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Válečný život
Obecní dávky a poplatky vybírané v Hostivici

Z pamětní knihy obce Hostivice

Rok 1938
Také do naší obce 24. září dovezl úředník okres. úřadu mobilisační 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 ostatních koní v Kladně. Povoláno jich 13, na
přípřež s 10 vozy.
Ihned vydán zákaz všech shromáždění s platností 3 měsíců. 24. září nařízeno
zatmění 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.
V obci se usadilo 18 rodin uprchlíků v počtu 57 osob ze zněmčeného 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. Důstojníci bydlili
v soukromí. Za obcí u bažantnice umístěn jeden světlomet, u Litovic skupina
létadel, za panskými kůlnami v poli 4 protilétadlová 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. 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.
Dne 20. října zastavena činnost komunistů a zbaveno mandátů v zdejším
zástupitelstvu 7 členů této strany. V tomto roce již neoslavovali jsme 28. říjen.

Opatření proti Židům
Již krátce po Mnichovu a vzniku tzv. druhé republiky byly vydány předpisy, které
měly zabránit v obchodování s nemovitostmi Židům a spekulantům. Každý
prodej či jiný převod pozemku musel být schválen okresním úřadem, který
s pomocí obecních úřadů a četnických stanic ověřoval, zda ani jedna strana
obchodu není židovského původu a zda se prodej neděje ze spekulativních
důvodů. Německé okupační úřady později tento systém ověřování převzaly
a ještě zdokonalily.
Rovněž občané pracující ve státních či obecních službách museli doložit
křestními listy svůj nežidovský původ.
Na všech pozvánkách ke společenským akcím muselo být nejpozději od roku
1942 uvedeno, že je na ně zakázán vstup Židům.

-

dávka z nápojů
dávka z používaných místností
dávka z přechodného ubytování
dávka z masa
dávka ze spotřeby elektrické energie k účelům osvětlovacím
dávka ze hry v karty, v domino, na kuželníku a v kuželky
dávka z návěští
dávka ze psů
poplatky za zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa
poplatky za dobrovolné propůjčení nebo dobrovolné přislíbení domovského práva
poplatky za úřední úkony
poplatky stavební
poplatky za užívání veřejného obecního statku
poplatky hřbitovní

Psí známka z roku 1943 a usnesení správní komise
k paušalování dávky ze hry dokládají, že i za války
si obec zajišťovala stejné příjmy jako
v předchozím období

Nedostatek
potravin a zboží
Válka způsobila nejprve růst cen zboží
a poté jeho vymizení z volného prodeje.
Záhy byl proto zaveden přídělový systém
s potravinovými lístky a jinými poukazy
na chybějící zboží. Později byl pro nedostatek stavebního materiálu vydán i zákaz
nových staveb.
Výjimky ze zákazu
povoloval kladenský
okresní úřad.

Válečné nasazení
V průběhu druhé světové války byla řada mladých občanů totálně
nasazena do výroby pro německé válečné potřeby. Někteří pracovali
v protektorátu, například v kladenských hutích Poldi, jiní byli odesláni do
Německa. Pro válečné potřeby byl upraven i výrobní program řady českých
podniků, v Hostivici například armaturky, tzv. Zichovky.

O pamětní knize obce Hostivice
Pamětní knihu obce Hostivice vedl po celou válku Alois Saifrt st., bývalý
učitel hostivické školy. Roky 1938 a 1939 zpracoval do roku 1940, pozdější
zápisy pravděpodobně až po válce.

Z pamětní knihy obce Hostivice

Rok 1939
Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!
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. Nečetní vojáci se
zájmem, ale se smutkem v duši sledovali postup vojska. V následujících dnech
projížděli vojáci obcí na motocyklech. Zdejší zbrojnice obsazena v pátek 17. III.
odpoledne ke 3. hod. Dělostřelec. skladiště předáváno 18. III. kapitánem
Kohoutem za pomoci rotmistrů a zbrojnice 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.
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. Občanů našich zmocnila se však horečka nakupovací zejména obuvi
a látek. Zdejší filiálka Báti byla úplně vyprodána, též i potravinářské obchody.
Na nákup látek občané jezdili hromadně do Kladna i Prahy. Zbytečné strachy!
V té době bylo všeho dost.
V říjnu vydány lístky na potraviny, a to na maso, uzeniny, tuky, cukr, mýdlo.
Konzument vybral si obchodníka, u něhož pak nucen byl nakupovat.

