
Z pamětní knihy obce Hostivice

Rok 1942
Zima pro nedostatek uhlí krutě doléhala na obyvatelstvo.

Válka pokračuje dále na východě. Těžké poměry tísní kdekoho. Všeho ubývá, 
vše je na lístky. Mnoho tisíc našich lidí je zaměstnáno v Německu, mnoho 
našich lidí trpí v koncentračních táborech.

Dne 18. března zrekvirovány Němci ve zdejším kostele jako vůbec v celém 
Protektorátě zvony – celkem tři. Zavěšeny na drátěném laně spuštěny s věže 
a odvezeny autem. Zůstal ve věži malý zvonek, týž zvonek, který zůstal ušetřen 
i ve světové válce při prvé rekvisici zvonů, zvaný „umíráček“. Spouštění zvonů 
se smutkem a slzami v očích pozorovalo hojně občanů. I v Sobíně, Břvech 
a Litovicích sebrány malé zvonky z kapliček.

Ve středu 8. VI. rozpoutala se po velkém vedru prudká bouře. Uhodilo 
v usedlosti Kozákově, kterou má teď pronajatou nájemce Polanecký, do stodo-
ly, jež celá vyhořela i se starou uskladněnou slámou. Hašení zúčastnilo se vedle 
pražského sboru 8 sborů okolních, hostivičtí hasiči poprvé s novou stříkačkou.

Dne 11. října provedena v obci sbírka odlož. šatstva, hadrů a staré obuvi. Měla 
slušný výsledek. Jaká ironie! Chodíme v posledním, nového ničeho nemůžeme 
koupit aneb jen načerno za velké peníze!
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Divadlo a další společenské akce
Ochotnické divadlo bylo jedním ze způsobů, jak aspoň na chvíli zapomenout na válku. Jednotlivá představení závisela na tom, zda zrovna nebyl vydán zákaz zábav 
a dalších akcí. Pod hlavičkou různých hostivických i litovických organizací byla nacvičena a sehrána řada zajímavých her. V přestavení Ženino tajemství v říjnu 
1942 hostovala pražská herečka Růžena Šlemrová. Sportovní klub Hostivice v listopadu 1943 pozval pražský soubor Kocourkovští učitelé s představením Kongres 
duchů. Do zrušení Sokola fungoval i jeho loutkařský odbor, který hrál pro děti každé nedělní odpoledne. Asi největším úspěchem místních hudebníků bylo 
nacvičení operety V noci karnevalové, jejíž hudbu napsal litovický občan Josef Kaplánek.

Z pamětní knihy obce Hostivice

Rok 1943
Následkem slabší produkce mléka zmenšena dávka na osobu a den na 1/16 l. 
Není divu! Rolník nestačí dodávat dobytek.

O vánoč. svátcích překvapila obec občanstvo novinkou – zavedeným rozhlasem. 
Instalovány 4 ampliony. Náklad činil 27000 K bez montáže.

Obecní úřad zaměstnává nyní 7 úředníků a 2 zřízence.

Pro ochranu proti náletům zajištěny v obci kryty. Jsou to většinou sklepy 
v obytných budovách. Toliko nádraží má zvlášť vybudovaný kryt ve svahu 
k severu a obec velký kryt v parku.

Nezbední bakaláři

V noci karnevalové – 1940
Vrah jsem já – 1944

Ženino tajemství  – 1942

Naši furianti – 1944
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