První světová válka:

Události v Hostivici
Hostivice
V pamětní knize nejsou uvedeny přesně datované místní události

Naprostý nedostatek potravin
řešila rakouská vláda
zavedením poukázek
zvaných lidově chlebenka,
cukřenka, kávenka a podobně.
Zrušeny byly až začátkem
roku 1922.

V bývalých hostivických
prachárnách (nyní za plotem
ruzyňského letiště) byla
zřízena muniční továrna
na výrobu ručních granátů,
ve které bylo zaměstnáno
několik set žen a dívek
z celého okolí. Při výrobě
docházelo často k výbuchům,
a tak si válka vyžádala
i mnoho ženských obětí.
K jednomu z výbuchů šrapnelů
došlo v pátek 4. října 1918
v poledne. Čtyři dělnice,
včetně osmnáctileté Marie
Böhmové, byly zraněny těžce,
řada dalších lehce.
Kromě pracháren se v Hostivici
nacházela i dělostřelecká
zbrojnice v Jiráskově ulici se
stálou vojenskou posádkou.
V továrně na šrouby Staněk
a Ponec, která zásobovala
vojsko, se zachránilo od vojny
několik mužů nezbytných
pro výrobu. I oni však byli
pod vojenským dohledem.

Litovice, Břve a Jeneček
26. 7. 1914

zrovna při pouti byla vyhlášena mobilizace

2. 8. 1914

všichni majitelé koní museli předvést své koně
k odvodu do Kladna, kde byli ti nejlepší rekvírováni

srpen 1914

mezi prvními povolán do armády obecní strážník
František Korbel, za něj drží noční hlídky
sami občané

zima 1914/1915

v Litovicích ubytováni v hostincích uprchlíci z Haliče,
o jejich zajištění se musela postarat obec

1915

na II. válečnou půjčku upsala obec 3 000 K

únor 1915

vyhlášen státní monopol na zásobování obilím,
ustaveny zvláštní komise k soupisu zásob obilí,
mouky a osevních ploch

duben 1915

„vlastenecká válečná sbírka kovů“ skončila
v Litovicích neúspěšně

11. 4. 1915

ustavena tzv. chlebová komise, které v Litovicích
předsedal Josef Blažka, řídicí učitel z Jenče

listopad 1915

požár na statku starosty Antonína Šimáčka
na Břvech zničil i zásoby obecní mouky, cukru,
hrachu a dalších potravin

1916

po odvodech dalších a dalších ročníků branců
v obci zůstali prakticky jen ženy, děti a starci
na válečné půjčky upsala obec 3 500 K

1. 3. 1916

k vojsku povolán starosta Antonín Šimáček,
úřad převzal první radní Jaroslav Burgr z Litovic

březen 1916

za povolaného strážníka Františka Rohlu přijat
do služby František Černý ze Břvů, starý 65 let,
částečně zmrzačelý, protože v obci nebyl nikdo
vhodnější

18. 8. 1916

na počest císařových narozenin uspořádána
přednáška Rozvoj osvěty národa českého
za panování J. V. císaře a krále Františka Josefa I.

1917

na válečné půjčky upsala obec 2 000 K

1918

všeobecná bída a hlad, většina potravin vázána
na poukázky, časté rekvizice hovězího dobytka

