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Čest jejich památce

Vzpomínkovým aktem v sadu v Novém Hloubětíně jsme si 6. května v naší městské části připomněli 57. výročí ukončení druhé světové
války. Slavnostního shromáždění se zúčastnili zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, politických organizací a městských částí
Praha 14 a Praha 9 (v roce 1945 byl Hloubětín součástí obvodu Prahy 9, Kyje a Hostavice byly tenkrát obce u Prahy). Hlavní projev na
tomto shromáždění přednesl místostarosta MČ Praha 14 ing. Miroslav Skala. Připomenul v něm mimo jiné, že v celonárodním odboji
proti fašistickým vetřelcům se ctí obstáli obyvatelé Hloubětína, Kyjí i Hostavic. Na straně povstalců bojovalo v květnových dnech roku
1945 se zbraní v ruce 77 občanů Hloubětína a 220 občanů Kyjí a Hostavic.

V celé oblasti v různých obdobích okupace prokazatelně působilo několik ilegálních skupin, z nichž některé přesahovaly místní rámec.
U strategické křižovatky Černý Most byla vybudována první pražská barikáda. Poděbradská silnice od Horních Počernic přes
Hloubětín ke Kbelům byla pro nacisty důležitou tepnou ústupu. Revoluční bojovníci z Hloubětína i Kyjí hledali možnosti, jak ústup Němců
přes Prahu znemožnit nebo aspoň zpomalit. Dále se ing. Skala zmínil o málo známých skutečnostech, které se dozvěděl z Kroniky
květnového povstání na obvodě Prahy 9: Velitelem ozbrojeného odporu v Hloubětíně byl Ladislav Satrapa, v Kyjích František Horák se
svými zástupci pro jednotlivé čtvrti Františkem Bílkem, Františkem Čuchalem, Ladislavem Veselým, Otou Čížkem a Karlem Boušem.
Větší bojové akce se uskutečnily 5. května mezi Dolními Počernicemi a Jahodnicí, 6. a 7. května v Jiráskově čtvrti a 7. května na
Černém Mostě. Barikády byly postaveny na Hloubětínské, Kbelské, Poděbradské a Kolbenově ulici, v Hostavicích u viaduktu, na
Českobrodské a čtyři na Černém Mostě. V bojích zahynulo 11 hloubětínských a 28 kyjských a hostavických bojovníků.
Na území Prahy 14 se nachází 18 pomníčků a pamětních desek, které připomínají odvahu, statečnost a nejvyšší oběť lidí, kteří bojovali
za naši svobodu nebo zahynuli v koncentračních táborech.
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