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ÚVOD
Místní odbor Národní jednoty severočeské v Hostivici vznikl v roce 1896. Odbor se
zabýval pořádáním různých kulturních a společenských akcí, jejichž výtěžek poskytoval na
podporu českých menšinových škol v pohraničí. Odbor úzce spolupracoval s dalšími spolky,
zejména s Tělocvičnou jednotou Sokol Hostivice. Činnost je podrobněji popsána v pamětní
knize. K útlumu činnosti došlo za obou světových válek, za druhé světové války byla
činnost zastavena i úředně rozhodnutím zemského prezidenta v Čechách z 10. ledna 1944.
Po válce povolil Zemský národní výbor v Praze obnovení činnosti výnosem ze dne
21. 6. 1947, odbor však již nevyvíjel významnější činnost.
Pamětní knihu založil jednatel Jaroslav Kubišta v roce 1931, při příležitosti oslav
35-letého trvání odboru. Do pamětní knihy zapsal shrnutí dosavadní historie odboru, jak
byla v té době známa. Při dalším výročí v roce 1936 poté shrnul události posledních 5 let
od předchozího zápisu. Poslední zápis pochází z roku 1946 a obsahuje popis činnosti
v letech 1937 a 1938 i informace o ukrytí pamětní knihy během druhé světové války.
Zápisy dokládají silné vlastenecké smýšlení pisatele i celého spolku.
Ukrytím za druhé světové války byly poškozeny desky pamětní knihy, texty však
zůstaly čitelné. V roce 1950 předal Jaroslav Kubišta s vědomím dalších členů výboru
pamětní knihu do úschovy Místnímu národnímu výboru Hostivice (dopis i odpověď jsou
uvedeny v závěru tohoto svazku), odkud se později dostala neznámým způsobem do
soukromého držení. Předpokládá se její předání do Státního okresního archivu Prahazápad.
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
a shoda podmětu s přísudkem. Označením […] jsou řešena místa s údajem chybějícím
v originálu. Nejčastěji se to týká číselných údajů, k jejichž zjištění se již kronikář nevrátil.
Pamětní kniha nemá číslované stránky.
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Na protější straně fotografie nalepené na deskách pamětní knihy:
•
Pan Jaroslav Kalous, první předseda odboru, zemřel 9. 12. 1935
•
Pan Karel Nerad, zakládající člen, zemřel 17. 1. 1932
•
Pan Josef Čermák, člen odboru od jeho založení do své smrti
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Kdo z lásky k vlasti bratřím pomoc skýtá,
i když místo růží vzešlo mu jen hloží –
ten prost všech řádů na své hrudi,
ať hrdě vstoupí ve chrám lásky Boží.
Jar. Kubišta
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1896–1906.
Prvních deset let!

Místní odbor Národní jednoty Severočeské pro Hostivice a okolí založen z popudu p. A. Vl. Tomse sládka
z Jenče dne 20. 9. 1896.
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1896–1916.
Dvacet let!

Ve vřavě světové války končí druhé desetiletí v trvání
odboru, který své vznešené poslání zasvětil ušlechtilé
činnosti pro věc národa!

Oslava tohoto jubilea se nekonala.
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1896–1931.
Třicet pět let!

Motto:
Třicet pět let uplynulo v moři věků,
v háv slavnostní se oděl dnešní den,
co hrůz tu přešlo, války divných vzteků,
co hrdinství tak mnohých padlých reků,
jež kryje mnohde nehostinná zem!

V Hostivici dne 14. 6. 1931.
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V neděli dne 14. 6. 1931.
Zpráva jednatelská u příležitosti oslavy 35 letého trvání místního odboru
Národní Jednoty severočeské
pro Hostivici a okolí konané dne 14. června 1931.
v hostinci p. Mirosl. Nerada.
Pověřen mimořádnou ctí, zpracovati jednatelskou zprávu za uplynulých 35 let, činím
tak s hrdostí a nemohu zapříti pocit plného uspokojení nad vykonanou prací a pokloniti se
majestátu dnešního jubilea.
Dovolte, abych v úvodu poukázal k tomu, co vedlo k založení N. J. S. vůbec.
V neutěšených poměrech let osmdesátých, v době německo rakouské expanse, kdy
bylo slyšáno nebývalé úpění chuďasů našeho, jindy tak hrdého a obávaného kmene, kdy
celé tisíce dítek, této naděje rodičů i celého národa odumíralo v prostředí bídy a germánství, založena byla v Praze roku 1885 obranná matice Národní Jednota Severočeská.
Úkolem jejím bylo udržeti ráz těchto končin, kde rozpínavost Němců pohřbíti chtěla
právo na tuto posvátnou, od předků zděděnou půdu naší vlasti a hlavně umožniti dětem
ve zněmčeném území vyučování v mateřském jazyku.
Šlechetný účel a vědomí hesla „Buďto pomoci, nebo ztratiti.“ povzbudil k zakládání
odborů a tak došlo po desetileté úspěšné činnosti N. J. S. i k založení místního odboru.
Jestliže jde o zprávu tak obsažnou, pokusím se podati ji rozdělenu na tři části, a sice
od r. 1896 do r. 1906, dále od r. 1906 do r. 1921, do kterého období spadá doba války,
v níž ovšem činnost byla minimální, a konečně na období od r. 1921 do r. 1931.

Období od roku 1896 do roku 1906.
Na sklonku léta roku 1896 založen byl z popudu p. A. V. Tomse sládka z Jenče místní
odbor N. J. S. pro Hostivice a okolí.
Ustavující valná schůze konala se 20. září 1896 v místnosti p. K. Nerada a z přítomných přihlásilo se 35 za členy odboru. Do výboru zvoleni pp. J. Kalous ze Sobína jako
první předseda odboru vůbec, dále Jos. Chlupatý z Hostivice, Lad. Novotný ze Břvů
a p. A. V. Toms z Jenče, p. Jan Turecký ze Sobína, za náhradníky p. Št. Šafařík z Hostivice
a p. K. Nerad z Hostivice.
Řízením neblahého osudu dožívá se dnešního jubilea toliko p. Kalous, p. K. Nerad
a jeden z prvních, kdož stáli u kolébky odboru, p. Jos. Čermák, kteřížto převzali ochotně
protektorát k oslavě dnešního tak významného jubilea.
Nelze opomenouti při dnešní příležitosti projev úcty a díků všem zde jmenovaným,
kteří z prvních převzali otěže odboru, který pak po dlouhých 35 let i přes bědy válečné plnil
své vznešené poslání.
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Ještě v tomto roce založení odboru konána první pracovní schůze a dán podnět
k uspořádání přednášky o účelu N. J. S., která se konala již 20. 12. 1896, a přednášel p. J.
N. C. Rychlík, zástupce ústředí, další přednáška na thema O Bitvě Bělohorské, kde přednášel tajemník N. J. S. p. K. Havel.
Třetí přednáška: „O počátcích českých dějin“ uspořádána u příležitosti valné hromady
dne 25. 3. 1897. Na zmíněné thema promluvil fil. kand. p. B. Hedrlín.
V této valné schůzi zvolen byl pro rok 1897 za předsedu odboru dnes již také zemřelý
p. Jos. Chlupatý, rolník z Hostivice a také v tomto roce mimo všeobecnou činnost spolkovou konány dvě přednášky a sice O minulosti a budoucnosti Českého národa a o Fr.
Palackém.
Úmyslně zmiňuji se podrobněji o osobách v čele stojících a o kulturní činnosti
v počátcích odboru, neboť tato činnost v tehdejší době zaslouží mimořádné pozornosti,
v dalším pak jen stručně na význačné události chci poukázati.
V následujícím roce 1898, zvolen za předsedu říd. učitel p. P. Řídký, v roce 1899
p. Jos. Kozák, dnes již zemřelý, který stál v čele odboru až do roku 1904, v tomto roce
zvolen předsedou p. Štěp. Šafařík, jenž setrval ve vedení odboru až do roku 1914.
Vystřídalo se tudíž v tomto desetiletí 5 osob ve vedení odboru, kterých jest zde
jmenovitě vzpomenuto a jimž platí vřelý dík za vykonanou práci ve prospěch svaté věci
národa.
Pokud z těchto opustil kdo toto slzavé údolí, tož přáti jest jim, aby země drahé otčiny
jim byla lehkou.
Chci však býti spravedlivým v posuzování zásluh a tu nezbývá než poukázati
k činnosti učitele p. Al. Sajfrta, který ve funkci jednatele setrval od roku 1899, nejen do
konce tohoto desetiletí, nýbrž i dále do roku 1919.
Tedy plných 20 let působil jmenovaný jako výkonný činitel a bylo by nevděkem,
nevzpomenouti těchto velikých zásluh, neboť on to byl, který udržel život odboru i přes
běsy válečné.
Naskytne se mi ještě v této zprávě příležitost oceniti po zásluze tuto heroickou
činnost a dovolte tudíž, abych zmínil se o interní činnosti povšechné.
V řečeném období konal odbor 63 schůzí, 14 přednášek, 7 divadelních představení,
počet členů z počátečních 35 rozrostl v roce 1897 na 41, v roce 1899 na 58, v roce 1900
na 146, v roce 1901 na 137, v roce 1902 na 138, aby pak ku sklonku tohoto desetiletí
v roce 1906 klesl na počet 117.
Posuzujeme-li činnost z hlediska vlastního poslání odboru podporovati v každém
ohledu snahy směřující k odstranění škod a křivd na našem národě páchaných, tož sluší
zde uvésti, že odbor uchytil se každé příležitosti, ať již pořádáním vlastních slavností, či
účastí na těchto a dokumentovati světu a nenáviděné vládě, že nesouhlasíme s takovým
vedením státu, který nečinně k útisku jednoho národa druhým přihlíží.
Odtud vychází ohnivý apel k uskutečnění hesla „Svůj svému“, odtud vybídnuta správa
obce o odstranění nebo přebarvení orientačních tabulek a nápisů a dále odstranění německého textu poštovního razítka, odtud vychází snad v té době smělá žádost k okresnímu
úřadu, aby bývalá Buštěhradská dráha odstranila provokující nápisy a názvy v jazyce
německém a nahradila je v barvách i řeči české.
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Činnost vzdělávací jeví se ve snaze poskytnouti členstvu možnost vypůjčiti si knihy
v knihovně jednoty „Sokol“, na kteroužto odbor přispíval peněžitou částkou.
V roce 1901 zakoupil odbor společně se Sokolem jeviště a jest tu poděkovati
místnímu spolku Hostivít, který až do tohoto roku propůjčoval vlastní jeviště.
Ku sklonku tohoto desetiletí ochabla poněkud činnost odboru a pozoruhodný jest
důvod ve zprávě z roku 1905, kde ztěžováno jest si do nezájmu a důvod kladen v roztříštěnost společenskou, neboť v té době existuje již v poměrně malé obci 12 spolků.
V téže zprávě poukázáno na netečnost samosprávných korporací vzhledem k podpoře
tak důležité věci národní jako jsou menšiny.
V posledním roce tohoto desetiletí uvažováno o oslavě jubilea, která měla se konati
dne 19. 8. 1906, leč nepředvídané okolnosti konání oslavy znemožnily a oslava odložena
na rok 1907.

Období od roku 1906 do roku 1921.
Jestliže v úvodu zprávy vřele jest vzpomenuto zásluh pana A. V. Tomse, zakladatele
odboru, tím bolestnější povinnost ukládá se mi na počátku zprávy za druhé období
sdělením o jeho smrti. Odešel do nenávratna a nezbývá než vzpomenouti jej ve chvíli
dnešní oslavy.
V pilných přípravách k oslavě prvního desetiletí přiblížil se den 10. 6. 1907, kdy za
účasti místních a okolních spolků Oběžnice z Jenče, sboru Hasičů z Litovic, sboru hasičů
z Hostivice, místní jednoty Sokol a odbočky Železničních zřízenců konána slavnost, která
vydařila se do všech důsledků skvěle.
Jestliže příjem ze slavnosti činil 254 zl. 31 kr. a po úhradě značných výloh konstatován čistý výnos 95 zl. ½ kr., z kteréhož odvedeno „Čechům Ervěnickým“ 80 zl., jde tedy
o výsledek na tehdejší poměry nezvyklý.
Po dnech slavnosti uchyluje se výbor k další práci v míře zvýšené, a jak ze zprávy
jednatele za rok 1907 patrno, vyvinul odbor v tomto roce činnost, s jakou nelze se setkati
v celém uplynulém desetiletí, neboť v tomto jediném roce konal výbor 15 schůzí, aby
zdolal příval povinností, neboť útisk ze strany nepřátel přiostřil se do té míry, že Čechům
žijícím v krajích smíšených sotva uznáno právo na pouhý život.
Stůj zde pro výstrahu zmínka o poměrech v roce 1907 té doby, kdy v Praze hlouček
buršáků dovedl rozbouřiti klid půlmilionového města, kdy ve zněmčeném území český
dělník a živnostník ohrožován byl beztrestně na majetku i životě, v době, kdy ničen a
vykraden byl majetek českých Besed ba i škol a kdy hyenismus německý nešetřil ani
českých nápisů na hřbitovech.
A kdo dovedl zastaviti aspoň na čas toto martirium? Pro věčnou paměť budiž zde
uvedeno, že 12 000 českých horníků na Mostecku všeobecnou stávkou v roce 1908
zjednalo pokoj a náležitý respekt ze strany nepřátel a úřadů.
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Heroický čin tento dodal odvahy, a tak setkáváme se s druhým činem našich
hraničářů, jemuž v dějinách není rovno, a sice stávkou českých dítek. Rodiče rozhodli se
neposílati dítky do místností, v nichž se vyučovalo, neboť místnosti byly zdraví ba i životu
nebezpečné, jestliže se vyučovalo ve stodolách, na půdě nebo dokonce v budově, kam
pršelo. Jestliže se jednalo o 13 796 dítek do českých škol zapsaných, tož uvažte, jaká
hanebnost tu byla páchána na našem národě.
Pohlédneme-li dále do roku 1909? Nové ztezky na chabé vedení české politiky. Je
pak něco divného, když bývalý rakouský ministr dne 26. 1. 1908 prohlásí, že boj národnostní potrvá tak dlouho, dokud jeden z národů nepodlehne, a doufá pevně, že za pomoci
bratří ze všech zemí zůstanou vítězi Němci.
Kdo by nevytušil z tohoto drzého výroku celý program germánské rasy?
Leč ustaň péro v bludné pouti trpkého vzpomínání, neboť nespočetná jsou ještě
utrpení až do neblahého roku 1914.
Tu nezbývá než vrátiti se k meritu zprávy a pokusiti se vytýčiti činnost v naduvedeném období.
Výbor odboru v čele s předsedou Št. Šafaříkem a posléze v roce 1914 p. J. Vlasákem
a jednatelem A. Sajfrtem věrně plnil své poslání a v době od roku 1906 do roku 1914,
tj. do vzniku světové války, konal celkem 67 schůzí, 3 divadelní představení, 2 přednášky
a 1 koncert. Počet členstva ze 117 v roce 1906 klesl do roku 1914 na pouhých 100 členů.
Vyvolána akce pro podporu Komenského ve Vídni a ke zvláštní podpoře Ústř. matice
školské, výbor znovu žádá řiditelství Bušť. dráhy za odstranění zbylých německých nápisů,
dále žádá, aby 1 rychlovlak zde stavěl a naléhavě žádá o slevu jízdného do Prahy.
Odbor stává se podílníkem menšinové záložny Otčiny, podílem K 50,– zakládajícím
členem družstva pro postavení tělocvičny Sokolu v Hostivici s příspěvkem K 50,–, je
účasten na slavnostech Zrušení roboty, béře každoročně účast na oslavách národního
mučedníka M. J. Husi a podporuje každou akci ve prospěch pohraničních bratří.
Přihlédneme-li ke kritickým okamžikům v přítmí blížící se katastrofy, nutno ochablejší
činnost posuzovati střízlivěji.
A nadešel rok 1914, ve kterém započalo pětileté utrpení lidstvu celého světa, doba,
ve které prolity celé potoky krve za zvířecké choutky a panovačnost degenerovaných stvůr
císaře Františka Josefa Rakouského a krvavého ďábla z Boží milosti Viléma II. Pruského.
V celé Evropě zazněl zvuk polnic, aby mísil se na bojištích se vzdechy umírajících
a raněných, kteří pak znovu hnáni před jícen smrti, nebo aby jako invalidé opustili
nemocnice a rozmnožili celou armádu mrzáků již v zázemí se ploužících a na milost cizích
čekajících nešťastníků.
Kdo dovede spočítati hoře, kdo dovede vysušiti moře slzí, kdo dovede změřiti žal
matek, otců, dětí, kteří opuštěni od svých živitelů a ochránců namnoze hladem a lítostí
hnáni vrhají se v neřesti života nebo plní kobky žalářů pro delikty všeho druhu?
Ustaňte, volá svět. Zabraňte šílenému válčení, ustaňte, volá lidství, cit, láska,
zoufalství, hlad, tato příšera smrtící, zatím co ze západní Francouzské fronty volá německý
setník Blommer: „Dejte nám zbraně koně, vozy, pušky, zbrojní pušky, granáty, miny,
šrapnely, letadla, ponorky, vrhače min, torpeda, chrliče ohňů, děla, houfnice, ruční
granáty, plyn.“
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Naplňte naše vozy municí, potravinami, dejte nám peníze, peníze a železo, ať
zaplavíme nepřítele zátopou železa a koní. Tak volal německý setník do zázemí svého
kulturou osvíceného národa v době, kdy lidstvo celé Evropy trpělo v pekelných mukách
hladu a nedostatku.
Tak vypadala mentalita našich odvěkých nepřátel a myslící člověk pochopí, jak by
vypadala odměna za pomoc k jejich vítězství. Potom by ovšem již menšin nebylo, ba
nebylo by ani našeho národa.
Komu patří vděky, že k zániku našeho národa nedošlo, komu patří úcta za naše
svobodné volné žití, komu patří obdiv, je náš nesmrtelný T. G. Masaryk, jenž za pomoci
mocných tohoto světa a věrných synů vlasti, svému národu svobodu vydobyl.
Toho budiž v této slavnostní chvíli významně vzpomenuto!
V prvním válečném roce 1914 konal výbor 3 schůze, poslední dne 23. 4. 1914, sehrál
1 divadelní představení, a pokud jde o stav členstva, budí pozornost, že počet tohoto roku
klesl ze 114 na 90. Někteří členové oznámili své vystoupení nezaplativše ani příspěvek, což
bylo význačným průkazem jejich cítění v době špatného kursu našeho národa.
Škoda, že jména těchto nejsou známa, aby zde uvedena pro paměť, třeba že není
zde místa pro záznamy druhu hořkost zbuzující památky.
Činnost odboru oživena schůzí konanou dne 10. 11. 1914 a již v této vzdána poslední
čest na bojišti za cizí zájmy padnuvšímu členu odboru a pokladníkovi p. Jos. Iblovi jako
jednomu z prvních, kdož z místní obce padl. Čest jeho památce.
Odbor zasílá na žádost ústředí veškeré hotovosti do Prahy a výbor činí pokus o zvýšení činnosti marně a dochází i k tomu, že valná hromada svolaná na den 11. 4. 1915 se
vůbec nekonala. Výbor pozůstávající z pp. předsedy J. Vlasáka, jednatele A. Sajfrta,
Št. Šafaříka, rolníka, Št. Šafaříka, sedláře, sl. A. Trýbové, M. Nebeské, F. Jakoubkové,
B. Suché, Jos. Chlupatého a Jar. Kubišty stává se permanentním až do dne 31. 6. 1915,
kdy za předsedu odboru zvolen opět p. Št. Šafařík, rolník, který v této funkci setrval až do
své smrti.
Zemřel oplakáván zarmoucenou rodinou 20. 11. 1918. I tento šlechetný muž, jehož
zásluhy o odbor patří mezi nejpřednější, stává se nepřímou obětí války a byl by tu zbytečný nekrolog slovy nejvybranějšími, jestliže čest jeho památce nebyla by vyjádřena posmrtnou vzpomínkou při této příležitosti.
V roce 1915 konána pak schůze ještě 31. 6. a 18. 12. a tím uzavřena činnost pro
tento rok.
V roce 1916 probouzí se poněkud odbor z nečinnosti, pořádá čtyři schůze výboru
a večírek hudební ve prospěch vdovského a sirotčího fondu ozbrojené moci na popud
Zemské úřadovny pro království české.
Schůzí výboru dne 31. 3. 1916 ukončena veškerá činnost v odboru, aby pak oživena
byla až dne 27. 10. 1917, tedy více jak po roce, ještě dvě schůze konány v roce 1917, a to
8. 11. a 1. 12., aby opět zanikl život v odboru na další rok.
Další schůze výboru konána pak dne 19. 11. 1918 u příležitosti úmrtí předsedy p. Št.
Šafaříka, kdy odbor usnáší se věnovati částku K 50 na mateřskou školku v Hostivicích
a uctíti tak památku zesnulého.
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Výbor odboru ve svém šestičlenném složení z pp. Vlasáka, A. Sajfrta, Jos. Chlupatýho, K. Tůmy a Jar. Kubišty a sl. Nebeské vstupuje v další působení schůzí konanou dne
14. 12. 1918 a tím uzavřen rok, v němž ukončeno bylo utrpení lidstva celého světa a našemu národu zasvitlo slunce vytoužené svobody.
Není zde místa, abych vylíčil, co předcházelo nejslavnější epochu našeho národa
v okamžiku, kdy před celým světem realizována byla slova nesmrtelného národního světce
Jana A. Komenského „A vláda věcí Tvých se vrátí do Tvých rukou“, nelze nevzpomenouti
věkům památného majestátu českých spisovatelů z května r. 1917, kteří na adresu
Českého poselstva na radě římské ve Vídni volají: „Obracíme se k Vám pánové ve veliké
době našeho národního života, v době, za níž všichni budeme odpovídati před celým
světem a celým stoletím, vědouce, že my, čeští spisovatelé máme nejen právo, nýbrž
i povinnost mluviti za národ, jenž sám promluviti nemůže. Prohlašujeme, že pouze sněm
tohoto království pokládáme za nejpovolanější shromáždění. Na Vás, pánové, jakožto
mluvčí českoslovanského národa pohlížeti budou dnešek i budoucnost a není sporu, čeho
od Vás žádají. A konečně: Nedovedete-li učiniti za dost všemu, co národ po Vás žádá a co
Vám ukládá, vzdejte se svých mandátů prve, než na říšskou radu vejdete, a odvolejte se
k své nejvyšší instanci: k svému národu!“
Nelze nevzpomenouti velkých oslav Národního divadla z r. 1918, a při té příležitosti
odvážných slov českého kněze a poslance Isidora Zahradníka, který před tisíci a tisíci
účastníky na památném Václavském náměstí z balkonu hotelu „Pasage“ volal do řad
rakouských pochopů: „A na těch šibenicích, které jste pro nás postavili, budete viset Vy.“
Živelné hnutí v davu věstilo zkázu tomu, kdo by na ochranu bortícího se Rakouska
jen ruku vztáhl. Jsme tedy svobodni zásluhou v předu vzpomenutých a zdá se, že poslání
obranných jednot ve svobodné vlasti je u konce, leč není tomu tak a k důvodům bude
v dalším poukázáno.
V roce 1919 nalézáme již odbor v plné práci. Dne 23. 2. 1919 konána po pěti letech
válečných valná hromada a do výboru zvoleni: předseda p. J. Vlasák, jednatel A. Saifrt,
dále páni a dámy K. Tůma, F. Kojzar, F. Kubr, A. Kubrová, pí. Šípková, M. Šimáčková,
M. Nebeská, za náhradníky A. Kodet, J. Kubišta, sl. A. Trýbová, a sl. R. Peřinová.
Od této doby dán povel k obrovské činnosti na celých dalších 10 let. Již v tomto roce
konal výbor 9 schůzí výboru a počet členů vzrostl z laborujícího čísla 90 na číslo 119.
V tomto roce opustil odbor dlouholetý jednatel uč. p. A. Saifrt odcházeje za dobrovolnou povinností na Slovensko, aby jako český učitel pracoval na obrodě kulturně zaostalých
bratří Slováků, kteří pod tíhou Maďarského útisku hráli na své hroudě úlohu vyděděnců.
Loučí se se slovy: „Činím tak s dosti těžkým srdcem, neboť práce pro menšiny nebyla mi
prací, nýbrž milou povinností,“ a z těch slov je patrno, jak cele a opravdově byl národním
povinnostem oddán. Výbor doporučil ústředí v Praze, aby z tohoto místa odcházejícímu
poděkoval a činnost jeho věnováním čestného diplomu zhodnotil. Jestliže posléze vrací se
opět a odbor jej v roce 1925 na čestné místo staví jako představitele odboru, v kterém
působí dodnes, naskýtá se mi znovu příležitost v den dnešního jubilea poděkovati mu
znovu jménem všeho členstva.
Na místo jednatele odchodem jeho uprázdněné, kooptován Jarosl. Kubišta, který ve
funkci působil téměř 10 let, sem spadá období, ve kterém odbor hýřil činností v zátopě
překotné činnosti všech korporací v obci. V roce 1927 převzal funkci jednatele p. Ferd.
Pára, který v ní až dodnes, konaje poctivě povinnosti, které nejsou lehké.
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V dalších dvou letech 1920 a 1921 konal výbor 16 schůzí výboru, odbýval již
pravidelné valné hromady v čele s předsedou Jos. Vlasatým, který po smrti Št. Šafaříka
převzal otěže odboru, aby tyto v roce 1925 předal, jak shora uvedeno, p. Al. Saifrtovi.
V posledním roce tohoto druhého období, tedy v roce 1921 dovršil odbor čtvrtstoletí své
působnosti, konáno 1 divadelní představení ve prospěch místní školy pokračovací, které
bylo v obci Chýni opakováno, z něhož k uvedenému účeli odvedeno Kč 600,–, pořádána
1 přednáška a již v tomto roce je pozoruhodný vzestup počtu členstva ze 119 na 200.
Oslava čtvrtstoletí se z obavy před finančním neúspěchem nekonala a rozhodnuto
oslaviti jubileum třicáté výročí, leč ani k této oslavě z těchže příčin nedošlo.

Období od roku 1921 do roku 1931.
Vcházíme do posledního desetiletí v době, kdy řada místních korporací slaví svá
jubilea, sem spadá i otevření Sokolovny, ku kteréž příležitosti věnoval odbor místní jednotě
Sokol vázanou knihu „Kroniku“ pro záznam pamětihodností v rodině Sokolské s patřičným
věnováním, věnováním, které naznačuje, k jakému účeli kniha má sloužiti, aby další
pokolení z ní čerpati mohlo ze studnice minulosti.
A jaké že jsou poměry v našich menšinách ve čtvrtém roce naší samostatnosti?
Jako výkřik zoufalství zní stále opakovaný požadavek těchto příslušníků svobodného
národa za pomoc a ochranu před útoky sveřepého nepřítele i v době, kdy tito věrní strážci
našeho pohraničí domnívají se býti na své hroudě doma! Cizácký kapitál hodlá dokončiti
dílo někdejšího Kulturverbandu, vyhazuje z práce a bytů české dělníky, úředníky a nahrazuje je svými pokrevenci. Tento kapitál, který národu zcizil hodnoty nejdražší, který z bohatství země vyssál poklady ceny netušené, odvděčil se nám za naše shovívavé jednání
nejdříve tím způsobem, že nashromážděné poklady v miliardových hodnotách vyvezl za
hranice a stát tím přímo oloupil a posléze vyházel na dlažbu ty, kdož mu zkrvavenýma
rukama k tomuto bohatství dopomohli.
A tu přicházíme k bolestnému poznání, že vydobytím svobody není zabezpečeno
tomuto českému lidu svobodné žití a že poslání obranných jednot je v neztenčené míře
zapotřebí, aby těmto umožněn byl snesitelný život. A vědomí svého poslání a pod dojmem
událostí na severu, ujímá se odbor činnosti v míře zvýšené, kterou korunuje vydatnými
příspěvky odváděnými svému ústředí. Ne bez hrdosti zde konstatuji, že odbor podle
odvedených příspěvků v roce 1923, zařazen z 567 činných odborů na místě 32. a jestliže
v roce následujícím dle výroční zprávy k 39. valnému sjezdu, jehož se podepsaný zúčastnil,
nalézá se odbor náš na 15. místě, tož budiž zde uznáno, že není třeba dalších komentářů
o průkazu, že období této činnosti je zlatým hřebem v činnosti odboru vůbec.
Z význačných akcí v roce 1924 jest jmenovati onu, kdy výbor povolává k součinnosti
místní korporace, aby členstvím v odboru a dobrovolným příspěvkem rozhojnili potřebný
peníz k podpoře utlačovaných hraničářů, nebo aby pravidelným darem jmění odboru
zvětšili, z něhož plynouti má zdroj pro podporu oněch, kteří na vlastní půdě hrají úlohu
vyděděnců.
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Sluší zde jmenovati přihlášivší se. Jsou to: Místní skupina Kovodělníků, Sportovní klub
Hostivice, org. živnostenské strany středostavovské, org. strany soc. demokratické, sbor
dobrovolných hasičů v Hostivici, org. čsl. strany lidové, org. čsl. strany národně
socialistické, odbočka jednoty obce legionářské, podp. sp. Hostivít a odbočka zřízenců
drah.
Štědrým podporovatelem stal se posléze svaz důstojníků a rotmistrů místní zbrojnice,
který hojnými dary odbor podpořil.
Byl bych však nevděčným, kdybych nezmínil se o vydatné podpoře poskytnuté místní
jednotou obce legionářské, která vždy z výsledků svých širokých akcí na odbor
pamatovala.
Nejdůležitějším počinem v činnosti odboru jest považovati zásadní rozhodnutí ve
schůzi 15. 5. 1924 o převzetí některého menšinového odboru ve smíšeném území
v ochranu. Rozhodnutí toto bylo pak v roce následujícím realizováno a v ochranu převzat
odbor v Haberspirku u Falknova n. O.1 Obec tato čítá 3 135 obyvatel, z nichž jest pouze
207 Čechů. Tamní českou školu navštěvuje […] dítek.
Tento důležitý mezník nutno vytýčiti již z toho důvodu, že výboru uložena tuhá
povinnost, neboť hospodářské poměry se co den horší a odbor nemůže vyvinouti větší
činnost, neboť s ohledem k činnosti jiných korporací je odbor přec jen popelkou.
Jestliže však vedle povinností a jiným naléhavým účelům odvedl odbor své svěřence
do Haberspirku za dobu pěti let, do konce roku 1930 částku Kč 6 260,–, je zřejmo, že
vykonal více, než se dalo předpokládat, což také ústředí častou pochvalou dokumentovalo.
V únoru 1925 zemřel p. Jos. Vlasák, který stál v čele odboru celkem 8 roků. Zemřelý
patřil mezi nejstarší členy odboru a byl jedním z těch, kdož plamennými slovy dovedl hájiti
svaté právo národa a utlačovaných hraničářů.
Početná účast na jeho pohřbu dala výraz úcty k zemřelému, jehož jest dnes s úctou
vzpomenouti.
Ve zvýšené činnosti uniká rok za rokem do říší minulosti a odbor plní své poslání,
třebaže tu není ze strany občanstva plné pochopení.
Radostnou zvěstí pro odbor je sdělení, že škola v Haberspirku z dosavadní jednotřídky rozšířena na školu trojtřídní a k pozvání tamního odboru předsedou jeho a současně
řídícím učitelem p. Němcem, účastnil se slavnosti otevření této člen výboru místního
p. insp. Koula a J. Bartoš, aby odbor u příležitosti tak významné události zastupovali.
Vřelé přátelské přijetí zástupců ochranitelky naznačovalo dobrý poměr a úctu, která
je i zde k představitelům češství na půdě národnostně smíšené přísně zachovávána.
V tomto posledním období do dnešního dne konal výbor 62 schůzí, 8 přednášek,
súčastnil se každoročně oslav Husových, pořádal 1 vycházku do Pražského hradu, dal
popud ku společným oslavám národního svátku 28. října a snažil se nalézti každý zdroj
příjmů jak pořádáním pouličních sbírek, každoroční zábavou Mikulášskou či sběrací akcí
pokladničkami odboru.
Počet členů kolísal z počátečních 200 z r. 1921, aby vzrostl na 280 a poklesl k dnešnímu dni na 250 platících členů.
1

Haberspirk – nyní Habartov; Falknov nad Ohří – nyní Sokolov.
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V jubilejním roce letošním zastupuje odbor valnou hromadou volený výbor složený
z pp. předsedy A. Sajfrta, M. Tůmy, Ferd. Páry, Bohusl. Sýkory, M. Tomka, Fr. Pešky,
J. Bartoše, Jar. Kubišty, insp. Kouly, Fr. Šmída, slečny Ant. Novotné, Jana Pátka, a J. Pušmana. Za korporace fungují ve výboru pp. M. Kalina, Jos. Čermák a Ant. Krajcr.
Blížím se ku konci své obsažné zprávy a tato nebyla by úplná, kdybych zde neuvedl
přehled o příjmu a vydání za dobu 35 let.
Příjem činil: od r. 1896 do r. 1899 ve zlatové měně zl. 458 98 kr., od r. 1900 do
r. 1930 v korunové měně Kč 38 098,03 hal.
Vydání od r. 1896 do r. 1899 ve zlatové měně zl. 455 03 kr., od r. 1900 do r. 1930
v korunové měně Kč 35 468,34 hal.
Ústředí odvedeno ve zlatové měně zl. 382 48 kr., v korunové měně Kč 14 032,–.
Svěřence v Haberspirku odvedeno celkem Kč 6 260,–.
Používám příležitosti, abych poukázal k zásluze pokladníka p. Bohusl. Sýkory, který
od roku 1920, tedy již plných 10 roků ve funkci této s láskou k odboru setrval a jeho fondy
nezištně spravoval.
Nemohu však ukončiti, abych nežaloval, komu však mám žalovati, na nevděk dobře
situovaných synů tohoto národa, kteří macešsky jsou lhostejní k potřebám těch, které
N. Jedn. severoč. celé půlstoletí chrání. Či zprávy v tisku se vyskytnuvší, že N. J. Severočeská pomýšlí na odprodej některých objektů, aby získala potřebné peníze, nejsou
pravdivé? Nechystá se oněm na severu nová Golgatha? Či hrdost národa klesla na
minimum lidského pomyšlení? Pro Bůh vzmužme se, pohleďme do minulosti a zabraňme
všemi prostředky, aby třístaleté martirium na našem národě páchané bylo zažehnáno, aby
toto volání v hodině poslední zůstalo neoslyšeno.
Pohlížím zpět do šera dálek uplynulého třicetipětiletí a v mysli rýsuje se obraz
přešlých hrůz války, útisku, tmy a persekuce a v těchto mlhách vidím jasnou záři nadšení
po věc národa a v tomto jasu vidím počátek lepších časů pro vlast naší, tolikerou trýzní
zmučenou.
Končím, abych ještě jednou poukázal na důležitost podporovati vznešené účele N. J.
Severočeské, abych požádal Vás o přízeň, kterou splatí Vám budoucnost lepším a snesitelnějším životem.
Další činnosti přeji plného zdaru
Jaroslav Kubišta
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1896–1936.
Čtyřicet let!

Když svobody nám svitlo slunce,
svorní jsme tu byli, v srdci ples,
však nebezpečí hrozí z mraků nových,
jen „pro Bůh“ – buďme svorni dnes!!!
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V neděli dne 9. srpna 1936
Zpráva o činnosti za uplynulých 5 let od roku 1931 do roku 1936 u příležitosti oslavy
40 letého jubilea Národní jednoty Severočeské pro Hostivici a okolí
Jestliže jsem pověřen milou povinností podati zprávu o událostech a činnosti v uplynulém pětiletí, nemohu, než započíti nekrologem, kterým vzpomenuto budiž všech, kdož
opustili naše řady, aby v hroudě jim tak posvátné spočinuli a protože v tomto období
nelítostný osud vyrval z našeho středu dva členy zakládající: p. K. Nerada zemřelého
17. 1. 1932 a p. Kalouse rolníka ze Sobína zesnulého 9. 12. 1935, zřejmě je dáno najevo,
že letící minulost zanechává i zde stopy krvavé.
Z těch, kdož téměř při utvoření odboru stáli, zůstal dnes již jen ctihodný kmet p. Jos.
Čermák, jemuž z tohoto místa všichni přejeme hojného zdraví, aby zbytek plodného života
trávil v nejlepší spokojenosti.
Povinnost mi však ukládá, abych při této příležitosti znovu plně ocenil zásluh předsedy odboru uč. p. Al. Sajfrta, který ve výboru pracuje od roku 1899, tedy 37 let a tím je
jasně dokázáno, že jeho výrok u příležitosti loučení se při odchodu na Slovensko, že práce
pro menšiny byla vždy jeho milou povinností, je na výsost zhodnocena, posuzujeme-li
skutečnost, že jako jednatel od roku 1899 do roku 1919 byl vlastně výkonným činitelem
odboru a nezbývá tudíž než vzdáti mu dík nejsrdečnější.
Odbor byl založen z popudu sládka z Jenče p. A. V. Tomse dne 20. 9. 1896 a jeho
prvním předsedou byl p. Jos. Kalous ze Sobín, členy výboru Jos. Chlupatý z Hostivice, Lad.
Novotný ze Břvů a p. A. V. Toms z Jenče, J. Turecký ze Sobína, Št. Šafařík z Hostivice
a p. K. Nerad z Hostivice, z těch se dnešního jubilea nedočkal bohužel nikdo.
Dnešní správní výbor za vedení předsedy p. Al. Sajfrta ve složení: místopř. M. Tůma,
jednatel B. Patroch, pokl. Jos. Příhoda, pp. Jos. Bartoš, Jar. Kubišta, major J. Chrastný,
A. Závora, Jan Nováček, Jan Pátek, Fr. Vrzal, B. Polívka, Ferd. Pára, V. Radostný.
Náhradníků: pp. J. Čermák, Jindř. Tůma, J. Mžika, J. Sulán a revizorů účtů pp. B. Sýkory,
J. Jandery, Fr. Švába, M. Nerada je až na některé změny od roku 1925 v permanenci a jen
v některých funkcích doznal přeskupení.
Místní odbor, který byl od roku 1934 rozšířen o obce Jeneč a Chýně, za podpory
korporací, které jsou přímo i nepřímo členy, plnil houževnatě své poslání a děkuje všem,
kteří svojí hřivnou přispěli.
Z příspěvků, darů a plných drobných příjmů plynoucích z činnosti odvedeno svěřence
v Haberspirku v tomto pětiletí Kč 4 200,–, a připočteme-li dřívějších Kč 6 260,–, jeví se
částka podpory za toto desetiletí ve výši Kč 10 460, což odpovídá průměru Kč 1 050 ročně,
pokud jde jen o příspěvek na penězích.
Vedle tohoto odvedl odbor ústřední pokladně částku Kč 2 612,–, což rovná se
průměru Kč 525,– ročně, nehledě jiným značným darům místní škole, odborům a p.
Z uvedeného patrno, že uznání, které bylo místnímu odboru ústředím uděleno, je
oprávněné a právem je za nejčilejší na okrsku Kladenském považován.
Není pochyb o tom, že činnost usměrněna jest v prvé řadě k tomu, aby s ohledu
národního bylo pomáháno našim hraničářům, jejichž poměry se spíše vzhledem k poměrům hospodářským, národnostním ba i politickým horší.
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Nelze zapírati, že vstupem něm. zástupců do vlády vzrostl také kurz německého
šovinismu, a jak události ukazují, horší se co den hospodářské poměry tamního dělníka,
živnostníka a všech, kdož mají na čele nesmazatelnou známku slovanství, kteroužto rasu
považuje germán za shromáždění lokajů a otroků.
Což lze zapomenouti, že ještě v samostatném státě a v nedávné době nebylo ve
zněmčeném území ve státním úřadě jediného Čecha, což lze zapomenouti, jakou činnost
provozovali něm. úředníci státem placení proti státu a jeho celistvosti, chceme ještě dnes
věřiti, že ti, kteří v těch úřadech pracují, že myslí to s republikou doopravdy, chceme ještě
dnes klidně přihlížeti k tomu, že v obci, kde je přes 300 českých dítek, není místa pro
školní budovu ani pro vyučování v mateřském jazyku? To jsou zjevy odporující našim
národním a státním zájmům, zjevy, pro které krystalizuje hněv utlačených v nelásku
k vlastnímu národu, což se pak obráží v politickém dění ku škodě státu, národa a jeho
příslušníků, v každém však případě Čechů.
Čím můžeme na utlačeném, hladovém člověku vzbuditi národní vědomí, jehož je v
druhém táboře nad míru?
Jen a jedině tím, že mu dáme jen tolik, aby nebyl odvislým na svém tyranu, že mu
od útlého dětství vložíme do srdce pocit vedoucí samostatnosti a neodvislosti.
Pak na území republiky nebude Henleinů, nebude hegemonie, protože Němci
v pohraničí chtějí vidět moc, před níž se vždy a zejména po převratu třásli, která však
změnila se v ideální národnostní i politickou demokracii a ta dala vyrůst extrémům, před
kterými se dnes děsíme.
Kterému jinému národu by bylo lhostejno, aby na jeho území usadilo se celé
množství jinde vyřaděných nebo nepohodlných individuí v podobě exulantství, kteří zde
jednak hledají dobrý život a půdu pro rejdy všeho druhu.
Hitlerismus vypudil z říše politické kverulanty, kteří zde působí a rasová očista v říši
k nám přivedla spoustu židů, kteří dnes dělají německou Prahu, ti vždy němci byli a jimi
zůstanou!
Nechceme a nebudeme přece tak naivní, abychom věřili, že všichni exulanti,
vyhoštěnci atp. z říše jsou říši nebezpeční, jaké procento jich je roduvěrných Němců,
úmyslně vyhoštěných, kteří zde přímo podrývají autoritu státu.
Je tedy příkazem a voláním národního vědomí, aby vládní kruhy si uvědomily, že
každá další shovívavost vůči němcům je nemístná a státu přímo nebezpečná.
Sjezd hraničářů v roce 1935, uspořádaný k oslavě 50 letého trvání N. J. S. v Praze
dal plný výraz tomu, co je výše uvedeno, tento uchvacující a imposantní projev musel býti
výstrahou těm činitelům, jímž věc národa je více méně lhostejnou, kterým žok zlata plněný
ze zdrojů země a krve jejich rabů je posvátnější nežli nejsvětější věc národa.
Pohleďme kamkoli do sousedství, všade úklad, pohleďme dále, všade moloch války
vypasený, k útoku připravený, schopný uchvátiti vše, co není pevně spojeno v nerozborný
svazek, kvádr, který pro svou váhu a houževnatost nelze rozdrtiti, a tu je právě volání
obranných jednot a jejich poslání na místě.
Je bolestno vzpomenouti při jubileu 40 let tak neutěšených zjevů, uvažte však, jaké
martirium češi v pohraničí již vytrpěli, a je přesmutno, že v osvobozené vlasti trpí dále.
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Tomu odpomáhati mají obranné jednoty; doba 50 a více let, která je dobou bojů
o bytí našeho pohraničí nás naučila měřiti své síly, nenaučila však mocné tohoto státu
věřiti, že hodnoty a nespočetné miliony věnované na různé sanace zkrachovaných bank
a podniků pochybného druhu, obrácené v podporu těchto jednot, by vynesly státu
prospěch v míře netušené.
Nezbývá tudíž než znovu a znovu burcovati svědomí národa, dále spoléhati na
svépomoc drobných čechů, kteří své vlastenectví pochopují lépe než Ti, kteří z národa tyjí.
Obracíme se na Vás, veřejnost, s vroucí prosbou, abyste zůstali nadále štědrými
podporovateli odboru, který Vám jménem našich hraničářů zůstane vděčným.
Doba je zlá, nebezpečí s ohledem na naši zeměpisnou polohu hrozí stále, národ
potřebuje lidí věrných, pohotových a schopných obětí, semkněme se všichni k obraně,
utvořme ze svých těl, srdcí a statků nerozbornou hráz, o kterou si každý vetřelec hlavu
rozpoltí.
K další činnosti, jejíž zdar spočívá v podpoře Vás všech, připojuji úvodní verš:
Když svobody nám svitlo slunce,
svorni jsme tu byli – „v srdci ples“,
však nebezpečí hrozí z mraků nových,
jen „pro Bůh“ buďme svorni dnes!!!
a přejeme všichni nejlepších výsledků.
V Hostivici v srpnu 1936
Jaroslav Kubišta
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1896–1938.

Čtyřicet dva roky prchly v dál,
kolik drahých duší osud ve hrob sklál.
Co za tu dobu duch lidský světu dal
v svém rozletu smělém.
A přec byl v mnohém lidstvu nepřítelem.
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Zpráva, spíše nekrolog o zbytku činnosti za 2 léta po čtyřicátém jubileu
do neblahého roku 1938.
Správní výbor odboru ve složení uvedeném ve zprávě o oslavě 40 letého jubilea
pokračoval ve své činnosti pořádáním pravidelných schůzí a povinností vůči ujařmeným až
do doby, kdy ústřední výbor v Praze oznámil ukončení činnosti s vyzváním, aby sem byly
vráceny všechny hotovosti i knihy a z té příčiny zde nemohu podrobnou zprávu podati.
Co následovalo po vpádu okupantů, je jen ukázkou jejich mentality.
Vyšetřovali u předsedy p. Sajfrta, místopředsedy p. M. Tůmy a snad i u tehdejšího
jednatele B. Patrocha, kde jsou knihy a hotovosti. Spravedlivě odpověděno, že vše bylo na
výzvu odevzdáno ústředí do Prahy. S tím, ač zřejmě neradi, se spokojili.
Po delší době, kdy se zdálo, že již bude pokoj, v okamžiku, kdy mimo mne ležícího
jako nemocného, nebylo v celém domě živé duše, vstoupili až do ložnice dva páni v doprovodu četníka a zhurta se tázali, kde mám pamětní knihu. Užasl jsem. Kdo jim to řekl?
Má odpověď zněla souhlasně, že v ústředí. Neuvěřili. Věděli, což mne velmi překvapilo, že jsem byl téměř 12 let jednatelem a pak kronikářem. Prohledali, co se dalo, klepali na
podlahu a t. p., ale knihu nenašli, schována byla dobře. Však její ukrytí se také jeví na
jejím stavu. Četník na mne mrkal, nevím jasně proč, nejspíš proto, že vše dal zase na své
místo.
Později se mne ptal tehdy řídící učitel p. Bočínský, kdy byl odbor založen a kdo byli
členy zakládajícími, snad pro nějaký archiv.
Tím bylo ukončeno vše, co souviselo s odborem jednoty Severočeské v Hostivici za
neslýchaného útisku národa.
Události z historie národa a současné události našeho věku svádí k otázce, kdy této
krásné zemi, kterou kterýs věštec nazval zemí utrpení, vzejde zářivá hvězda zvěstující mír
a pokoj, kdy přestanou martyria, které národ náš přetrpěl za dob běsnících furií.
Komu záleží na tom, aby lid náš sídlící v samotném srdci Evropy stále krvácel? Je to
pravda, že msta spočívá v tom, že je součástí velikého, mocného vždy ujařmeného kmene
slovanského?
Ovšem nebylo nikdy pro nás tajemstvím, že všichni ti přítelíčkové, ať ze severu,
západu či jihu bažící po světovládě všemi nečestnými prostředky, ze strachu před slovanskou mocí, rozvraceli jednotlivé kmeny, které by sloučením vyvstaly jako neodstranitelný
balvan při cestě jejich světovládných choutek.
Nemohu se ubrániti, abych nevzpomněl slov severského cestovatele, tedy z kmene
vikingů Knuta Hansena, který ve svém díle „Cesta přes Rusko do východní Asie“ uvedl:
Tento bodrý Ruský lid i v udatnosti a pracovitosti dobře známý, vybudoval svoji Moskvu,
tvrdím, že před Prahou i Cařihradem nejkrásnějším je městem světa. Tento národ bude po
Němcích rozhodovati o osudu Evropy.“
Tedy odtud ten strach těch mocných „Napoleonů, Friedrichů, Vilémů, Bismarka
železného i Adolfa ubohého.“
V Hostivici v září 1946.
Jaroslav Kubišta
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Vážený
místní národní výbor
v Hostivici
Žádáme zdvořile o laskavé převzetí do úschovy Pamětní knihu místního odboru Národní jednoty severočeské,
jejíž cenný obsah zobrazuje činnost pro podporu malých českých lidí v pohraničí za udržení jejich národního
bytí po dobu 42 let, jakož i některé události v obci.
Výsledek této činnosti korunován byl vysokým uznáním valného sjezdu z roku 1924., kdy místní odbor zařadil
se z 567 odborů dle odvedených příspěvků před velkými městy i místy na 15. místě, což činitele smí naplniti
hrdostí, neboť občanstvo plně pochopilo vznešený úkol odboru.
Naplněni důvěrou, že naší žádosti bude laskavě vyhověno, nechceme brániti zpřístupnění občanstvu
k nahlédnutí, ovšem pokud chatrný stav způsobený úschovou za okupace bude šetřen.
V Hostivici v dubnu 1950.
Jaroslav Kubišta
za vědomí předsedy p. A. Saifrta a náměstka M. Tůmy, členů výboru J. Příhody, J. Bartoše, A. Závory,
J. Nováčka, J. Pátka, B. Sýkory, Fr. Švába, M. Nerada.

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V HOSTIVICI
TELEFON HOSTIVICE 12 · OKRES PRAHA-ZÁPAD
Zn.: …………….

Dne: 30. května 1950
Opis.

Pan
Jaroslav Kubišta,
úředník v. v.,
Hostivice
Rada MNV usnesla se vyhovět Vaší žádosti a převzíti do úschovy pamětní knihu místního odboru Národní
jednoty severočeské, kterou jste po dlouhá léta pečlivě opatrovali a jež v budoucnosti jistě stane důležitým
dokumentem historie naší obce. Přijímáme tuto cennou památku s radostným uspokojením, že se v naší obci
nalezli tak dobří a svědomití funkcionáři jmenované korporace, kteří, nelitujíce osobních obětí a námahy,
dlouhá léta vzorně plnili ušlechtilý úkol odboru. Uznání, jehož se Vám dostalo u příležitosti valného sjezdu
v roce 1924, je toho dokladem.
Přebírajíce Vaši pamětní knihu do opatrování, oznamuje Vám, že bude uložena v obecním archivu a při
vhodných příležitostech vystavována k volnému prohlédnutí občanstvem. Současně Vám za Vaši práci
a obětavost vyslovujeme jménem všech občanů upřímný dík a plné uznání.

Razítko: Místní národní výbor Hostivice * okr. Praha-západ *
……………………..
předseda

