasen. Všechno obyvatelstvo chvělo se úzkostí 
v krytech. Některé budovy pobořeny.  

Zahynuli dva lidé a mezi nimi zrádce Šmíd, který Němcům za okupace, sám jsa horlivý 
Němec, sloužil. Došel zasloužené odměny. Léta mezi námi žil, z našich peněz, jež mu naši 
lidé do obchodu nosili, zbohatl, od našeho státu bral pensi, ale neuvědomil si, že je nám 
mravně zavázán. Pohřben v panském poli u jeneč. hřbitova. 

Bombardováním poškozeny věž a hodiny v ní. 

Volání Prahy. Volání Prahy o pomoc došlo 9. V. vyslyšení. Na přímý rozkaz Stalinův 
vyrazila sovětská vojska ze svých posic u Berlína na pomoc Praze. Postup její byl tak 
překvapivě rychlý, že se jí podařilo ještě na území Prahy zničit několik německých 
ozbrojených skupin. 

Z různých míst Prahy duní ještě výstřely i zrádných pražských Němců, kteří v slepé 
zuřivosti ostřelují pokojné české lidi – muže, ženy a děti, ale již se objevují v ulicích 
sovětské tanky. 

                                                 
59  Správně K. H. Frank. 
60  Jiráskova čp. 308. 
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V očích objevují se slzy radosti, ruce mávají vstříc, zasypávají sovět. vojáky květy, muži se 
s nimi objímají, ženy je líbají. Václavské náměstí, kterým procházel 28. říjen i 15. březen je 
svědkem i 9. máji 1945 našeho osvobození. 

Starý belhající pensista přistupuje ke kamionu a poklepává vyhublou rukou na svalnatou 
paži vojáka: „Ty kluku zlatá, prachmilionská!“ říká třesoucím hlasem, 
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a v očích se mu lesknou slzy. „Odkud jseš? Od Moskvy, od Kavkazu? Ale to jedno – hlavně, 
že už jseš tady!“ 

Konečně tedy osvobozeni! Za to máme co děkovat statečné ruské armádě, jež zachránila 
Prahu před zničením a nám přinesla svobodu. Němci úplně kapitulovali. Bohužel v po-
uličních bojích v Praze mnozí nejen naši lidé, ale i Rusové vykrváceli. Čest jejich památce! 

Vyklizení zbrojnice. V naší obci Němci vyklidili 9. května zbrojnici. S malými vozíky, 
ženami, dětmi po silnici pěšky táhli do vypleněného rajchu. Dopoledne projela obcí kolona 
Němců v autech s puškami. Projeli bez závady. 

V Šárce zuří ještě boje s esmany, jež však skončily potřením Němců. 

Zřízení strážních čet. Zřízeny 3 čety k službě na letišti. Velitelem jich poručík reserv. 
Stanislav Saifrt. Velitelem 1. čety Jandus Pavel, stav 13 mužů, 1 stroj. puška, 120 nábojů, 
stanoviště kůlny, prachárny. Velitel II.hé čety Pexa Lad., stav 11 mužů, 3 pušky, 
42 nábojů, stanoviště hospodář. správa na letišti. Družstvo III. velitel […], stav 10 mužů, 
3 pušky, 135 nábojů. 

V obci pověřeni službou záložní důstojníci: Mirko Zimák a Frant. Šafařík. Uplatnili se v této 
těžké době znamenitě, zejména poručík Zimák, který sám odvážil se do zbrojnice, té doby 
obsazené Němci, k vyjednávání. 

Na vojenské velitelství, jež nachází se na faře, co chvíli jsou přiváděni němečtí zajatci. 
Každou chvíli rozhlas hlásí důležité zprávy. Z obce vypraven do Prahy vůz s potravinami. 

První Rusové v obci. Dopoledne 9. V. přijeli do obce první Rusové, kteří s radostí přijati. 
Rozhlas hlásí, že Rusové vstoupili do Prahy. Ruská létadla brázdí vzduch nad obcí. Buďte 
vítána! Všichni jsme si oddychli, že Praha zachráněna. 

Ve ¼ na 12 hlásí rozhlas, že Praha úplně osvobozena. Hrdina, který se svou četou osvobo-
dil od Němců Staroměst. náměstí, byl praporčík Hřebík. 

Zrádce Bakoš. Zatknut v obci kominík Bakoš pro špionáž a zradu. 
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Ruské tanky. Němci táhnou domů. V 11 hodin projely obcí ruské tanky a nadšeně byly 
vítány. Proudy němec. zajatců procházejí obcí, mezi nimi i mrzáci – oběti hitlerismu. Též 
osazenstvo zbrojnice pěšky s vozíčky, ženami a dětmi smutně putovalo do pokořeného 
Německa. 

Škody v obci. Pondělním bojem poškozeny těžce některé budovy jako např. radnice, jež 
dostala plnou trefu, Mžikův domek čp. 231, Cihlářův 232, Javůrkův 233.  

Krátký zabit. Občan Krátký zasažen střelou ve světnici svého domku.  

Též nádraží a Procházkův hostinec,61 jakož i četné střechy poškozeny. Doprava od  
5.–9. května v obmezené míře zahájena. 

Svážení válečného materiálu. Dne 10. května ve středu po celý den projíždějí obcí 
vojen. transporty a náklady. Naši hoši na faru svážejí z kasáren a letiště munici a spoustu 
rozlič. váleč. materiálu. 

Přivezena 2 protilétadlová děla, tank, pancíř. pěsti a miny nalezené v polích. U zdejšího 
hřbitova zakopáni esmani padlí na letišti. Pohřbili je zdejší Němci Haaz a Kšírová, kteří 
ještě s jinými jsou internováni ve zbrojnici. 

Neštěstí. † A. Hájek a Jaroslav Suchánek. Odpoledne potkalo neštěstí bratra našeho 
p. faráře Hájka. Na faře umístěny jsou svezené zbraně, jež zbrojíři spravují. Náhodou 
jedna střela vybuchla a zasáhla nedaleko stojícího úředníka p. Hájka, jejž těžce zranila. Po 
krátké době zemřel. Byl to dobrý a hodný člověk, který se tolik radoval z nabyté svobody. 
Bohužel jen krátce. Čest jeho památce! 

Druhé neštěstí stihlo Jaroslava Suchánka, jenž odvážel dělo. Vymrštivší se pákou byl zabit. 
Za veliké účasti pohřben s jinými oběťmi jako Tamchynou, Steinerem a Krátkým na Jeneč. 
hřbitově. Spolu pietně pohřbeni tamže 4 vojáci Vlasovy armády, kteří padli při dobývání 
letiště. Čest jejich památce! 

Rusové v Hostivici. Dne 11. května k večeru projela obcí řada rus. trénu a dělostře-
lectva. Část se utábořila v parku. Mužstvo se brzo spřátelilo s našimi občany. 

Děkovné bohoslužby. Dne 13. V. konány ve zdejším katol. kostele děkovné bohoslužby 
za osvobození. Po hymnu: „Tebe Boha chválíme“ nadšeně zpívána naše nár. hymna. 

Návrat p. presidenta Dra Beneše. Ve středu 16. V. mnoho zdejších občanů zúčastnilo 
se uvítání pana presidenta Dra Beneše, jenž po 6letém exilu 
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vítězně vítán celou Prahou vrátil se mezi nás. Na Staroměst. náměstí učinil velký projev.  

                                                 
61  Žižkova čp. 121. 
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Návrat naší zahraniční armády. Ve čtvrtek 17. V. vrátila se do Prahy též naše slavná 
zahraniční armáda, vítána po cestě Václav. náměstím velikým nadšením. Téhož dne projel 
obcí naší pan president Dr. Ed. Beneš nadšeně pozdravován našimi občany. 

Stráž ve zdejší zbrojnici převzal mobilisovaný 13. – 17. ročník, který koná hlídky spolu 
s ruskými vojáky. Velitel štkap. Kožušník a poručík Zimák. 

První tábor v Hostivici v době svobody. Dne 21. V. 1945 uspořádán v parku tábor lidu 
za účasti as 1 600 lidu. Dvě hudby doprovázely průvod, v jehož čele neseny nár. prapory 
a též rudý prapor. Tábor zahájen naší a ruskou hymnou. Tábor zahájil soudr. Boček, jenž 
přišel z pověstného tábora v Buchvaldu,62 načež promluvil Václ. Stehlík, jenž v pěkné řeči 
ocenil zásluhy ruské armády o naše osvobození. 

Provolána sláva rudé armádě, presidentu Benešovi, maršálu Stalinovi a naší armádě. 

Dne 27. května konána opět v parku schůze občanstva za účelem volby nár. výboru. 
Kandidátky přihlásily 4 povolené politic. strany totiž: 1. komunistická, 2. soc. demokra-
tická, 3. nás. soc. a 4. lidová. 

Navržení všichni zvoleni až na člena nár. soc. strany Václava Příhodu, proti němuž vznese-
ny námitky. Místo něho zvolen jiný člen strany. 

Neohroženost prvního nár. výboru za gestapáckého režimu. Schůzi zahájil pěknou 
řečí soudr. Václ. Stehlík, jenž v přehledu probral vznik a činnost nár. výboru. Konstatuje 
neohroženost členů nár. výboru Oldřicha Vágnera, správce mlýna, Štěp. Figara, přednosty 
stanice, katol. faráře Václ. Hájka, na jehož faře schůze se konaly. Tito pak s předsedou 
Václavem Stehlíkem tvořili za nacisticko-gestapáckého režimu první nár. výbor. 

Předsednictvo výboru. Nato výbor zvolil za předsedu Václ. Stehlíka, místopředsedy 
J. Jakla63 a faráře Václ. Hájka. 

Ruští vojáci. Začátkem července opustila většina rus. vojska naši obec. Byli utábořeni 
v bažantnici, u litovického rybníka v lesíčku, ve dvoře, v sokolovně. Důstojníci byli 
ubytováni v privátech. Měli sebou hojně hovězího dobytka a koní. Dobytek volně pásli 
v lukách a polích. 
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Zdejší Němci. Zdejší Němci, kteří jsou ubytováni na hořejší hospodě, pracují pod 
vojenským dohledem bez reptání na panských polích. 

Nedostatek pracovních sil. Jeví se veliký nedostatek pracov. sil, poněvadž mnoho 
zeměděl. dělníků obdrželo příděly v pohraničí po evakuovaných Němcích, zrádcích a kolla-
borantech. 

K záchraně žní však organisovány tak zv. žňové kádry, skládající se z mládeže a všech 
vrstev občanstva, jehož celé vlaky dojíždějí na výpomoc ve žních. I vojsko se zúčastňuje 
prací. 

                                                 
62  Správně Buchenwald. 
63  Správně V. Jakla. 
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V naší obci začátkem července nařízen týden pro ženy od 15ti do 55 roků. Každá musila 
v týdnu odpracovat 3 půldny. 

Adaptace radnice. Původní škola. Nová škola r. 1906. Na radnici provádějí se 
rozsáhlé opravy, zejména adaptace vnitřku a rozšíření oken. Radnice byla v bojích 7. V. 
zasažena granátem a velmi poškozena. Byla to původně škola, postavená r. 1791 jen 
přízemní, r. 1838 postaveno I. patro a r. 1879 II. patro. V této škole v I. i II. posch. 
vyučováno, i když postavena nová škola – původně jednopatrová. V přízemku byl byt 
strážníkův, jeden čas pošta, pak Kampelička, konečně i obecní úřad a drogerie Kučerova. 

Rozšíření nové školy. Když pak r. 1931 provedeno rozšíření nové školy o II. patro 
a přístavby po stranách v přízemí i v obou patrech, přestěhovány všechny třídy ze staré 
budovy do nové. Po světové válce zřízena byla v obci měšťanská újezdní škola pod 
společnou správou se školou obecnou. Později ustaveny obě školy samostatně, každá 
s vlastní správou, a to na obecné řed. p. Bohuslav, na měšťanské p. Jos. Mansfeld. Obě 
školy jsou velmi silné. Obecná má 10 tříd, měšťanská 7 tříd. 

Silná vichřice. V neděli 22. VII. přihnala se po těžkém dusnu a vedru prudká vichřice, jež 
v našem kraji způsobila těžké škody. Utrpěly zejména sady a pole. Stromy polámány 
a mnohé vyvráceny. Obilí stojící na polích v panákách rozmetáno. 

Požár vagonu se střelivem. Před touto bouří po 4. hod. jiskra lokomotivy na zdejším 
nádraží zapálila odkrytý vagon se střelivem. 
 
 

– 234 – 
 

Rok 1945. 

Nastaly výbuchy. Pohotovostí železničářů odtažen hořící vagon lokomotivou na slepou 
kolej k továrně Zadákově. Plameny však zasáhly továrnu. Požár však byl zdejšími hasiči 
lokalisován a utlumen. 

Velké sucho. Ve středu 25. VII. chytl opět v nádraží vagon korku a shořel.  

Úroda. Letošního roku následkem příznivého počasí začaly žně již v půli července. Úroda 
je pěkná, není ležáků a sklizeň za pomoci mládeže a dělnictva z měst utěšeně pokračuje. 
Potřebí však i deště, jelikož tráva suchem schne. Podzim byl velmi příznivý sklizni řepy 
a bramborů. Nebylo plískanic, jež obyčejně v tu dobu bývají. 

V listopadu opustily poslední zbytky ruského vojska obec. Rok 1945 stal se rokem velkého 
vítězství nad německým a japonským imperialismem vydobytého společným úsilím Spoje-
ných národů v čele se Sovětským svazem, Velkou Británií a Spojenými státy. 

K svému osvobození přispěl i náš lid, který pod vedením presidenta Dra Beneše, čs. 
zahraniční vlády vytvořil v zahraničí vojenské jednotky, doma pak partyzány a bojovníky 
domácí fronty. 

Rok 1945 je také rokem budování nového lepšího života našeho národa. Lid náš veden 
svým presidentem a vládou dle demokrat. zásad košického vládního programu položil již 
pevný základ nové republiky českoslov. 
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Konfiskace majetku zrádců a kollaborantů. Dekretem presidenta zajištěny a pod 
národní správu dány majetky občanů němec. a maďarských, kteří pomáhali rozbití 
republiky. Naše pohraničí bude od Němců a Maďarů evakuováno a osazeno našimi lidmi. 
Vystěhováno bude 2 500 000 Němců. Všichni váleční provinilci, zrádci a kolaboranti budou 
vydáni soudům a potrestáni. Do všech podniků družstevních, průmyslových, konsumních a 
peněžních dosazena národní správa. 

Správa obce. Obce vedou místní nár. výbory, jež jsou podřízeny okres. nár. výboru. 
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Letopisecká komise. Do letopisecké komise zvoleni: P. Václav Hájek, farář, Jarosl. 
Kubišta, Frant. Bočinský, Al. Šantora. 

Kronikář. Kronikářem i nadále Al. Saifrt, řed. šk. 

Volba nového národního výboru. Dne 27. V. 1945 na veřejném projevu lidu zvolen na 
Husově náměstí nový místní nár. výbor dle zásad usnesených naší vládou v Moskvě 
a Košicích. 

Výbor má toto složení: 

1.  za českoslov. stranu komunist. 
 Stehlík Václ., soustruž. kovů 
 Novák František, stavbyvedoucí 
 Ušák Jaroslav, prof. hudby 
 Suchý Jos., tov. dělník 
 Bělohlávek Stanislav, pasíř 
 Houdek Karel, zedník 
 Cvrček Karel, truhlář 

2. za českoslov. stranu lidovou 
 Hájek Václav, řím. kat. farář 
 Anděl Jos., výpravčí ČSD 
 Zvára Vojtěch, výpravčí ČSD 
 Horešovský Václav, obchodník 
 Procházka Václav, obchodník 
 Sulán Jaroslav, rolník 
 Pleskáč Jindřich, kolář 

3. za českoslov. stranu soc. dem. 
 Jakl Vojtěch, revisor ČSD 
 Arnold Štěpán, stroj. zámečník 
 Mlejnek Jos., strojní zámečník 
 Tejnský Bohumil, pošt. zříz. 
 Zikmund Frant., dílovedoucí 
 Kolářík Ant., dílovedoucí 
 Sláma Václav, zřízenec 

4. za českoslov. stranu nár. soc. 
 Kočí Václav, želez. zřízenec 
 Bauer Adolf, úředník 
 Hyml Ferd., soustružník kovu 
 Fišer Václav, želez. zřízenec 
 Fousek Alois, zřízenec 
 Kubišta Vlastimil, úředník 
 Nečesal Cyril, účetní ve mlýně 

Předsedou zvolen: Václav Stehlík. 

Rada nár. výboru. Provedena též volba rady místního národního výboru. Zvoleni: Stehlík 
Václav, I. náměstek Jakl Vojt., II. nám. Václ. Hájek, farář, dále Novák Frant., Anděl Jos., 
Arnold Štěp., Kočí Václ., Bauer Adolf 

Za odborníka zásobovacího zvolen Oldřich Vágner, správce mlýna, za odbor. zeměděl. 
Jos. Heller. 

Ustavení komisí. Zvoleny byly následující komise: sociální, osvětová, bytová, finanční, 
bezpečnostní, elektrárenská, zásobovací, rolnická. 
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Dne 8. VII. resignoval na svoji hodnost předs. Václ. Stehlík, poněvadž přesídlil do 
pohraničí. 

Nový předseda nár. výboru. Místo něho zvolen předsedou nár. výboru p. Frant. Novák 
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Čestný občan. Místní nár. výbor jmenoval 27. VII. plukovníka tankových vojsk Alexandra 
Jemnikoviče Korolejníkova64 čestným občanem v ocenění zásluh, jichž si získal při osvobo-
zení naší vlasti. 

Nový tajemník a pokladník. Tajemník obce Hrabánek odešel do pohraničí. Místo něho 
jmenován tajemníkem Jan Vladyka a pokladníkem Ant. Žemla. 

Ve schůzi 14. XII. usneseno zříditi mateřskou školu, jež bude umístěna u Neradů 
v I. poschodí. 

Rozpočet obce. Dle referátu finanč. komise je násled. přehled obec. hospodářství 
v 1944. 
 Příjem: Vydání: 
ústřední správa 106 344,30 192 531,80 
obec. jmění 23 550,60 26 110,15 
z podniků výděleč. 2 773,25 –– 
z přirážek a dávek 515 605,40 17 306,40 
z přídělů 38 302,20 –– 
bezpečnost 110 793,90 205 735,35 
zdravotnictví 12 197,–– 18 948,30 
komunikace 7 380,30 37 116,85 
zemědělství 39 920,90 47 502,10 
sociál. péče 54,–– 4 211,80 
školství –– 64 029,15 
dluhy 88 899,20 324 802,15 
hospodář. mimořád. 116 135,–– 74 939,30  

Nový život. Jest potřebí v tomto roce napnout všechny síly a zařadit se do nynějšího 
strhujícího revolučního procesu, z něhož vyroste nový stát sociálně spravedlivý a lidově 
demokratický. 

Důležité dekrety presidenta. V tomto úsilí naše vláda jde s presidentem budovatelem 
Dr. Ed. Benešem v čele. Vydána celá řada dekretů presidenta mající platnost zákonů. Jsou 
to např. dekret o konfiskaci a urychlení rozdělení zeměděl. majetku Němců, Maďarů 
a zrádců, dále dekret o zestátnění průmysl. podniků, filmového podnikání, znárodnění 
dolů, bank, pojišťoven, dekret o obnově českoslov. měny, o hlášení vkladů aj. 

Reforma měny. Reforma měny provedena 1. listopadu 1945, kdy stávají se platidlem 
nové peníze znějící na koruny českoslov. Nové peníze natištěny většinou v Anglii ještě za 
naší okupace. Staré peníze občané mohou složit u kteréhokoliv 

                                                 
64  Správně Alexandr Jermilovič Korobejnikov. 
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peněžního ústavu do 15. listopadu. Od 29. října do 4. listopadu může si každý vyměniti 
peníze v částce 500 Kč na hlavu. Mzdy a platy se vyplácejí od 28. října v nových penězích. 

Jinak jsou všechny vklady a běžné účty vázány. 

Máme příliš mnoho oběživa a proto třeba udělati pořádek, řekl ministr financí Dr. Šrobár. 
Chceme-li mít dobré peníze, musí jich být méně. Chceme vytvořit měnu dobrou stabilní 
a tím včlenit do mezinárodního systému měnového. 

Kurs naší koruny. Kurs naší koruny je následující: 1 dolar = 50 Kč, 1 libra = 200 Kč. 

Udržování stálého kursu měnového závisí na našem vývozu. 

Se zavedením naší měny stanoveny i ceny běžných životních potřeb, jež u některých věcí 
dosahují značné výše. Ovšem béře se zřetel ku zvýšení platů dělnictva a veřejných 
zaměstnanců, jež nově upraveny. 

Zdražení potravin. Ceny v kg: Chléb 1 kg 5 K, pečivo 0,60, mouka pšen. 5,80, hrubá 
7 K, krupice 7,20, brambory 1,64, hovězí zadní 46 K, vepř. bůček 58 K, pečeně 60 K, telecí 
36,40 K, uzené 78, husa zabitá 66 K, kapr 40 K, salám 86 K, vuřty 54 K, párky 72 K, máslo 
čajové 94 K, mléko 1 l 5,50 K, tvaroh 25 Kč, sýr plnotuč. 1 kg 59 K, vejce kus 3,40, cukr 
kostky 15,70 K, sůl 7 K, hrách 9 K, uhlí hnědé 1 q 61,40 K, kamenné 76,30 K, koks ostrav. 
102,60 K, dříví měkké 1 kg 1,30 K, zápalky krabič. 1 K, pivo 1 l 6 Kč, cigareta Zora 1 kus 
0,60 K, stříhání vlasů 10 K, holení 5 K, ondulace vodová 18 K, noviny 1,50 K, pánská 
podrážka 80 K. 

Zdražení kuřiva. Ceny kuřiva. Britaniko 4,40, trabuko 4 K, viržinko 3 K, portoriko 2,50, 
krátké 2,50, kuba 3; cigarety Sfinx 1,50, Viktoria 1 K, Vlasta 0,80, Memfis 1,50; tabák 
dýmkový 50 g 8 K, lulkový K 10. 

Za okupace šmelináři prodávali cigarety po 20–25 Kč.  

Život v republice přichází do nových kolejí. Na všech stranách vidíme usilovnou práci. 

Nedostatek pracovních sil. Jest však nedostatek pracov. sil, zejména v zemědělství, 
takže s obavou pohlížíme do budoucnosti. 
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Množství lidí vystěhovalo se do měst a vesnic Němci opuštěných, což v některých obcích je 
znatelný úbytek. Tak je tomu i v naší obci. Práce v zemědělství v naší obci vykonávají 
Němci ubytovaní v hostinci u Koruny. Též Slováci k nám přibyli na práce. Jinde je hůře, 
kde skoro všechna čeleď odešla. 
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Kulturní život. Uspořádání knihovny. Čtenáři. Počet svazků 1919. S potěšením lze 
pozorovati, že kulturní život i v naší obci opět začíná se probouzeti. V prosinci otevřena 
opětně knihovna, jíž se hojně používá. Knihovník p. Šantora uvedl knihovnu do vzorného 
pořádku. Všechny knihy opatřil pevnými obaly a zavedl kartotéky, jež se dobře osvědčují. 
Stav knihovny: knihovna čítá 1633 svazků zábav. četby, 509 sv. poučné četby, 44 sv. pro 
mládež. Počet čtenářů 650. Vypůjčeno 2604 zábav. knih, pro mládež 159, poučných 43. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Činnost dramat. spolku Jos. Kajetán Tyl. Letošní rok vyznačoval se rozsáhlou kulturní 
činností. Dramatická musa probudila se k čilému životu čilým dramat. spolkem Jos. Kaj. 
Tyl, jenž pořádal četná hodnotná div. představení. Vrcholem činnosti byla Čapkova hra 
„Matka“, jež prošla soutěží a spolek obdržel první cenu. Jen tak dále! 

Sokol. V sokolovně nastal čilý ruch. Zahájeno cvičení, jež se těší hojné návštěvě. Jednota 
„Orel“ se rozešla a členové vstoupili do Sokola. Letos uspořádány šibřinky.  

Množství zábav. Na všech stranách viděti velikou chuť k tanci. Tančilo se pilně 
v masopustě a týdně i 2 krát při značném vstupném 40 až 50 Kč. Vybralo se v Dělnic. 
domě Kč 30 000, v Sokolovně též tolik. V Praze bylo vstupné 100–300 Kč. Bylo by radno 
už přestat rozhazováním peněz a začít šetřit! 

Péčí světové organisace Unra uskutečněn ve zdejší škole velkolepý podnik. Všechny děti 
dostávají totiž v 10 hod. svačiny, a to tak hodnotné, že se nám o něčem podobném nikdy 
nezdálo. Však je to na dětech vidět. Vše dostávají zdarma. Svačiny bývají i masité. 

Schůze MNV s občanstvem. Místní nár. výbor, aby obeznámil občanstvo se svou 
činností a též aby složil veřejné účty ze své práce, pořádá občas veřejné schůze všeho 
občanstva, jež došly obliby a jsou hojně navštěvovány.  

Hostivické hlásky. Při vydávání potravinových lístků dostávají občané noviny Hostivické 
hlásky, v nichž Míst. nár. výbor informuje občanstvo o různých aktualitách a obeznamuje 
je s různými místními událostmi. 

První odvody. Dne 11. a 12. dubna dostavili k odvodům poprvé opět ve svobodném 
státě, naši hoši. Šli vesele s hudbou pod naším praporem. Z 15ti hochů odvedeno 12. 
Budou s hrdostí a radostí sloužit naší vlasti a v případě potřeby ji hájiti. 

Dne 6. března uspořádala místní Osvětová rada na paměť 
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Vzpomínková slavnost T. G. Masaryka.  

narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka v sále Sokolovny za hojné účasti 
vzpomínkovou slavnost. Účinkoval pěvecký spolek „Bendl“. 
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Pracovní povinnost. K vyzvání M. Nár. výboru zavedena v sobotu 28. a v neděli 29. III. 
pracovní povinnost. Upraven a vyčištěn park. Opatřen novým drátěným plotem. 

Oslava 1. máje. Oslava 1. máje opět v svobodné republice konala se za radostné a hojné 
účasti. Obec ozdobena hojně prapory. O 10. hod. přitáhl ohromný průvod organisací do 
parku, kdež tábor zahájen nár. hymnou a písní práce. Vystřídalo se několik řečníků. 
Odpoledne byla veselice v Děl. domě a v Sokolovně. 

Nár. socialisté konali oslavu v Litovicích. 

Otevření mateř. školy. Pavla Vágnerová. Dne 2. máje otevřena v obci mateřská 
škola. Základ k ní před léty položila sleč. Pavla Vágnerová, jež pořádáním besídek založila 
fond ke zřízení školy. 

Svátky 5. a 9. květny. Den „Pozdvižení lidu českého“ 5. květen oslaven zádušními 
bohoslužbami za padlé v zdejším katol. kostele a přiměřenými proslovy v parku za 
krásného počasí. 

Podobně i oslaven 9. květen „Den vítězství“. Do radostného jitra zněl po ulicích „budíček“ 
a po té tábor na cvičišti Sokola za ohromné účasti spolků a všeho občanstva. Všude 
nadšení a radost. V Praze se tančilo na ulicích. 

Nikdy nebylo vidět na domech v naší obci tolik praporů jako v těchto dnech. 

Volby do Nár. shromáždění. Dne 26. května přistoupilo naše občanstvo po 4 létech 
opět k volbám do Národ. shromáždění. 

Vykonány důstojně a klidně. Též agitace byla klidná. Všude nalepeno množství plakátů – 
nejvíce komunistických. 

Byly 4 kandidátky, a to: 
čís. 1 komunistická 
čís. 2 lidové strany 
čís. 3 soc. dem. 
čís. 4 nár. soc. 

Při volbě obdrželi Komunisté 779 hlasů (posledně 309), Nár. soc. 358 hl. (posl. 261), 
Soc. dem. 175 hl. (posl. 191), Lidovci 175 (149). 
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Rok 1946. 

Oslava památky Husovy. Oslava památky M. Jana Husa [se] konala v předvečer 5. VII. 
za hojné účasti spolků a občanstva v sokolovně. Uspořádána zdařilá akademie s pro-
slovem, hudbou a sborovým zpěvem. Po akademii účastníci odešli k zapálení hranice. 

Dne 30. června konal se v Hostivici za krásného počasí sraz V. okrsku župy Podbělohorské 
za účasti 7 jednot. 

V předvečer srazu uspořádala Jednota slavnostní rozvinutí nového sokol. praporu, který 
darovaly a vypracovaly členky Sokola. Zároveň vykonán slib nových 63 členů a odevzdány 
diplomy bratřím, kteří dovršili více jak 50 let členství Sokola. Jsou to: Bartoš Jos., Zvára 
Ant., Tomek Václ. a Jan Kohoutek. 
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MNV veřejná schůze s občanstvem. MNV konal veřejnou schůzi s občanstvem. 
Projednáno mnoho důležitých otázek souvisejících s 2letým vládním programem. 

Dvouletka obce. Jsou to: spojení obcí Hostivice a Litovice, zlepšit kanalisaci, upravit 
chodníky, dokončit stavbu radnice, rozšířit rozhlasové zařízení, zlepšit spojení s Prahou aj. 

Dálkové plynové vedení. Radostně občané vítají připojení obce na dálkové plynové 
Most – Praha. 

Drahota kuřiva. Kuřáci naříkají na drahotu kuřiva. Partyzánky 1 kus 1 Kč, americ. 
cigarety 3,50 Kč. Doutníky vůbec nejsou. Jedno fasování vyjde na 350 Kč (140 partyz. 
a 60 americ. cig.) 

Požár v čp. 147. V noci na 1. srpna vypukl požár v čp. 147 Al. Saifrta, říd. uč. v. v. 
a místního kronikáře. Shořela kůlna a dřevníky. Pomocí obětavých sousedů, želez. zřízenců 
a hasičů požár uhašen. 

Pročetl za knihovní komisi Mžika 

Sklizeň úrody. Díky příznivému počasí plynula letos sklizeň obilí hladce a rychle. Úroda je 
nad očekávání veliká. Jest však nedostatek zeměděl. dělnictva. Proto vypomáhalo 
obyvatelstvo měst, vojsko a studenti.  

Hostivické brigády. Utvořeny brigády, jež se uplatní též vydatně při podzimní sklizni 
bramborů a řepy. Též brigády v Hostivici se zejména uplatnily v kladenských dolech, 
poněvadž je nedostatek uhlí. 
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Rok 1946. 

Odsun Němců. Jest zajímavé, že právě v památný den 28. října skončen odsun Němců 
z ČSR. Usnesením kontrolní rady v Berlíně v listopadu 1945 bylo povoleno odsunouti 
2 500 000 Němců do pásma amerického a sovětského. Denně odsouváno 14 000 osob.  

Do vyprázdněného pohraničí plynuly statisíce našich lidí. Pohraničí naše! Dědictví 
přemyslovské kolonisace a nešťastný důsledek bělohorské katastrofy odstraněny. 

Svěcení a zavěšení nového zvonu. V neděli 24. listopadu 1946 prožívali hostivičtí 
občané radostní chvilky. Péčí účinného zdejšího řím. kat. faráře Václava Hájka pořízen na 
věž nový zvon. Dřívější 3 zvony až na jeden zrekvírovány ve světové válce r. 1917. 
R. 1924 pořízeny dva nové zvony ze sbírek. Tyto však za okupace ukradeny r. 1942 Němci 
a zůstal malý zvonek tak zv. umíráček, jenž při bombardování Hostivice zásahem střely 
rozbit. 

Z jeho střepin přidáním zvonoviny a ze sbírek občanstva pořízen nový větší zvon nákladem 
20 000 Kč. Váží 270 kg. Ulit v Brně a posvěcen 24. XI. vikářem z Noutonic. 

Slavnost zahájena průvodem občanstva a korporací ke kostelu, kde vykonáno svěcení a po 
slavné mši sv. vytažen na zvonici. Slavnost ukončena chorálem sv. Václava a nár. hymnou. 
Po té na paměť padlých hodinu vyzváněno. Účast občanstva bez rozdílu přesvědčení byla 
ohromná. 
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Nápis na zvonu. Zvon nese nápis: „Památný tento zvon, rozstřílený při revolučních bojích 
dne 7. V. 1945, byl obnoven firmou Manoušek a spol. v Brně.“ Na opačné straně zvonu je 
reliéf jezdecké sochy sv. Václava a pod ním nápis: „Nedej zahynouti!“ Zasvěcen 
sv. Václavu. 

† Frant. Dusík. V úterý 26. XI. poprvé vyprovázel hlas zvonu na poslední cestě občana, 
mistra krejčov. Frant. Dusíka. Budiž mu země lehká! 

Mírná zima. Letošní zima probíhala mírně. Teprve o vánocích napadl sníh a mírně mrzlo. 

Statistika ř. kat. úřadu. Dle statistiky míst. řím. kat. úřadu narodilo se v obci 81 dětí, 
42 hochů a 39 dívek, pokřtěno 70 dětí. Do církve se vrátilo 13, vystoupily 2 osoby. Oddáno 
bylo 28 párů, 7 jinde. Zemřelo 48 osob, 23 mužů a 25 žen. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Rok 1947. 

Tuhá zima. Spousty sněhu. Povodeň v naší obci. Nový rok 1947 začal v lednu 
a únoru tuhými mrazy. Napadla spousta sněhu, jež se udržela do poloviny března. Mrazy 
byly až -24°. Dne 14. března nastala prudká obleva a teplota toho dne dosáhla +22° nad 
nulou. Dopoledne přivalily se od Jenče spousty vod, jež zaplavily domky u potoka ležící, 
zejména hospodářství V. Jelínka, Mat. Nyklesa, Frant. Šafaříka a konsum. V uličce 
k nádraží proudil potok 1 m hluboký. 

Značné škody utrpěli nájemníci v tzv. Vágnerovně, kde voda zaplavila přízemní byty. 
Obyvatelstvo, zejména dělníci továrny Zichovy ochotně pomáhali v zachraňovacích pracích. 

Šetření uhlím. Následkem velkých závějí doprava na četných místech zastaveny. Zvěř 
trpěla velice zimou. Pro malé zásoby uhlí zakázáno topiti v kavárnách, tělocvičnách, 
biografech a jiných veř. místnostech. Školy uzavřeny. Teprve v půli března nastalo 
oteplení. 

Společná shromáždění MNV s občany. Místní Nár. výbor v chvalitebné snaze informo-
vati občany o své činnosti v obci, pořádá každého měsíce společná shromáždění, kdež 
předseda s vedoucími odborů podává zprávu o činnosti Míst. nár. výboru. 

Oslava 97. nar. presidenta T. G. Masaryka. Dne 5. III. Místní nár. výbor spolu se 
Sokolem uspořádal besídku spojenou s oslavou 97. narozenin presidenta T. G. Masaryka. 
Četné občanstvo se zájmem sledovalo zdařilý a obsáhlý program. 

Dvouletka v Hostivici. V rámci dvouletky podnikne obec rozsáhlé práce, zejména 
úpravu uličky k nádraží, stavbu vodovodu, zřízení nového hřbitova, dostavbu radnice, 
úpravu parku, zavedení ústředního topení ve škole. 

Tragické neštěstí nákl. auta v obci. V pátek k 9. hod. došlo v samé obci k tragické 
havarii náklad. auta z Karlových Varů. Auto nestačilo vyrovnat v obci zatáčku u dvora, 
zachytilo telegraf. tyč, dvakrát se převrátilo a zůstalo ležet na boku u pomníku padlých. Ze 
4 osob jedoucích v autu jedna usmrcena, druhá těžce zraněna, takže zemřela. Šofér 
a žena raněni lehce. Zjištěno, že muži byli podnapilí. 
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Hostivice železničním uzlem. V době okupace začali Němci stavět v Jenečku přípojku 
na stát. dráhu vedoucí ze Slaného přes Litovice do Prahy. Republika tyto stavby dokončila 
a 24. dubna 1947 ve čtvrtek poprvé tudy projel motorový rychlík s funkcionáři dráhy. Nové 
spojení znamená v úseku Litovice – Kladno zkrácení z 54 na 17 km, mezi Berounem 
a Kladnem z 71 na 40 km, 
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Rok 1947. 

Berounem a Slaným z 93 na 58 km. Uspoří se několik tisíc tun uhlí. Tím stává se Hostivice 
význačnou železniční křižovatkou, neboť má 5 spojů a denně tu projíždí 110 vlaků. 

Letošní jaro. Letošní jaro je význačné nedostatkem vláhy. Kolik neděl již nepršelo, 
následkem toho osivo špatně vzešlo; píce neroste a obavy z příští sklizně. Jinde v zahraničí 
jsou poměry horší. V Rumunsku lidé umírají hlady. Teprve koncem května přišel žádaný 
déšť. 

Oslava 1. máje a Dne vítězství. Svátek práce i Den vítězství 9. května slaveny v celé 
republice. Bohužel nikoliv jednotně. Byly slavnosti politic. stran. Ani při této příležitosti 
nedovedeme se sjednotiti. U nás v obci uspořádala slavnost strana komunistická, ostatní 
strany slavily v Kladně, Unhošti a Dušníkách. 

Svátek matek. Spolek Baráčníků. Pěknou slavnost v den svátku matek 11. V. uspořá-
dal spolek Baráčníků v nár. krojích. Slavnost měla pro mládež vysoce výchovnou tendenci 
přednesem krásných básní na počest matek a nacvičenou národní besedou, kterou děti 
národ. školy zatančily. 

Pamětní deska Jos. Jandery a Štěp. Drdy. Zdejší Hasičský sbor uspořádal 25. května 
pietní slavnost na paměť umučených gestapem svých význač. členů Jos. Jandery 
a Štěpána Drdy. J. Jandera byl umučen r. 1941 v Terezíně a Drda popraven r. 1944 
v Praze. Do pomníku padlých vloženy vkusné kovové desky se jmény umučených. 

Neštěstí na nádraží. V pátek 18. července stalo se velké neštěstí na zdejším nádraží. Do 
rozjetého večerního vlaku naskakovalo děvče jedoucí z práce. Spadlo však pod kola a bylo 
usmrceno. 

Rozšíření rozhlasu. Dne 20. července uspořádal místní Nár. výbor veselici v sokolovně 
ve prospěch rozšíření místního rozhlasu a upravení uličky k nádraží. Slavnost vynesla 
30 000 Kč. 

Letošní léto. Katastrofální sucho. Letošní léto bylo velmi suché. Pícniny nenarostly, 
takže jsou obavy z nedostatku krmiva. Hospodáři namnoze byli nuceni obmeziti chov 
dobytka. Obilí je nízké a řídké, předčasně sežloutlo, takže žně v naší obci začaly již týden 
před poutí. Mají však rychlý spád a hladší průběh nežli loni. Zásluhu o to mají pracovní 
brigády a lepší vybavení zemědělců hospodář. stroji, také i účinná soused. pomoc. Řepa 
stěží kryje řádky a veliké sucho brzdí její vzrůst. Pro nedostatek pracov. sil je velmi 
zaplevelena. Panují velká vedra. U nás byla největší teplota 30. července, kdy bylo ve stínu 
33 °C. Velkým suchem padá ovoce a listí se stromů. 
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Rok 1947. 

Potravinové lístky. Zásobování obce potravinovými lístky trvá i dále. Abychom vystačili 
do nových žní, zmenšena v uplynulém čtvrtletí dávka mouky, pečiva a masa. 

Koupě pískovny. Obchodník Jareš v Litovicích zakoupil od zdejší obce vybranou pískovnu 
za nádražím za 60 000 Kč. 

Úprava uličky k nádraží utěšeně pokračuje. Každé soboty odpoledne a v neděli dopoledne 
pracují tu nezištně zdejší občané. Provedena kanalisace, zřízeny betonové schody, upraven 
most přes potok. 

Jos. Čermák utonul na Břvech. Dne 15. srpna utonul při koupání na Břvech Jos. 
Čermák, 24letý syn Frant. Čermáka, býv. starosty obce. Při velkých vedrech bylo koupa-
liště přeplněné a zmizení mladíkovo pod vodou nebylo hned zpozorováno. Teprve třetího 
dne byla mrtvola nalezena. 

Situace výživy. Blíží se podzim a svízelná vedra neustávají. V polovině září stále ve stínu 
32 °C. Vše suché. Setba neuchází, řepa zvadlá, úroda proti loňsku poloviční.  

Ubohá úroda. Sklizeň ubohá; bude třeba brambory dovážet, též pícniny. Není pamětníka 
tak suchého roku. Kolik měsíců již nespadl déšť! Řepa je jako mrkev a dává po strychu 
30 q, stodoly jsou napolo prázdné. Dne 3. října přišel první mrazík, který zničil zahrad-
níkům jiřiny. Pak zase slunečno a teplo, až týden před naším posvícením nastaly mrazy až 
-8°, jež opět poškodily zahradníky zmrznutím chrysantém. Jdeme do těžké situace, jež 
vyvrcholí na jaře v květnu a červnu, kdy budeme žít z dovozu. Brambory jsou na lístky 
a každý obdrží do 30. dubna 50 kg bramborů. 

Též finanč. situace naše je neutěšená. Rozpočet vykazuje schodek. Vyživovací situace se 
zhoršuje. Některé potraviny dosud volné budou vydány na průkazky spotřebitelské. Dávky 
potravin budou sníženy. 

Smutný je pohled na pole na sklonku roku. Vyprahlá strniska, vypálené luční porosty, 
předčasně holé stromy. Kdekdo denně vzhlížel k oblakům, přijde-li toužebně čekaná vláha. 
Po dnech dušičkových konečně přišla. Umožnila zvládnutí polních prací, neboť před tím 
nebylo možno orati. 
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Rok 1947. 

Ceny obilí. Ceny obilí byly násled.: pšenice K 600, ječmen K 600, oves K 350, řepa K 80 
s příplatkem 20 Kč, brambory 150 K za 1 q. 

Vydatný déšť. Listopadový vydatný déšť vrátil statisícům lidí víru, že snad přece bude 
možno vyrobiti nezbytnou skývu chleba pro další rok. Též v prosinci přišly deště. 

Vánoce byly deštivé a blátivé bez sněhu a mrazů. Teplota se udržovala od 2–12° tepla. 

Příplatky k výkupním cenám. Aby odškodněni byli naši rolníci za ztráty způsobené 
neúrodou, vypláceny byly mimořádné příplatky k výkupním cenám.  
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Pomoc ze Sovět. svazu. Zásluhou naší zahraniční politiky obdrželi jsme pomoc 
chlebovinami a krmivy hlavně ze Sovětského svazu, dále z Rumunska, Jugoslávie, 
Bulharska a Polska. 

Statistika řím. kat. farního úřadu. Statistika zdejšího řím. kat. úřadu je následující: 
Narodilo se 77 dětí – 43 hochů, 34 dívek, zemřelo 43 lidí – z nich 11 jinde – 20 mužů 
a 23 žen. Oddáno 30 párů. Vystoupilo z církve 2 osoby, přistoupilo 5 osob. Na darech 
sebráno 34 539 Kč. 

Kolik lidí v ČSR. Dle statistiky stát. úřadu statistického z r. 1947 mají Čechy 5 627 000 
obyv., Morava 3 136 000 obyv., Slovensko 3 408 000 – tedy celkem má Č. S. republika 
12 171 000 obyv. V roce 1938 jsme měli 14 612 000 obyv. 

Kontingent dodávky obilí zdejší obci. V r. 1946–47 stanoven následující kontingent 
dodávky obilí zdejší obcí: chlebového obilí 1 890 q, jenž snížen na 1 401 q, dodáno obcí 
1 406 q. Splněna tudíž dodávková povinnost na 100 %, což obci slouží ku cti. 

Oseto pšenicí 118,43 ha, žita 19,95 ha. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Rok 1948. 

Počasí. Nový rok 1948 začal deštěm a blátem. V prvé polovině ledna vanuly silné větry 
a s nimi i hojné deště, takže obilí pěkně vzešlo. Teplota na leden dosti vysoká 2–10° tepla 
ve stínu. Tyto vysoké teploty trvaly až do poloviny února, kdy teploměr klesl na -6° 
a nastaly sněhové vánice. 

Požár v domě pí Leflerové, dříve Ter. Macákové. Dne 17. února 1948 v ranních 
hodinách požár v chalupě čís. 2 patřící dříve Terez. Macákové nyní Leflerové. Požár vypukl 
v kolář. dílně V. Pešky, jež celá s kolář. zařízením vyhořela. Zásluhou praž. hasič. sboru 
uchráněna snopková stodola. Škoda značná – 150 000 Kč. Hašení zúčastnily se hasič. 
sboru z Hostivice, Litovic a Jenče. 

Oslaveny akademií v sokolovně sté narozeniny zemřelého presidenta T. G. Masaryka. 

† Smrt Jana Masaryka. Dne 10. března odešel na věčnost muž nad jiné oblíbený, hodný 
syn velkého otce – Jan Masaryk. Zapsal se do srdcí našich sympatickým zjevem a zvláště 
tím, jak se uměl přiblížiti lidu. Odešel náhle, nečekaně, právě ve chvíli, kdy bylo vlasti jeho 
nenahraditelných schopností nejvíce třeba. Státní pohřeb Jana Masaryka konal se za účasti 
celého národa 13. března. Plakali muži, ženy i děti. Dojetí bylo viděti i na tvářích vojáků. 
Pochován v Lánech. 

Ustanovení nové vlády. Krise, jež nastala ve vnitřním politickém životě našem, vyřešil 
pres. Ed. Beneš tím, že pověřil předsedu vlády Klem. Gotvalda ustanovením nové vlády. 
Tato čítá s předsedou 24 ministry. 

President E. Beneš resignace. President Dr. E. Beneš uchýlil se po té do Sezimova Ústí. 
Aby se mohl věnovati po tak těžkých dobách svému zdraví, vzdal se 7. června 1948 svého 
presidentského úřadu.  



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  161 
 

 
President Klem. Gotvald. Předseda vlády Ant. Zápotocký. Novým presidentem 
zvolen Klem. Gotvald. Předsedou vlády zvolen Ant. Zápotocký. 

Byla vydána nová ústava, provedena reforma školství. Znárodněny prům. podniky, 
proveden odsun Němců. Stanoven plán dvouletky a konečně pětiletky. 

Předs. Frant. Novák. I naše obec nezůstává pozadu. Veškerou správu obce vede Místní 
nár. výbor v čele s předsedou, jímž zvolen s. Frant. Novák. Sestaven akční výbor, jenž 
bude oporou místnímu Nár. výboru a provádět bude očistu ve veřejném životě. 
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Brigády. Aby urychleny byly naléhavé práce, utvořeny na výpomoc brigády. V naší obci se 
brigády složené ze zdejších občanů často uplatnily. Pomáhaly při úpravě nádražní uličky, 
při stavbě radnice a nového hřbitova. 

Radnice. Úprava radnice blíží se ku konci. Bude v ní umístěna vedle Nár. výboru pošta 
a stanice stráže Národní bezpečnosti S. N. B. 

Nový hřbitov, jeho první obyvatel † p. Jos. Heller. Hrobníci. Pro nový hřbitov 
nalezeno vhodné místo v rozloze 1 ½ ha za Zadákovou továrnou na pozemku velkostatku. 
Na nový hřbitov převezeny pozůstatky zemřelých z dřívějšího hřbitova u letiště, jakož i ze 
hřbitova v Jenči a ze starého hřbitova u Litovic.65 Převozy a výkopy prováděli bři Štěpán 
a Ladislav Kučerové a zedník Ant. Jelínek, převozy pohřeb. ústav Střelby v Hostivici. 

Prvním obyvatelem hřbitova byl pan Jos. Heller, jenž zemřel v stáří 88 let. Byl dlouhá léta 
nočním hlídačem ve zdejší stanici. Konal svou službu poctivě a svědomitě. Budiž mu země 
lehkou! Pochován v srpnu 1948. 

Otevření hřbitova. Při tomto pohřbu k otevření hřbitova promluvil procítěně a pěkně 
člen Míst. národ. výboru s. Jos. Nohejl a kaplan pan Chaloupka. 

Druhým obyvatelem hřbitova byl želez. zřízenec Lukavský, po něm paní Středová, 
manželka hostinského, po ní Václav Sláma, pak pí Müllerová a pí Cihlářová. 

Hrobník Jaroslav Müller. Stálým hrobníkem ustanoven Jaroslav Müller. Dřívější hřbitov 
po odstranění zemřelých a pomníků zavezen hlínou a srovnán se zemí. 

První hřbitov v Hostivici byl kolem kostela, kdež se pochovávalo as do r. 1848. Pak zřízen 
hřbitov směrem k Litovicům, kdež posledním pohřbeným byl sedlák Frant. Trýb r. 1930. Po 
té hřbitov uzavřen a zřízen nový na pozemku sedláka Tomáše Chlupatého. Gestapem tento 
hřbitov v červnu 1944 uzavřen a zemřelí pochováváni v Jenči, kdež první pochována Marie 
Fialová porodní babička r. 1944. R. 1948 zřízen vlastní hřbitov za továrnou Zadákovou. 

Příděl pozemků. V tomto roce přikročeno k přídělu pozemků zdejšího státního statku 
těm rolníkům, jimž zabrána pole k rozšíření letiště. Přiděleny jim v náhradu pozemky ležící 
za Zadákovou továrnou. V důsledku úbytku polí zdejšího dvora zrušena tu správa a přidě-
lena do Litovic. 

                                                 
65  Vepsáno mezi řádky asi dodatečně. 
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Rok 1948. 

Úroda, sklizeň. Počasí tohoto roku bylo velmi příznivé. Teplé jaro a dostatečná vláda 
podporovaly bujný vzrůst pícnin a obilnin, takže po loňské neúrodě letošní úroda bude 
nadprůměrná. 

Za příznivého počasí a pomocí pracovních brigád sklizeno obilí, brambory a řepa. Výkup 
obilí uspokojivě pokračuje. Mimo to Rusko poskytlo nám hojnou výpomoc v potravinách. 

Epidemie vepř. dobytka. Obec naše bohužel postižena byla ku konci léta epidemií 
vepřového dobytka a drůbeže. Zahynulo několik set kusů drůbeže a na 50 vepřů. 

Fuse zdejších záložen. Výnosem ministerstva financí sloučeny v měsíci září zdejší 
peněžní ústavy, a to: Hostivická záložna v Hostivici (bývalá Kampelička) a pobočka 
Městské spořitelny v Unhošti v jeden ústav pod názvem Spořitelna a záložna v Hostivici. 

Blahodárné působení Kampeličky v obci a okolí. Bývalá Kampelička v Hostivici 
založena byla r. 1906 předsedou stanice Václ. Hladíkem a zdejšími občany rolníkem Frant. 
Kubrem, učitelem Al. Saifrtem a mistrem kovář. Ant. Iblem. Prvním pokladníkem byl Václ. 
Hladík, po něm Jarosl. Čermák. Kampeličku spravovalo 5tičlenné představenstvo a dozorčí 
rada. Ručení bylo neobmezené. Kampelička poskytovala nejen levný úvěr, ale proplácela 
řepu, mléko, prodávala uhlí, hospodářské nářadí. První její úřadovnou byl malý pokojík 
u Neradů, potom byt říd. učitele ve staré škole, konečně velký pokoj do dvora u Neradů. 
Po té zakoupila záložna po zemřelém sedláři Majerovi domek a na dvorku postavila 
jednopatrový dům, kamž přesídlila. Před budovou svým nákladem pořídila pumpu 
a odevzdala jí obecnému užívání. Podporovala též zdejší školy a spoření škol. mládeže. 

Za 42 let svého trvání vykonala zdárný kus práce ve svém okruhu a v hospodářském 
podnikání podpořila snahy zdejšího i okolního občanstva. 

Vedoucí býv. Kampeličky. Poslední členové představenstva jsou: starosta rolník Matěj 
Tůma, místostarosta řed. šk. v. v. Alois Saifrt,  
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Václ. Jelínek, V. Nováček a Frant. Kubr, členové představenstva. Předsedou dozorčí rady 
Ant. Hakl stavitel. Nejstarší člen a spoluzakladatel řed. Al. Saifrt od r. 1906. 

Úmrtí budovatele republiky presidenta Dra Eduarda Beneše. † Dne 3. září 1948 
v 18:10 hod ve věku 64 let v Sezimově Ústí odešel národu našemu jeden z nejvzácnějších: 
President Dr. Eduard Beneš. Neúmorná práce celého života, vyčerpávající starosti 
o přítomnost a budoucnost našeho národa ho zlomily. 

V bojích, v nichž šlo několikrát o naše bytí, stál neohroženě vždy na svém místě. Zemřel 
veliký syn naší vlasti.  

Zpráva o jeho smrti vyvolala hluboký žal v srdcích našich. Pohřeb jeho se konal 
z Pantheonu musea do Sezimova Ústí ve středu 8. září za ohromné účasti a pláče všech 
vrstev národa. Pohřeb byl státní za účasti vlády. Čest jeho památce! 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada H – svazek č. 4 
Pamětní kniha obce Hostivice  163 
 

 
Oslava 30letého trvání republiky. Letos mohutně oslaveno 30leté trvání republiky, 
nejvíce ovšem v Praze, kdež zároveň vytýčen pětiletý program. 

Místní Osvětové rady v Hostivici a v Litovicích uspořádaly v předvečer 27. října v sokolovně 
a 31. října v děl. domě představení sokol. jednoty „Fidlovačka“. Představení zahájili 
předsedové Nár. výborů Novák v Hostivici a Pachman v Litovicích. Před zahájením 
představení přednesl proslov řed. Saifrt. Režii měl br. Václ. Pšenička. Obě představení byla 
vyprodána.  

Druhého dne byl za účasti všech spolků průvod obcí a v sokolovně pak v přednášce řed. 
Javůrka zhodnocena dvouletka a prohlášen pětiletý plán. 

Odpoledne pořádal Míst. nár. výbor veřejnou schůzi tak zv. „Hovory s občanstvem“. Na 
této velmi četně navštívené schůzi zhodnocena práce ve dvouletce a další v pětiletce.  

Pozdrav presidentu republiky. V pátek 29. října konán slavnostní večer spojený 
s přednáškou osvět. inspektora z Kladna. Presidentu republiky zaslána pozdravná adresa. 

Oslava 52tých narozenin pres. Gotvalda konala se v sokolovně 23. listopadu na slavnost-
ním večírku. 
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Kontingent překročen. Kontingent dodávek potravin a dobytka. Chlebové obilí 
v r. 1946–47 předpis 1 401 q – dodáno 1 406 q, oseto pšenicí 118,43 ha, žitem 19,95 ha. 
V r. 1947–48: kontingent chlebového obilí 1 885 q, dodáno 2 668,68 q, tj. 141 %; oseto 
101,89 ha pšen., 20,06 ha žita. 

Přehled o stavu dobytka: Počet hov. dobytka dle stavu 1. X. 1948 kusů 289. Z toho 
ustájených krav 157, dojících 145. Celkem nadojeno 1. X. mléka 163 947,5 l, t. j. na jednu 
krávu 1 044 litrů. 

Počet vepřů 511 kusů, z toho prasnic 63. 

Předpis hovězího masa 32 350 kg, splněno 32 929 kg, tj. 101 % 

vepřové maso: 55 300 kg, splněno 26 574 kg, tj. 48 % 

Vejce: předpis 42 240 kusů, dodáno 37 689 kusů, tj. 91 % 

Předpis bramborů 623 q, dodáno 478 q 

Z celkového přehledu vidno, že zemědělci zdejší až na nepatrné výjimky svou povinnost, 
zejména v obilovinách splnili. 

Ceny kuřiva: krátké a portoriko 4 K, kuba 6 K, operas 8 K, viržínko 10 Kč, cigarety po 2, 3, 
2,50 K. 

Ceny piva zvýšeny: v místnosti ½ l K 3,80, do domu K 3,50. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Rok 1949. 

Počasí. Zima v tomto roce začala mírným lednem bez sněhu. Největší mráz byl -5°, teplo-
ta ve dne též +5°. Teprve začátkem února napadlo sněhu, takže závěje zdržovaly dopra-
vu. Přituhlo v noci až -10°, ve dne na nule. Jest veliké sucho, nedostatek vody. Teplota 
stoupla a sníh roztál. 

† Řed. Frant. Bočinský. V lednu 1949 zemřel po dlouhé nemoci a v Praze zpopelněn 
ředitel nár. školy v Hostivici p. Frant. Bočinský. Působil poctivě ve škole a zanechal po 
sobě světlou památku. 

Pohyb obyvatel. Dle statistiky zdejšího řím. kat. úřadu farního byl následující pohyb: 
počet narozených 65 dětí, a to 29 hochů, 39 dívek; vystoupilo 3, vrátilo se 21, počet zemř. 
33, a to 16 mužů, 17 žen, svateb 45. 

V březnu nastalo oteplení a slunečné dny, jež byly obilovinám na prospěch. Začátkem 
dubna však nastalo mrazivé počasí, teplota v noci poklesla až na -4°. Sněhové vánice 
a bouře způsobily 8ho a 9tého v lesích škody. Nicméně vláha všude vydatně prospěla 
vývinu vegetace. 

Úprava prodeje textilií. V prodeji textilií proveden nyní dvojí nákup, a to buď na pouka-
zy, anebo volný prodej. Při volném prodeji jsou ovšem vysoké ceny, např. ušitý slušný 
oblek 10 000 Kč i více, dámský plášť Kč 7 000, koberce 1 m Kč 3 000–4 000, kolo přes 
3 000 Kč, lyžař. boty 9 000 Kč, 1 kg kávy 1 200 Kč, čaje 1 800 Kč, másla 400 Kč, likéry 
½ lahve 245 K, cognak 375 K. Ceny propočítány proto tak vysoko, aby prý se nevyplatilo 
šmelinářům zboží kupovati. 

V neděli 28. II. oslaveno ve zdejší sokolovně jednoroční jubileum loňských únorových 
historických událostí. Po zapění hymen „Bendlem“ a objasnění významu dne předsedou, 
vyslechnuta přenosem z obec. domu řeč předsedy vlády Ant. Zápotockého. 

Kulturní události. V březnu spolek „Tyl“ sehrál zdařile div. hru Mrtvý hlas při vypro-
daném domě. 

Dne 20. března měl v sokolovně přednášku kronikář Al. Saifrt na thema Minulost Hostivice. 
 
 

– 251 – 
 

Rok 1949. 

V dubnu byl přátelský večírek Rodičovského sdružení s kulturním programem. 

Vyznamenání obce. Za vzorné plnění dodávek chlebového obilí v r. 1948 vyznamenána 
obec čestným uznáním. 

Řed. školy Pěkný zemřel. Dne 5. IV. pohřben v krematoriu v Praze býv. ředitel zdejší 
měšť. školy p. Pěkný, který tu krátkou dobu působil. Čest jeho památce! 
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Odstranění obrazů pres. T. G. Masaryka a Ed. Beneše ze škol. Dne 28. II. 1949 
přišel do zdejších škol okres. škol. insp. Zahálka a nařídil odstranění ze tříd obrazů pres. 
T. G. Masaryka a Dra Ed. Beneše. Způsobilo to trapný dojem. Kam to spějeme? Obrazy 
našich velikánů, jež mají být vzorem naší mládeži, ukládají se do kabinetů nebo na půdy! 
Narozeniny T. G. Masaryka 7. III. neslaveny, památky jeho nevzpomenuto. Pouze členové 
vlády položili věnce na jeho hrob. 

Zřízení místního rozhlasu. V březnu zahájeno vysílání obec. rozhlasu. Nádherný aparát 
pořízený sbírkami a různými podniky nákladem […] Kč umístěn v radnici. Ampliony 
postaveny v různých částech obce, takže poslech je všude umožněn. 

Počasí v tomto roce. Zima byla v lednu a únoru mírná a suchá. Studny měly málo vody. 
Sníh přišel až ku konci února. 1. března přišly sněhové bouře. Cesty zaváty, ve vyšších 
polohách uvázla doprava. Jinak ovšem sníh je vítán, poněvadž je velký nedostatek vláhy. 
Začátkem května nastala v noci chladna za 2° pod nulou, což neprospělo vegetaci, neboť 
většina stromů byla v plném květu. Jinak vydatné deště, jež se 10.–12. dostavily, úrodě 
prospěly. Deště však nastaly též v II. polovině června, kdy nastala chladna, zejména v noci 
velmi citlivá. Toto počasí trvá až do konce června. 

Stav hospodář. zvířectva. Stav hospodář. zvířectva ke dni 1. I. 1949 byl násled.: Koně 
33, prasnice plemenné 82, prasata na výkrm 165, úhrn prasat 630, ovcí 12, skopci 
a beránci 4, březí 3, jalové 5, kozy a kozli 170. Slepice 1 rok staré 526, starší 691, kohouti 
84, celkem 1 301, husy 50, houseři 13, celkem 63, perličky 9, kachny 24, kačeři 16, krůty 
a krocani 18. 
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Ceny obilovin. Ceny obilovin byly násled.: pšenice na 100 kg 400 Kč, žito 380, oves 276, 
ječmen 410, řepa 60 Kč za 100 kg, brambory 98,10, mák 1 760, řepka 890. 

† Ant. Žemla. Dne 12. V. pohřben z hasičské zbrojnice obecní pokladník Antonín Žemla. 
Zárodky choroby přinesl si z koncentrač. tábora. Získal si velikých zásluh o rozkvět zdejšího 
hasič. sboru, jehož byl dlouholetým a snaživým velitelem. Čest jeho památce! 

Kulturní činnost. Dne 12. III. sehrána premiera hry zdejšího odb. učit. Miloše Šrámka: 
„Mrtvý hlas“. Napínavé detektivní drama s napětím sledováno při vyprodaném domě a ku 
konci autor vyvolán. 

Sokol. besídka. Dne 13. IV. konána v Sokolovně „Sokol. besídka“. Návštěva velká. 

Svátek práce. Svátek práce důstojně byl v naší obci oslaven pod protektorátem MNV 
a Osvětové rady v Hostivici–Litovicích. Po skončeném průvodu obcí uspořádán byl v parku 
tábor lidu, kdež promluvil s. Krejčí z Kladna. 

Divadlo. Dne 7. V. bylo div. představení „Zvon mého města“.  

V neděli 8. V. byl běh vítězství, šachový turnaj, odpol. sportovní hry a průvod k pomníku, 
kdež uctění památky padlých. Program obstaral hlavně Sokol. Účast slušná vzdor velké 
zimě. 

Sokolská besídka. V neděli 15. V. v sokolovně besídka Sokola byla velmi zdařilá a četně 
navštívená. 
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„Bendl“ večírek. Dne 21. V. uspořádal pěv. spolek „Bendl“ večírek s hojným vybraným 
programem. 

Mateřská škola. Dne 22. V. byla v sokolovně besídka mateřské a nár. školy. 

Účast na sjezdu KSČ v Praze. Ve dnech 25.–29. května zúčastnilo se v hojném počtu 
zdejší občanstvo IX. sjezdu KSČ v Praze. Hlavním řečníkem byl president republiky Klem. 
Gotvald, členové vlády. Sjezd konal se v prům. paláci na výstavišti. Večer bylo slavnostní 
osvětlení. Sjezd měl vysokou úroveň. 

Úroda. Po vydatných deštích zejména v II. polovině května jsou ozimy nadprůměrně 
dobré, též jařiny. Ranné brambory velmi dobře vzešly a také řepka slibuje velmi dobrý 
výnos. Vláhy je dosti, takže stav vody v řekách stoupl. Po zakončení jarních prací připravují 
se státní traktorové stanice pilně na žně. Opravují se stroje, mnohé stanice dostanou nové 
traktory, sekací stroje a mlátičky. 

Pěv. spolek „Bendl“, kulturní událost. Význačnou kulturní událostí v obci byl večer 
skladeb Bedř. Smetany pořádaný pěv. a hudeb. spolkem „Bendl“ v sokolovně 
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pod záštitou Místní osvětové rady dne 4. června 1949. Po pietní a krásné vzpomínce 
věnované Smetanovi řed. Šrámkem následoval bohatý program ze skladeb pěveckých, 
operních a hudebních přednesený členy „Bendla“ a umělci z Prahy. Krásný a jedinečný 
večer jest zlatým hřebem sezony a chloubou čilého spolku „Bendl“. Výborným konfe-
rencierem byl řed. Miloš Šrámek. Bohatý hudební i pěvecký program obstarali dirigenti 
Karel Veselý a Václ. Kadeřábek. Vedle Bendla účinkovali pí Gitta Morenová, virtuos na 
housle, Jitka Švábová, absolventka stát. konservatoře, dále Rudolf Prošek a Gustav Loos, 
členové Středočes. filharmonie. Doprovázela na klavír pí Bronisl. Šimůnková. Návštěva byla 
pěkná a [program] s pochopením sledován. 

Obsáhlá a záslužná činnost spol. „Bendl“. Činnost spolku Bendl zasluhuje zvláštního 
uznání. Není jediné slavnosti nebo večírku, aby „Bendl“ nepřispěl vydatně k vyplnění 
programu. Jeho účast vždy ochotná a nezištná tvoří zlatý hřeb programu. Spolek má odbor 
hudební a pěvecký. V pěveckém odboru má sbor mužský a smíšený. Zasluhuje nejširší 
podpory a jest chloubou obce, jakož i význačným činitelem v kulturní a vzdělávací činnosti 
nejen v obci ale i v okolí. Mnoho zdaru v ušlechtilém snažení! 

Chrámový sbor. Zdejší chrám (katol.) má čilý pěvecký smíš. sbor vedený prokuristou 
Kaplánkem a dlouholetým ředitelem kůru Al. Saifrtem. O velkých svátcích předneseny 
bývají význačné skladby slavných skladatelů jako Říhovského, Sychry, Zelinky, Marhuly aj. 
I z této stránky je o duchovní hudbu a zpěv dobře postaráno.  

Potřeba nových varhan. Jen byly by potřebné nové varhany. Osadníci sebrali sice 
70 000 Kč na nové varhany, ale tyto peníze prohlášeny za vázaný vklad a více neuvolněny. 

Žně. Dobrý průběh. Žně začaly již v půli července a skončeny v naší obci v druhé polo-
vině srpna. Sklizeň byla nadprůměrná. Teplé a suché počasí umožnilo rychlý spád žní. Ku 
sklizni použito hojně traktorů a samovazačů. Výmlat prováděl většinou ihned. Hojně 
pomáhaly také brigády, jež se z měst rozjely po venkově. 
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Matěj Nykles, oběť povolání. Bohužel obětí svého povolání stal se zdejší rolník Matěj 
Nykles. Dne 8. srpna sjížděl s nákladem taženým dvěma kravami s prudkého svahu 
u mlýna. V úzké a neschůdné cestě kráčel před potahem. Klouzl a upadl. Celý náklad 
přejel ubohého, takže byl ihned mrtev. Byl majitelem usedlosti čp. [50], jedné 
z nejstarších, kryté ještě snopky. Nezanechal nikoho. Budiž mu země lehkou! 

Dobrovolná smrt. Dne 14. září dobrovolně skončila svůj život v litovickém rybníce Marie 
Houdková. Zoufala si nad nezkrotitelnou nemocí. 

Exhumace na starých hřbitovech a převozy na nový hřbitov. Exhumace zemřelých 
ze hřbitova u letiště skončena. Konala se v nevhodnou dobu – v parném létě. Prováděli ji 
Ant. Jelínek, zedník, Ladislav a Štěpán Kučerové. Též z původního starého hřbitova 
u Litovic, kde se již od r. 1930 nepochovává, jakož i z Jenče převezeny pozůstatky 
zemřelých. 

Nová zvonička na Břvech. Dne 25. IX. konalo se svěcení nového zvonku na Břvech. 
Vkusná zděná zvonička postavena péčí Baráčníků Topolany. Nový zvonek dala ulíti paní 
Františka Novotná ze Břvů. Svěcení za hojné účasti obecenstva vykonal farář z Hostivice 
p. Václav Hájek. 

Zrušení chlebových lístků. Dne 1. října 1949 zrušeny lístky na chleba, mouku, 
brambory a pečivo. Tím tyto potraviny jsou volné. 

Ceny mouky až do té doby byly: 1 kg mouky hrubé 7 Kč, polohrubé 6,50 K, hladké 5,80 K, 
krupice 7,20. 

Nové ceny od 1. X.: 1 kg hrubé 13 Kč, hladké 7,50, krupice 13,50 Kč. 

Uvolnění potravin. Maso, uzeniny a obědy bez lístků možno volně obdržeti ovšem za 
zvýšené ceny. 

Na koupi textilií možno použíti celé šatenky. 

Káva, cukr. Volná káva stojí nyní místo 1 200 Kč 800 Kč, cukr 160 Kč, ¼ kg másla 
112 Kč. 

Manifestace za mír. V obci uspořádána velká manifestace za mír za hojné účasti. 

Sokol divadlo. Dram. odbor Sokola sehrál 1. října od Jana Drdy „Hrátky s čertem“ za 
pěkné účasti. 

V pondělí 7. října uspořádána v Děl. domě manifestační schůze pro upevnění přátelství 
československého-sovětského. Presidentu Klem. Gotvaldovi zaslán projev oddanosti. 

Počasí v září i v říjnu bylo krásné, slunné a proto sklizeň bramborů a řepy byla uspokojivá. 
Úroda byla nadprůměrná. 
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Otevření nové radnice. Letošním rokem dokončena přestavba staré školy na radnici. 
Stará škola postavena byla r. 1792, zprvu přízemní. Až do r. 1871 byla dvoutřídní, r. 1879 
vyvýšena budova školní o 2. patro a r. 1887 rozšířena o V. třídu. I. posch. postaveno 
r. 1838.  

Celá budova velkým nákladem přestavěna a umístěny v ní násled. místnosti: přízemek – 
pošta, I. poschodí má místnosti Nár. výboru, telefonní stanice, rozhlasové zařízení, 
v II. posch. jsou kanceláře Stráže nár. bezpečnosti a zasedací síň. Vybavení a zařízení 
radnice vyhovuje svému účelu a representuje plně obec. Z prvého poschodí vychází se na 
vkusný balkon a pěkná hala.66 

Prostranství před radnicí parkově upraveno. 

† A. Svátková. V říjnu pohřbena byla na zdejším hřbitově A. Svátková, nejstarší zdejší 
občanka, v stáří 90 let. Budiž jí země lehkou. 

Počasí. Letošní zima je velmi mírná. V říjnu a listop. nebylo mrazů. Sníh žádný. Je nedos-
tatek vláhy. O ván. svátcích bylo sucho a mírně umrzlo. V důsledku příznivých hmotných 
pracovních poměrů byl vánoční trh velice živý. 

Zlevnění potravin a textilu. Dobré zprávy zvěstoval nám ministr Krajčíř Fr., totiž: 
o uvolnění zboží a rozšíření volného trhu. Životní poměry lidu se zlepšily. Nejlepším 
dokladem toho jsou letošní vánoce, jež byly radostnější a veselejší. Většina obuvi se 
uvolnila, ceny sníženy o ¼, velké opravy se snižují o 30 %. 

Nejvíce slev je v textiliích, jak na šatenky, tak i na volném trhu. Ceny masa, salámů 
a uzenin se též zlevňují. Tak např. možno koupiti 1 kg hověz. masa za 100 Kč. Ceny vepř. 
masa se snižují o 20 %. 

Ceny masa. Příklad některých snížení cen: 
 dosud nové 
hovězí roštěná 1 kg 200 K 160 K 
hovězí přední 150 K 100 K 
hovězí zadní 160 K 110 K 
vepřové 250 K 200 K 
šunk. salám 280 K 250 K 
uzená vepř. krkovička 350 K 280 K 
vepř. bůček 350 K 280 K  
přeškvařené sádlo 450 K 350 K 

                                                 
66  Slova „a pěkná hala“ doplněna dodatečně rovněž A. Saifrtem. 
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Slevy v poživatinách. 
Ceny  dosud nové 
rum 1 l  310 Kč 
punč   400 Kč 
čokoláda na vaření 1 kg  500 Kč 
čočka 1 kg  40 Kč 
husy 1 kg  200 Kč 
kuřata 1 kg  170 Kč 
pánská kola  3 135 K  2 370 Kč 
dámská kola  3 300 K 2 490 Kč 
přijímače  7 000 K 4 640 Kč 

Slevy v textiliích. 
Oděvy vázaný prodej dosud nové 
oděvy dětské do 6 let 305 K 242 K 
dívčí pláště 806 K 690 K 
oblečky chlapecké 680, 800 K 560, 400 K 
chlapec. pláště 900 K 730 K 

Volný prodej. 
oděvy pro děti do 6 let 1 030 K 815 Kč 
chlapec. pláště 1 300 K 1 030 Kč 
dívčí šatečky 570 K 436 Kč 
dívčí pláště 1 240 K 940 Kč 
pánské oděvy 4 200 K 3 430 Kč 
pánské pláště 5 380 K 4 430 Kč 
kalhoty  1 600 K 1 295 Kč 
dámské šaty vlněné 1 540 K 1 210 Kč 
 hedvábné 2 940 2 340 Kč 
 bavlněné 1 020 K 830 Kč 
 pláště 5 300 K 4 260 Kč 
kvalitní konfekce pánské obleky  8500 K 4 100 Kč 
  10 220 K 4 930 Kč 

Občanský sňatek. Dne 1. ledna 1950 vstoupil v platnost zákon o manželských sňatcích. 
Platný bude sňatek občanský uzavřený předsedou místního Nár. výboru a matrikářem. Jest 
však možno i potom uzavříti sňatek církevní. Matriky vede M. Nár. výbor. Obřad svatební 
vykoná předseda M. Nár. výboru. 

Tím zároveň ulehčeno uzavírání sňatků, jelikož odpadá svízelné opatřování si dokladů. 

Al. Saifrt, kronikář 
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Sloučení obce Hostivice a Litovic. 

Nový rok 1950 zahájen byl důležitou historickou událostí: 
sloučením obce Hostivice s Litovicemi. 

Tento významný akt udál se 1. ledna 1950 za velké účasti občanstva o 2 hod. odpol. 
v neděli v Dělnic. domě. Schůzi přiměřeným proslovem zahájil člen výboru s. Arnold uvítav 
zástupce okresu Praha-západ, zejména předsedkyni okresu s. Kellerovou, jež pak líčí 
průběh akce o sjednocení, líčí důležitost i výhody jeho. Život žádá abychom se sjedno-
covali. Slibuje podporu okres. nár. výboru a do společné práce v budoucnu přeje hojně 
zdaru a volá Práci čest. 

Frant. Novák, první předs. spojených obcí. Žádá, aby soudr. Frant. Novák jako nově 
zvolený předseda složil slib a vzal zároveň do slibu nově zvolené členy výboru, což tento 
činí. 

Nový předseda Fr. Novák ujímá se funkce. Slibuje plniti povinnosti a úkoly, jež na sebe 
převzal, a sděluje, že okres nár. výbor výn. ze 23. XII. povolal do Míst. nár. výboru 
30 členů, jichž jména čte a zároveň je béře do slibu. 

Navrhuje zaslati ministru Václ. Noskovi zdravici, což přijato. Děkuje dosavadnímu 
předsedovi míst. nár. výboru v Litovicích Tampírovi a dává mu čestný dar obce. 

Projev okres. nár. tajemníka. Tajemník okres. nár. výboru Praha-západ prohlašuje: 
Sloučením obou obcí odstraněny rozdíly, jež trvaly. Spojením přibylo práce. Žádá všechny, 
aby novému výboru pomáhali. 

Projevy korporací. Na to následovaly projevy četných hostí a korporací. Všichni slibují 
podporu spojené obci. 

Předseda Fr. Novák zakončuje tuto na výsost významnou schůzi a praví: Naše obec 
dostává nové vedení. Snahou místního nár. výboru bude vybudovati obec, jež bude první 
obcí okresu Praha-západ. Nutno zlepšovati práci nár. výboru a sbližovati dělníka 
s rolníkem. Chceme vše podnikati ve shodě s okres. nár. výborem a za jeho podpory 
a odměňovati dobré pracovníky. 

Ukončeno písní práce! 
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Pojmenování obce. Místní nár. výbor ve schůzi dne 3. III. 1950 usnesl se, aby jednotlivé 
čtvrti nově utvořené obce byly pojmenovány takto:  
Hostivice I 
Hostivice II – Litovice 
Hostivice III – Jeneček 
Hostivice IV – Břve 
Hostivice V – Palouky 
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Nový rok začal velkým neštěstím. Dcera obchodníka Věra Krsičková byla 4. I. zachycena 
autem a strašlivě poraněna, takže se pochybovalo o jejím uzdravení. Bohudík po dlouhém 
léčení uzdravena. 

První občan v novém roce. První nový občan, který zavítal do naší obce v tomto roce, 
byl Jiřík Matička, syn Jana a Anny Matičkových. Donesla jej porod. asistentka Marie 
Krajcrová. Mnoho štěstí a zdraví malému občánkovi do nastávajícího života! 

První občan. sňatek. Druhá a potěšující událost v obci je první občanský sňatek, který 
se konal 7. ledna 1950 v krásně upravené síni na radnici. Jsou to snoubenci: Božena 
Kyliesová, dělnice z Litovic a Frant. Valtr, stroj. zámečník. 

Nová obřadní oddavková síň. Slavnostní síň vyzdobena v čele červeným závěsem, na 
němž upevněn znak republiky. Po obou stranách jsou busty pres. Klem. Gotvalda 
a J. V. Stalina. Na podiu stůl, pokrytý tmavomodrou pokrývkou. V koutech po obou 
stranách vavřínové stromky. Podlaha přikryta pěkným kobercem, v oknech záclony. 

Již o půl druhé naplněny byly chodby zvědavým obecenstvem. Toto však puštěno dovnitř 
až po příchodu snoubenců. 

Obřad při sňatku. Tento první občanský sňatek v obci vykonal předseda Frant. Novák. 
Snoubenci při vchodu uvítání radiovou hudbou z Rusalky písní Bílé květy. Nato matrikář 
Václ. Čížek představil předsedovi snoubence. Svědkové jsou Oldř. Kylies a Karel Valtr. 
Prohlašuje, že snoubenci 
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se dohodli na společ. příjmení Valtr. 

Předseda zahájil obřad proslovem o manželství, jeho právech a povinnostech, o životě 
rodinném a výchově dětí. Jemná hudba Smetanova doprovázela tento akt. 

Na to předříkává svatební slib. Nejdříve slibuje ženich, pak nevěsta. Předseda prohlašuje 
pak manželství za právoplatné. Novomanželé se podpisují do matriky.  

Předseda předává snoubencům v upomínku šatenky s 519 body a dar obce Kč 5 100 na 
zakoupení potřebných textilií. Přeje jim hojně štěstí a spokojenosti. 

Tím obřad ukončen. 

Výpis z matrik, stejně i žádost o výpis z matriky jest osvobozen od kolků a dávek. Teprve 
druhý a další výpis se platí 30 Kč. 

Otevření veřejné knihovny. V měsíci březnu otevřena opět po delší době veřejná 
knihovna. Umístěna jest v domě p. Miroslava Nerada.67 Péčí knihovníka pana Tejnského 
uvedena knihovna do pořádku, knihy opatřeny novými obaly, nevhodné a chatrné knihy 
vyřaděny. Otevření knihovny vděčně uvítáno veřejností. 

Založení zeměděl. družstva. V socializaci obce učiněn další krok ku předu: V obci 
zřízeno jednotné zemědělské družstvo, do něhož vstoupili všichni rolníci. 

 
                                                 
67  Čsl. armády čp. 21. 
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Smršť a kroupy. Ve čtvrtek 20. dubna po 16té hodině přihnala se větrná smršť a krupo-
bití, jež způsobila značné škody na obytných a hospodář. staveních. Obec naše byla 
značně poškozena. Padaly přímo kusy ledu, jež rozbíjely okna a střechy. Není v obci 
pamětníka takového krupobití. U velké části obce rozbita okna.  

Po krupobití, jež trvalo půl hodiny, strhl se prudký déšť, který ovšem při panujícím suchu, 
jež celý duben trvalo, takže způsobilo ztráty vody ve studních, byl vítaný. Po krupobití se 
ochladilo a pršelo několik dní, což úrodě velmi prospělo. 

Oslavy prvního a 7mého máje. První máj jakož to den vítězství 7. května oslaveny byly 
celým národem. Účast občanů hostivických byla ohromná, takže do Prahy vypraven 
zvláštní vlak. 
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Domy zejména radnice vyzdobeny byly prapory českoslov. a sovětskými. Byly to jedinečné 
svátky, jež soustředily se Prahy tisíce lidí. Slavnostní průvod Prahou trval od 8–3 hod. 
Přítomna byla celá vláda s presidentem a zástupci spřátelených států. 

V kulturním ohledě jde naše obec v popředí. V tomto směru značnou zásluhu o povznesení 
obce má kulturní referent s. Staněk Jan, jenž ochotně všem těmto snahám vychází vstříc 
a je podporuje. 

Po této stránce uplatňuje se velmi dobře nedávno otevřená obecní knihovna. Má hojně 
výpůjček. Též časté přednášky, akademie, divadla, biografy plní v obci zdárně svůj úkol. 

Tak obec Baráčníků, jakož i Těl. Jednota Sokol uspořádaly dvě slavnosti kulturně 
povznášející. V děl. domě uspořádán koncertní večer vyplněný předními umělci z Prahy. 
Všechny tyto podniky byly plně navštíveny. 

Žně. Blíží se doba zrání. Radost pohledět na krásnou úrodu. Včasné deště vše popohnaly. 
Žně v naší obci začaly 14 dní před naší poutí. Po pouti však nastaly krátké deště a bouřky, 
jež žně poněkud zdržely. V mnohých krajích značně uspíšila práce Jednotná zeměděl. 
družstva.  

Výkup obilí pokračuje celkem dobře. Po sklizni provádí se namnoze podmítka. 

Úroda šťastně za příznivého počasí sklizena a s urychlením vymlácena. 

Dožínky. Šťastná a bohatá sklizeň ovšem oslavena 27. VIII. zaměstnanci stát. statků 
v Hostivici, Jenči a Chýni. Tato okresní slavnost dožinek konána v Hostivici za účasti 
allegoric. vozů, traktorů, krojovaných skupin, svazáků a svazaček. Všude plno květů, 
hudby a zpěvu. V parku pak veselice za účinkování dvou kapel. 

Koupaliště Břve. Velmi veselý život je na rozšířeném a pěkně upraveném koupališti na 
Břvech. Celé zástupy návštěvníků již v neděli ranními vlaky přijíždějí, aby se osvěžili jak ve 
vodě, tak i na slunci. Obec má z koupaliště pěkný příjem. 
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Zahájení nového školního roku. Zahájení nového školního roku na zdejších školách 
stalo se 1. září. Učitelé, žáci i rodiče vykonali ve škole přípravy k této slavnosti. Slavnost 
konána v sokolovně a zahájena předsedou MNV s. Novákem za hojné účasti rodičů. 

Žáci slíbili, že se budou poctivě učit a pracovat pro své štěstí, svoji vlast a pro mír po 
celém světě. 

Počet tříd. Školství zdejší utěšeně rozkvétá. Škola národní (dřív obecná) 11 tříd, střední 
10 tříd. Dále jest tu škola mateřská, umístěná u Neradů a 2 třídy pro děti úchylné 
umístěné v bývalém hostinci u Koruny. 

Ředitelé škol. Ředitelem školy národní je J. Javůrek, střední Miloš Šrámek. 

Podzimní sklizeň. Podzimní sklizeň úrody za pomoci brigádníků utěšeně pokračuje. 
Krásné sluneční dny sklizeň urychlují. Brambory sklizeny a řepa rychle se sváží na nádraží. 
Jest krásně urostlá a též i brambory.  

Teprve poslední týden v říjnu 25. a 26. X. přinesl první mrazík a sníh. Můžeme však býti 
s úrodou spokojeni. 

Jubileum 28. října. Dvaatřicet let uplynulo od 28. října 1918, ode dne, kdy na sklonku 
první světové války náš lid uchopil se vlády svých věcí. Za tu řadu let mnoho se stalo. 
28. říjen nabyl pro nás nového významu a smyslu zejména po roce 1948, kdy dali jsme se 
na cestu socialismu. 

Vzpomínáme důležitého jubilea, které se k státnímu svátku váže. Je to pětileté výročí 
podepsání a vyhlášení historických znárodňovacích dekretů 24. října 1945. Vzpomínáme 
čtyřletého výročí podepsání zákona o dvouletém hospod. plánu. 

Tím značná část našeho hospodářství postavena na novou základnu. Občanstvo naše 
dobře pochopilo 
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význam dne a náležitě jej v předvečer 27. X. oslavilo krásnou akademií za spoluúčinkování 
„Sokola“ a Bendla. Předána též standarta Okr. nár. výboru nejlepšímu závodu. 

Zasazení pamětní desky do pomníku padlých. Jos. Truhlář. Druhého dne 28. X. 
uspořádal Svaz bojovníků za svobodu v Hostivici pietní slavnost k uctění památky padlých, 
totiž zasazení pamětní desky do pomníku v parku. 

Slavnosti se zúčastnil a slavnostní projev učinil starosta Českoslov. obce sokolské Jos. 
Truhlář. 
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Spojení Jednoty „Sokol“ s Armaturkou. Den 10. prosince 1950 stal se významným 
spojením těloc. jednoty „Sokol“ se závodní jednotou v Zichově továrně.  

Ve společné schůzi v tělocvičně po proslovu starosty Pšeničky a po zprávách činovníků 
schváleno jednomyslně sloučení Tělocv. jednoty Sokol se závodní jednotou pod názvem: 

Sokol – Armaturka Hostivice. 

Hlasováním schválena volba nového výboru, a to: starostou opět bratr Pšenička, místosta-
rostou br. Lefler, jednatelem […], náčelníkem br. Dvořák, náčelnicí s. Cílková, pokladníkem 
br. Langr, vzdělavatelem br. Kaplánek. 

Účast 80 členů. 

Zdar nové, nadějné činnosti! 

Zánik hospody č. 1 „u Koruny“, jinak „Na hořejší“. Tohoto roku zemřel J. Čermák, 
železnič. rada a majitel usedlosti čp. 1. Zůstal po něm nedospělý syn. Majetek pozůstá-
vající z hostince a hospodářství kol 90 korců polí zabrala obec. Hostinec zrušen. Připomíná 
se již r. 1530 hořejší krčma, kteréhožto názvu „na hořejší“ užívalo se dodnes. Měl různé 
majitele a r. 1734 vyhořel a s ním i 6 usedlostí.  

K čís. tomuto přiléhal starý domek stojící při usedlosti Bahenských – nyní Leflerovic. Tento 
domek byl 60 let uzavřen a zabedněn. Dle paměti starých usedlíků obýval v něm před 
sedmdesáti lety žid Mojžíš a měl tu krámek. Hodně tu zkusil od mládeže zdejší, jež mu lila 
vodu pod dvéře. Tento domek tedy po tak dlouhé době otevřen a sbourán. 

Tak zaniká nejstarší hostinec v obci. 

Obec podnikla v budově rozsáhlé adaptace a zřídila v přízemí „Zvláštní školu“ o 2 třídách 
a nahoře byty. 
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Rok 1950. 

Ceny potravin r. 1950. V tomto roce byly násled. ceny potravin: pšenič. mouka hladká 
1 kg K 7,50, pšen. mouka hrubá 1 Kg K13, bílé pečivo po 100 g K 1, pšen. krupice 1 kg 
K 13,50, krájené nudle 1 kg K 11,40, kroupy 1 kg K 6, trhané kroupy 1 kg K 6,20, cukr 
krystal 10 kg K 15, kostky 1 kg K 15,20, moučka 1 g K 15,30, vejce 1 kus 3,40, volný 
prodej 8-9 K, káva zrnková 1 kg K 800, čaj 1 kg K 1600, sůl kuchyň 1 kg K 5,30, kvasný 
ocet 4% K 5, čajové máslo K 80, selské máslo 1 kg K 74, umělý tuk 1 kg K 44, margarin 
1 kg K 33, brambory jedlé 1 kg K 2,30. 

Nový nár. výbor. Členové nového nár. výboru sloučených obcí jsou následující: Novák 
Frant., Blätterbauer, Nejedlý Frant., Arnold Štěpán, Pšenička Václ., Nohejl Jos., Horák Jos., 
Šrámek Miloš, Hyml Ferd., Málek Tomáš, Tůma Karel, Kletečka Frant., Chalupa Jarosl., 
Tampír Karel, Sláma Štěpán, Kožušníková Růž., Tvrdý Jindř., Hašek Václ., Seykora Jos., 
Vaněk Čeněk, Šimáčková Žofie, Rochusová Alžb., Krejčík Václ., Pohůnek Ant., Míšek Václ., 
Šmíd Jos., Svoboda Frant., Pelichovský Milosl., Vaněk Jos., Vodolán Jiří. 

Dále bylo jmenováno 12 náhradníků. 
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Národní podniky. Místní nár. výbor zřídil tyto nár. podniky: Sdružené podniky obce 
Hostivice, komunální podnik. 
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Rok 1950. 

Zřízení národních podniků. 

1. těžení písku, štěrku, kamene 
2. provozování koncesí hostinských a výčepnických 
3. provozování živností pohřebního ústavu 
4. provozování zahradnictví, okrasné květiny, ovoc. školky, zeleniny 
5. provozování živností holičských 
6. provoz. veřej. lázní a koupaliště 
7. provozování živností fotografických 
8. autodoprava osob a nákladů 
9. provoz jiných poslužných živností (desinfekce) 
10. provoz pomníků 

Komunální podnik je národním majetkem v komunálním vlastnictví obce. 

Zvolení referentů. Referenty zvoleni 12. IX. 1950. 
předsedou jednomyslně Frant. Novák, jeho náměstkem Jos. Horák a Frant. Nejedlý 
1. pro lidovou správu Frant. Novák 
2. plánovací Frant. Novák 
3. pro vnitřní věci a bezpečnost Nejedlý Frant. 
4. pro školství, osvětu a těles. výchovu Šrámek Miloš 
5. pro práci a sociál. péči Arnold Štěpán 
6. pro zdravotnictví Jiří Šimůnek 
7. finanční Václ. Pšenička 
8. hospodářství Jiří Šimůnek 
9. zemědělský Jos. Horák 
10. vnitřní obchod a výživa Jos. Nebeský 
11. technický Karel Tůma 

Palouky úřed. název. Úřední název pro část obce ležící východně od obce stanoven 
ministerstvem vnitra na „Palouky“. 

 

Podepsaný vzdává se pro pokročilé stáří vedení kroniky. Vedení kroniky jsem převzal po 
p. Frant. Koulovi, železnič. inspektorovi dne 30. září 1937 a vedl ji do 30. března 1952. 

Alois Saifrt 
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Život odstupujícího kronikáře. 

Dle instrukcí uvedených v příručce kronikáře uvádí podepsaný svůj stručný životopis: 

Narodil jsem se v Slaném 8. ledna 1876. Otec tu měl hrnčířskou dílnu. Studoval jsem I.–V. 
tř. tamějšího gymnasia, dále I.–IV. ročník učitelského ústavu v Příbrami. Po absolvování 
ústavu byl jsem ustanoven na škole v Hostivici, kdež jsem působil od r. 1897 – 30. srpna 
1931, kdy jsem byl ustanoven na školu v Praze, kdež jsem působil 5 let. R. 1919 jsem byl 
ministerstvem přidělen na státní ľud. školu na Vrůtkách na Slovensku, jakožto správce její. 
Tu jsem působil 5 let.  

V Hostivici jsem na škole vyučoval 34 roky a působil ve většině spolků jako funkcionář. 

Byl jsem dlouholetým jednatelem a posléze předsedou Odboru Nár. jednoty Severočeské, 
funkcionářem Tělocv. jednoty „Sokol“. Jsem od r. 1906 místostarostou Hostivic. záložny, 
kdy jsem pracoval na jejím založení. Připravil jsem založení živnost. školy pokračovací, 
jejímž správcem jsem byl až do jejího zrušení r. 1936. V mladších létech jsem měl režii 
hostivického divadla. 

Kronikářem obce Hostivické jsem byl 14 let v dobách dobrých i zlých. Přeji milované obci 
v budoucnu mír, po kterém všichni toužíme a pracujeme. 

 

V Hostivici 31. března 1952 

Alois Saifrt, odstupující kronikář 
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