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Přepsala Alena Kučerová
Zpracoval a úvodní poznámku a poznámkový aparát doplnil Jiří Kučera
Z období od vzniku revolučních národních výborů v květnu 1945 do sloučení MNV Hostivice
s MNV Litovice k 1. lednu 1950 se dochovaly jen ručně psané zápisy či spíše poznámky
z květnové revoluce. I v jednom zápisu se střídají různé rukopisy, z nichž jeden patří
tehdejšímu hostivickému obecnímu tajemníkovi Jaroslavu Hrabákovi, ostatní nebyly
identifikovány. V 80. letech zápisy převzal Václav Čížek, bývalý litovický obecní tajemník,
do roku 1962 vedoucí úřadu a matrikář MNV Hostivice a v 80. letech pracovník Městského
kulturního střediska Hostivice, který v té době zpracovával místní historii včetně historie
odboje. Z Čížkovy pozůstalosti byly zápisy spolu s dalšími písemnostmi týkajícími se
hostivické historie z jiných zdrojů předány v prosinci 2013 Státnímu okresnímu archivu
Praha západ v Dobřichovicích.
V hranatých závorkách jsou uvedena upozornění na různé pravopisné chyby, které nebyly
v přepisu opraveny, a doplněna zkrácená slova, kde to usnadňuje pochopení textu.
Pokud budou nalezeny další zápisy o schůzích MNV Hostivice z let 1945 až 1949, budou
doplněny do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii.

Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5
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Záznam Národního výboru 8.5.1945.
O ½ 11. hod. dopoledne žádají partyzáni, kteří mají ohrazeny flaky na letišti, o doručení
poselství pro vysílač Jeneč. O 11. hodině spojka se vrací a vyřizuje doručení.
Stanovena komise pro vyživovací otázky, jejichž [!] členy jmenováni pp. Novák, Hakl
a Šafařík.
Stanoveno vojenské velitelství, jmenován velitel a jeho zástupce, jež budou fungovat jako
pořádková policie.
Vzato na vědomí zajištění větší částky peněz na poštovním úřadě.
Okresní úřad se dotáže na získání tašek a skla. Výbor zabavuje veškeré tašky (krytiny atd.)
sklo k zamezení škod způsobených dělostřeleckou palbou.1
Zajištění zbylých Němců (četnická stanice s p. Koláříkem).
Pan Ing. Hakl2 pověřen vedením, zajištěním a zjištěním škod na budovách.
Ing. Červenka upozorňuje na řádění civilního obyvatelstva, zvláště dětí.
Zajištěné prádlo a šatstvo uloženo do školy.
Koordinace výboru:
Suchý Josef, Hostivice 1813
Kubr Fr., rolník, Hostivice
Anděl Josef, úředník, Hostivice
Procházka Václav, krejčí, Hostivice 257
Suchý Rudolf, Hostivice
Šmíd Josef, šofér, Hostivice
Zranění převezeni sanitním autem do nemocnice. Sanitním autem dopraven materiál
obvazový do Prahy.
Na přání velitele letiště vydán J. Šmejkalovi poukaz na vydání 50 bochníků chleba.
S N. V. Litovice společná akce sbírky potravin na Prahu.
Zajištění zvířectva Němců.
P. Polaneckému4 se oznámí, že provazy z letiště jsou majetkem Národního výboru.
Stížnost Nár. výb. Litovice, že se odnášejí věci z letiště. Žádají o dva revol.[very] pro
hlídky. Předáno velitelství.
Praze – Štef.[ánikovy] kasárny poslány sanitní potřeby.5
Projednán případ Němky Procházkové a Soukupové v tom smyslu, že se internují doma.
Případ Procházkové vyřešen na přání obyvatelstva.
1

2
3
4
5

Hostivici ostřeloval vojenský vlak z nádraží a z dalších míst trati, poškozeny byly kostel, obecní úřad
čp. 59, domy v Nouzově, Zadákova továrna a další stavby
Ing. Karel Hakl, syn stavitele Antonína Hakla a rovněž stavební odborník
Číslo nejasné, možná 481
Nejspíše jde o nájemce Kozákova statku (Jiráskova čp. 100)
Ve vojenském areálu v Jiráskově ulici, tzv. sanitparku, byl uložen zdravotnický materiál
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Pro potravinový přísun do Prahy odebráno 3 kg droždí od fy Jareš.6
Vydán poukaz na 10 bochníků chleba pro naše strážní čety (Šmejkal).
Vydán 1 kg margarinu a 3 kg cibule z našich zásob pro vojenské velitelství.
Mlékárně vydán poukaz na 150 kg tvarohu pro M. Č. K.7 v Praze III.

6
7

Jarešova tržnice, Litovická čp. 476
Mezinárodní červený kříž, viz zápis z 9.5.1945

4
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Záznam Národního výboru 9.5.1945.
S N. V. Litovice projednán pohřeb 2 padlých hrdinů v sobotu 12.5.8 Pro pohřeb příslušníků
hrdinných oddílů Vlasovových oddílů [!] stanoveny zhruba podmínky. Rakve opatří N. V.
Litovice. Nutno co nejdříve zříditi telefonní spojení s N. V. Litovice. Na žádost [četnického]
vrch. strážm. Patery deleguje br. předseda 2 členy bři Tejnský a Suchý, aby zajistili
majetek internovaných německých příslušníků ze zdejší obce. Vydán poukaz na 5 bochníků
chleba pro stráž u Sanit Parku. Vydán 1 ½ litr piva pro řezníka.
Pí Dostálová zůstane zajištěna v Sanitätz Parku. Na intervenci br. Šustery usneseno zajistiti
v dom. internaci: Anna Šrámková, Roman Šrámek a Marie Watzková a propustili je ze
společného zajištění pod osobní odpovědností bra Šustery. Br. Suchý Josef zajistil svršky
v bytě Weidgang (u Suchánků) čp. 121 v Hostivici, narozené 16.1.1915, říšské státní
příslušnice (seznam připojen).
Vydán poukaz na 25 bochníků chleba pro spol. stravování „u Neradů“9 – vojenská
kuchyně.
Vydán příkaz mlékárně na 5 000 litrů leg. mléka Mezinárodnímu červenému kříži
v Praze III., Thunovská ul.
Sanitätzpark – 2 láhve a 2 mísy na močení pro místní ošetřovnu.
Postižení na rodinných domcích se vyzvou, aby si předložili souhrn škod s výpočtem
materiálu.
Jednáno o uvolnění Němce Waltra Kantze. S ohledem na oboustrannou tuberkulosu
uvolněn do domácího internování. Případ dvou zraněných zajatců německých vyřešen tak,
že oba předáni do sanitního skladiště prozatím. Zítra hlásit do Kladna.
Byt Ing. Holuba důkladně prohlédnout, zejména radiové zařízení odborníky pp. Šusterou
a Brabcem.
Vůz Němce Kautze zn. Tatra PA 38985 zabaven a převzat N. V. jako ČSR a zajištěn
u p. Součka čp. 42.
Cennější věci (mince sbírka a stříbrný příbor) v bytě Haase nalézá se u p. Nováka Prokopa,
Hostivice 52, a jest jsou zajištěny.
V záležitosti přebírání zásob z vojenských objektů, pokud se týče závodních kuchyní, nutno
se informovati na Okresním úřadě.
Zavazadla pí Sasmanové nutno přenésti z krytu do zajištěného bytu.
S voj. velitelem jednáno o zabezpečení obce a obyvatelstva proti zběhům.
Nemocniční pokojík pro první pomoc.
Zajistiti byt M. Širlové.
10.5.45. Sl. Neradová odebrala psací stroj pro zbrojnici.

8
9

Jaroslava Suchánka a Františka Tamchyny
Čsl. armády čp. 22 a 105
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Záznam Národního výboru – dne 10.5.1945.
Bratr Šafařík referuje o jednání s Okres. úř.
Styčný důstojník převzal seznam zajištěných Němců a dále předal kriminální policii.
1.
2.
Hospodářské statky obilí, seno atd. předati státním statkům – příkaz taj. Müllera
z Okres. úřadu.
3.
Raněné zajatce předati ošetřovně na sletišti v Kladně.
Psací stroj zapůjčen na vojenské velitelství.
Dán příkaz k zajištění Němky Novotné (bytem u Jar. Kučery) spolu s manželem.

Stornováno pro zjištění nahlédnutím do dokladů.
Zásoby ze sanitního parku budou převezeny do školy.
Záležitosti školy: K umožnění zahájení vyučování zahájí se započne se ihned s úklidem.
Poškozené lavice budou postupně dávány do opravy.
K žádostem o příděl materiálu na poškozené budovy dělostřelbou budou vydány [!] osvěd
čení o poškození. Pokud se týče dřeva máme k dispozici dřevo na faře určené k zásekům
a bude se osobně v tomto směru jednat s fou. Šťastný.10
Potraviny nalézající se u Němců budou zajištěny a uloženy ve škole.
Otázka stravování vyřešena tak, že obědy dostanou stráže, a pak spojky a 2 telefonistů.
Stav hlásí velitelství.
Vystaven poukaz k převozu bojujícího K. Veselého do nemocnice.
Projednána otázka ubytování vojáků. V úvahu přichází sály hostinců. Provede se v dohodě
s velitelem ruských vojsk.
Hlídky hasičské zrušit, telefonní centrálu ve zbrojnici zrušit.
U kominíka Bakoše [?] zajištěn fotoaparát a boty, uloženo ve škole.
Hlídek u internovaných bude pouze 8.
Vydány příkazy k jízdám pro nákladní auta mlékárny zde, a sice pro 5 nákl. vozů.
Vydán příkaz k jízdě pro pana dp. Hájka11 k jízdě vozem PA 38 385 dne 11.5. do Milína
a zpět.
Vydán příkaz k permanentním jízdám v okrese Kladno, Praha Venkov Sever a Praha město
pro „Agrasol“ první mlýn“ Hostivici na vůz čís. PA 19 008.
Z odebraného množství piva (bylo 15 hl) z buštěhradského pivovaru dány 4 hl piva k disp.
pro vojsko a obec zaplatí br. Neradovi tyto 4 hl v nákupní ceně.

10
11

Stavitel Rudolf Šťastný z Jenče, stavební ohradu měl i v Hostivici na rohu ulic Čsl. armády a Cihlářské
Václav Hájek, hostivický katolický farář
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Záznam Národního výboru dne 11.5.1945.
Br. Pára předložil příkaz okresního úřadu v Kladně, aby se Němec Waltr Kautz a jeho bratr
Konrad Kautz propustili z internace do domácího ošetřování.
Br. Příhoda uvoluje se dobrovolně, že zajistí a převeze
Br. řidicí Bočinský zmocněn, aby jako důvěrník okresní péče o mládež zařídil odebrání dvou
dětí zdejší občance Stodolové.
Správce zahrady br. Hájek hlásí, že 100 000 K přivezl poštou a Němci je uložili na poště
a dalších 100 000 K došlo z Prahy.
Br. Jiří Pergl, Litovice 161, osobně přivezl z Prahy 100 000 K pro Sanitätz park a odevzdal
je na poště stráži v Sanitätzparku.
Vydán příkaz k jízdě pro mlékárnu pro vůz PA […] do Pochvalova.
Dán souhlas k vydání 1 prac. oděvu pro strážného Bohoňka Jana.
Hlášení, že majitel auta Kostříž z Litovic odváží z letiště deky a pod., předáno do N. V.
Litovice a veliteli četnické stanice.
Prohlídky za účelem zjištění odcizených věcí na letišti budou postoupeny četnictvu.
Potraviny z kasáren, býv. Sanitätzparku, se odvezou do školy a ostatní místnosti se
zapečetí.
Vydán souhlas k vydání 10 kombinéz pro montéry J. Kaly.
Klíče od bytu Němce Šindeláře jsou u p. Pohuňka Ant. zde (Palouky) čp. 511.
Usneseno uvolniti pro kuchyni na letiště 100 kg pš. mouky, 30 kg cukru, 50 kg hrachu,
100 masových konzerv, 20 pytlů brambor.
Usneseno dopraviti dva raněné vojíny na sletiště do Kladna.
Vydáno povolení p. Chroustovi, aby donesl 1 ½ starého chlapce k internované jeho matce
do zd. kasáren.
Vydán příkaz k jízdě mlékárenským autem PA 19 001 do Kladna k převezení dvou
raněných něm. vojáků do Kladna.
Vydán souhlas propustiti do domácí internace Klostermana Josefa s podmínkou, že
neopustí byt svého bratra Frant., Litovice 146.
Vydán souhlas k vydání 1 prac. oděvu a 1 bot pro Klímu.
Figar12 hlásí zavazadla německých úředníků železničních. Zajistit!
Radio zajištěné u Němce Šindeláře zapůjčeno.
Zabavené zvířectvo – králíci u Šindeláře uskladněny ve zbrojnici.
Stříbrný příbor z majetku (1 kompletní kaseta) uložena na obecním úřadě. Sbírka
stříbrných mincí uložena taktéž na obecním úřadě.

12

Štěpán Figar, přednosta železniční stanice Hostivice
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Zabrané zvířectvo u Šindeláře – 1 králice s mláďaty odprodána za 500 K, kozle dáno
k porážce a určeno pro vyvařování strážní služby.
Převzata protokolárně pokladna zbrojnice v částce K 236 684,80.
Vydán příkaz mlékárně, zde k vydání 2 litrů smetany pro 15. brigádu ruské armády.
Četnické stanici zapůjčeno radio zn. Philips zajištěné od Sasmanové.

[Vložená příloha:]
[Na stroji psaný příkaz na samostatném lístku:]
Národní výbor v Hostivici.

11. května 1945.

Veliteli domovní hlídky P. O. na Paloukách.
Z rozkazu Národního výboru v Hostivici zařiďte ihned, aby bylo sousedskou výpomocí
pomoženo paní Širlové při odstraňování škod.
Za splnění tohoto příkazu činíme Vás osobně zodpovědným.
Národní výbor Hostivice.
v. z. Vágner
[Ručně dopsaná odpověď:]
Opraveno. 11.5.1945. Pohunek Ant.
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Záznam o schůzi nár. výboru dne 12.5.1945.
Vyřízena žádost o zapůjčení bílých prac. obleků pro dobrovolníky na odpol. pohřeb. Po
pohřbu budou vráceny. (Br. Konšel byl pověřen.)
Rolník V. Kubr, Kněživka č. 5 přišel s potvrzením ruského oddílu o odebrání 2 koní. Dán
souhlas k zapůjčení koní býv. něm. br. moci, ze stavu ve st. velkostatku.
Vyhověno žádosti br. Fábery z Hostivice k jízdě do Kobylis. (Bratr padl v boji s němci.)13
Přidělení zajištěné Holubové do mlýna jako tlumočnice ruského jazyka.
Provedení sbírky pro naše padlé v boji o osvobození.
Zařízeno ubytování zajištěných Němců u Šroubka14 Koruny15 (dříve v sanit. parku).
Br. Bočinskýmu16 zapůjčení povozu (koně) k cestě do Prahy.
Předání klíče od stodoly u Poláneckých od hosp. družstva z Jenče.
Vydali br. Najmanovi 1 pár bor náhradou na zničené jeho boty vlastní ve strážní službě.
Rozhodnuto o dalších 12 členech dobrovolníků v pracovním šatě na pohřeb padlých. (Pro
odnešení a pohřbení.)
Rozhodnuto dáti 10 konzerv pro stráže v Litovicích.
Sdělení br. faráře ř. k. P. Hájka o bohoslužbách poděkování za dosažení svobody a osvo
bození.
Rozhodnutí, že býv. manžel Šírlové, p. Ant. Šírl dostane v domku čís. pop. 470 v Hostivici
místnost k obývání a potřebné věci (postel apod.) zapůjčit.

[Vložené přílohy:]
Římsko katol. farní úřad v Hostivici.
Čj. 152.

V Hostivici, dne 12. května 1945.

P. T. Národnímu Výboru v Hostivici.
Dovoluji si zdvořile oznámiti, že slavnostní bohoslužby na poděkování za dosažení
samostatnosti a svobody budou konány v neděli 13. května t. r. o 10. hod. dopolední.
V Nejhlubší úctě:
Václav Hájek, farář

13

14
15
16

V této době bylo zvykem psát Němce s malým „n“, zatímco ostatní národnosti byly psány běžně
s velkým počátečním písmenem
Husovo nám čp. 17
Čsl. armády čp. 1
František Bočinský, ředitel hostivické obecné školy
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Národní výbor v Litovicích.
Dne 12.5.1945
Národnímu výboru v Hostivici
Žádáme o zapůjčení asi 16 pracovních bílých obleků pro dobrovolníky, kteří se zúčastní
odpoledního pohřbu.
Pověřujeme bra Josefa Konšela.
Předseda: Vlach Jos.

Bratře Anděli,
buď tak laskav a sděl mě [!], jak to dopadlo s klíčem u družstva, a dále to jednání
s p. stav. Šťastným.
Národní výbor Hostivice.

Jakl V.

Pan správce z družstva řekl, že klíč nikomu nevydá a že ráno (to je dnes) přijde do
Hostivice.
Pan stavitel dá několik tisíc tašek k dispozici, ale napřed ty střechy, na které p. Šťastný dá
tašky, prohlédne jeho asistent (Najman).
Jsou zde vojáci, až je ubytuji, tak přijdu.
Zdar Anděl
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Záznam o schůzi Národního výboru dne 13.5.1945.
Na základě rozkazu zem. čet. velitelství Praha čj. 119/45 rozhodnuto zajistiti velitele
stanice vrch. strážm. Pateru a četn. prap. Josefa Novotnýho a umístili je v kasárnách do
dalšího rozhodnutí. Zatímním velitelem četn. stanice byl ustanoven štábní strážmistr
Matějka.
Vzato na vědomí hlášení por. v z. Zimáka o likvidaci míst. voj. velitelství a uskladnění
zbraní ve škole.
Lovecké pušky a ruční pistole budou zajištěny
Jako delegáti na pohřeb br. Hájka Frant.17 zahynuvšího na faře pojedou za N. V. br. Šmíd,
Procházka a Anděl.
Polní hlídač zůstane Vrzák V.
Intervenci na letiště ve věci opravy školy zastane a na letiště dojede br. předseda
a br. tajemník.
Vyhlásiti rozhlasem k podání písemných stížností na spoluobčany, kteří se za okupace
nechovali pracovali pro okupanty.
Vyhlásiti rozhlasem: odevzdati zbraně a střelivo.
Předání medového másla ze skladu v mlýně do rozděloven (obchodníkům) (73 q).
Ze školy odvésti, co se dá, aby se uvolnilo co možno nejvíce škol. učeben a soustřediti to,
co jest ve škole umístěno, do přízemí.
Písek pro p. Jabůrka z obecní pískovny i s dovozem.
Št. četnictva Truhláře podpořiti žádost k přeložení do Hostivice.
Hlášení o odebrání motocyklu p. Šestáka (spojka) ruským vojínem mezi N. Strašecím
a Řevničovem. Jedná se o náhradu. Bude intervenováno u okr. nár. výboru v Kladně.
Rozhodnuto zrušit domácí internování Němky Soukupové a tuto zajistit.
Tělovýchovní delegáti z Litovic navrhují sestavit v Hostivici tělovýchovný výbor. Návrhy
z řad mladých dojdou.
Rozhodnuto zrušit domácí internování Němky Šrámkové a Watzka a ihned zajistit.
P. řed. Staněk hlásí, že ruské vojsko zanechalo u jeho vily auto Praga 1938 pozn. zn. WL
458 030 R III. 4 pneu, bez bat., s porušenou benz. pumpou.
16.5.1945.18
Usneseno zaplatit Velingerovi, Kovandovi, Ryskovi, Charvátovi, Navrátilovi a Šaldovi, kteří
stavěli a obsluhovali telef. linky a telefonní centrálu à K 500 odměny.
Usneseno zapůjčiti radio p. Kovandovi, zabrané po říšských přísl.

17
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Bratr faráře Václava Hájka
Zápisy z 16.5. a 17.5. následují na stejném listu papíru
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17.5.1945.
Žádosti „mladých“ o zapůjčení dvou psacích stolů ze zabraného majetku nebylo vyhověno.
Stoly jsou zapotřebí pro zásobovací odd. obce.
Usneseno zbytek brambor as 30 q dáti jako zvláštní příděl obyvatelstvu.

