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Autodráhy – Velká cena Kostěnic

Masopust….
Maškarní ples – kapela Holá beznaděj

Plánované akce
30.4. Pálení čarodějnic
Připravujeme květnový koncert
váţné hudby v kapličce, termín bude
upřesněn
ve vývěskách.
11.5. Zkoušky ohařů - od 7 hodin
na hřišti
8. 6. Dětský den
22.6. Myslivecký den - od 14 hodin
na hřišti
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Z obecního úřadu...

Usnesení z veřejného zasedání obecního

zastupitelstva konaného
dne 7.3.2013

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
6.12.2012.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní
rozpočtu.

zastupitelstvo

schvaluje

úpravu

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako nájemce
obecní hospody pana Roberta Goláně z Pardubic.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje
pozemku p.č. 553/72 v k.ú. Kostěnice.

prodej

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodaření
mateřské školy za rok 2012.
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7. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky
inventur za rok 2012.
8. Obecní zastupitelstvo volí do funkce člena
kontrolního výboru pana Ivo Nováka.
9. Obecní zastupitelstvo bere na
projednání návrhu územního plánu.

vědomí

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání
ţádosti o dotaci na pořízení projektu na
splaškovou kanalizaci v obci.
11. Obecní zastupitelstvo neschvaluje zaplacení
příspěvku na povinnou školní docházku pro
město Chrudim.
________________________________________
Váţení uţivatelé internetu v obci poskytované
firmou EDERA Group a.s.. Jelikoţ vám končí
smlouva k 30.4.2013, prosíme o vyplnění a
odevzdání dotazníku na obecní úřad. Na základě
této ankety se rozhodneme jak dál.
Anketní
lístek
najdete
na
str.10.

_____________________________________________________________________________________

Blahopřejeme:
V MĚSÍCI DUBNU 2013 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Krátká Věra
paní Kašparová Božena
V MĚSÍCI KVĚTNU 2013 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Hylák Jaromír
paní Svatoňová Gertruda
paní Novotná Hana
pan Rybín Bohumil
paní Půhoná Alena
V MĚSÍCI ČERVNU 2013 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Englich Vlastimil
paní Jiroutová Marie
pan Lacina Ladislav
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
(-g.z.-)
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Společenské a sportovní dění…

Velká cena Kostěnic
Závody se konaly v sobotu 5.1.2013 a byl to
jiţ třetí ročník.Zúčastnilo se 29 dětí a 12
dospělých.
Výsledky:
pořadí věk 0-8 let - jméno celkový čas
1. Kaplan Šimon 248,7
2. Peterka Lukáš 270,1
3. Čapek Lukáš 283,3
pořadí věk 8 let a více - jméno celkový čas
1. Janatka Martin 248,3
2. Hvězda Marek 248,5
3. Hvězda Adam 258

_________________________________________
Maškarní ples
Jiţ čtvrtým rokem patří začátek února
maskám všeho druhu. I letos tomu nebylo jinak.
V místním kulturním domě se 16. února setkala
opět roztodivná stvoření, která se však dokázala
společně výborně bavit aţ do brzkých ranních
hodin. Kaţdý rok si říkám, ţe uţ se nic nového
nedá vymyslet a pokaţdé jsem mile vyvedena
z omylu.
Letos nás navštívila banda jeptišek (nejen
ţenského
pohlaví)
i
s velebným
otcem,
zahradníkem a zvoníkem. Další početné skupiny
byly domorodců z afrického kontinentu a „dětí“
školou povinných (no asi tak před 20ti a více lety).
Z pohádky si k nám zaskočili Křemílek a
Vochomůrka, včelka Mája s Vilíkem, Červená
Karkulka, Sluneční královna, čarodějnice, rytíři,
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Pat a Mat, rádci – Kujme pikle. Z filmů pak Zoro
tajemná tvář, indiáni, piráti a zombie.
Kapela nás také překvapila. V Holé
beznaději si totiţ zahráli známé osobnosti
hudebního nebe (John Lennon, Tina Turner, Cher,
Freddie Mercury, Elvis Presley, Kiss a Luciano
Pavarotti). Opět neměli chybu a i náročné hudební
posluchače si získali na svou stranu.
Nechyběl ani taneček za věneček a půlnoční
taneční vystoupení Přezrálých malin – letos
v duchu spartakiády. Sotva jsme schovali masky
z letošního roku, začali jsme vymýšlet za co
půjdeme příště. Datum uţ známe – 22.2.2014, tak
si ho neváhejte zapsat do kalendáře a za rok
naviděnou.
(-j.š.-)
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Společenské a sportovní dění…

MASOPUST 2013
V sobotu 23. února postihla celou Českou
republiku sněhová kalamita, kamiony blokovaly
silnice, celá D1 stála….jen Kostěnice byly
v pohybu! Masopustní průvod vyšel, tedy se začal
brodit sněhem, přesně v poledne. Devět muzikantů
nám hrálo do kroku, hospodáři a hospodyňky na
nás čekali s tradičními dobrotami a něčím na
zahřátí…a byli i tací, co na nás čekali pod
slunečníky, to aby nám snad navodili pocity slunce
a léta . Děti byly nadšené z tolika sněhu,
koulovaly se, padaly do závějí, a tak nám ta cesta
docela rychle utekla. Závěrečné zpívání a hodování
nás tradičně čekalo v Obecní hospodě. Bylo tam
tak teploučko a příjemně, ţe jsme se rozcházeli
k osmé večerní.
Tak se zase těšíme za rok a já uţ jsem teď zvědavá,
jaké si pro nás Sv. Petr přichystá počasí…
Krásné jaro Vám přeje J.Víchová
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TJ Sokol Kostěnice ČOS pro Vás připravil:
Čarodějné klání 30. 4. 2013 při příleţitosti pálení
čarodějnic. Převlečené čarodějnice i čaroděje
vítáme…

8. 6. 2013 Dětský den, bliţší informace budou na
plakátku ve vývěsce.

Zájemci o tenis mohou
vyuţívat nový rezervační
systém na tenisový kurt pro
místní občany na:
http://tenis.kostenice.cz
_________________________________________
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Společenské a sportovní dění…

Dětský karneval
V neděli 17.03.2013 se konal dětský karneval. Letos
se děti setkaly se strašidly ze začarovaného hradu, ale
strašidla to byla veselá a mírumilovná,společně s krásně
zamaskovanými dětmi tančila a zlobila. Nechyběl ani
rytíř,který dohlíţel na bezpečí malých návštěvníků
kouzelného hradu. A byla jich spousta, nechyběly princezny,
vodníci, čertíci, kovbojové, klauni, indiáni, pralidé,
čarodějky, prostě parádní pohádkový rej.
Všechno dobře dopadlo, strašidla se po vydařené
oslavě odebrala zpět do svého hradu spát a děti se pomalu
rozešly do svých postýlek. Těšíme se velcí i malí zase za rok.
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Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 25. 3. 13: 529
Přistěhovali se:
Lupoměský Roman
Záleská Eva
Hrušková Monika

čp. 77
čp. 77
čp. 83

Odstěhovali se:
Škrobal Josef
Kuncová Sabina
Kraus Marcel

čp. 36
čp. 53
čp.68

Opustil nás:
Abraham Bedřich

čp. 119
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Zajímavosti a trochu zábavy
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Z historie…
Kdyţ se dr. Hácha zdráhal
15.03.1939 podepsat potupnou
dohodu s Němci, přistoupil k
němu Goering a řekl: "Bylo by
mi nesmírně líto zničit tak
krásné město jako je Praha". A
dodal: "A moje letectvo
vykonává
svoji
práci
stoprocentně." A tak vyčerpán a
po srdečním záchvatu podepsal
před 4. hodinou ranní dne
15.3.1939 "Prohlášení Německé
a Čsl. vlády" a byl konec všem
nadějím na jiné neţ válečné
řešení situace, v které se náš stát
ocitl. Ostatně uţ pár měsíců
před tím to bylo jasné, kdyţ
30.9.1938
byla
podepsaná
"Mnichovská dohoda". Podpisy:
Chamberlein
(Anglie),
Daladier
(Francie),
Hitler
(Německo) a Mussolini (Itálie).
Rok 1939
Zima byla poměrně mírná, jen
koncem března a počátkem
dubna se ochladilo. Zase v
masopustě byly 3 plesy a sice
hasičský, agrární a maškarní
merenda ochotníků.Tento rok
přinesl nám nešťasný březen,
který nám vzal republiku a dal
moc nad námi germánskému
diktátoru. Presindent Hácha
sesadil slovenskou vládu, ale
říšská branná moc vtáhla 15.
března na území naší republiky
porušujíc tak veškeré své sliby.
President Hácha byl povolán
do Berlína, kde donucen
podepsati protektorát Němců.
Nastala likvidace naší armády a
odevzdávání veškerých zbraní
Němcům. Vojsko jejich se
chovalo slušně, ale bylo ţalno
dívat se na jejich sebevědomí,
ale plně neoprávněné chování,
zejména ale jak beze všeho
zabírali různé vojenské i ostatní

potřeby, majetky a zásoby.
Čechy a Morava jsou plny
uprchlíků. Na národ přišla
katastrofa
mnohem
horší
katastrofy pobělohorské. Nikdo
nevěděl a doposud neví, co
bude dále. Byly rozpuštěny
všechny politické strany a
prováděn nábor do Národního
souručenství. Přihlásilo se v
naší obci 226 muţů od 24 let.
Později přikročeno k náboru
mládeţe
národního
souručenství.
Vedoucím
národního souručenství stal se v
obci František Krátký čp. 34. Se
souhlasem
německého
okresního rady v Pardubicích
konala se dne 14. května valná
hromada Kampeličky. Tento
rok povoláno bylo na věčnost 7
občanů. V květnu bylo počasí
chladné a deštivé, červen byl
teplý. V neděli 11. června přišel
veliký liják s bouřkou a po něm
pršelo 14 dnů, ale jiţ v červenci
začalo být sucho. Dne 5.
července pořádán byl mládeţí
nár. souručenství výlet na
Orlické hory - Pastviny a
Potštejn a zúčastnilo se ho 12
osob. Dne 9. července ve 2
hodiny odpolední pořádali
Ochotníci divadlo v přírodě
"Naši furianti" na zahradě p.
Františka Šafaříka. Divadla se
zúčastnilo přes 400 osob a
divadlo se dařilo, ale asi o půl
čtvrté hodině při 3. jednání
přihnala se ohromná vichřice,
která
kulisy
potrhala
a
rozházela a slavnost předčasně
ukončila.
Vichřice natropila mnoho škody
a polámala mnoho stromů. Ze
soboty na neděli dne 20.
července o půl druhé v noci
strhla se hrozná bouře s lijákem
a částečně s kroupami, při tom
zasaţena byla bleskem stodola

p. Vosáhly, která celá lehla
popelem. Byl sice pojištěn, ale
náhrada nestačila na postavení
nové stodoly. Dne 23. července
pořádal "Sokol" dětský den za
pěkného počasí. Deště s větrem
způsobily polehnuté obilí, které
se špatně sekalo. Nastavělo se
mnoho mandelů, ale obilí
sypalo velmi málo. Jen jetele
urostly velmi pěkně aţ do výše
60 cm. I bramborů, cukrovky a
čekanky se dosti urodilo. Od
jara jezdily spousty vojenských
transportů po ţeleznici. Někdy
aţ 40 vlaků denně. Dne 3. září
přibyli do obce vojáci německé
armády - dělostřelci. Byli
ubytováni ve škole, v hospodě,
v druţstvu a po staveních.
Celkem zde bylo vojínů 170 a
144 koní. Dělostřeleckou baterii
2. pluku - Lipecký vedl
nadporučík Lippe, rodem Sas, z
velkého statku. Neţ odešli
zapsali se do pamětní knihy a
celá řada vojáků pak psala do
míst
kde
byli
dříve
ubytováni.Jen za ubytování
zaplatili 50.000 Kč. Kupovali
co se dalo a všechno dobře
platili a posílali domů a ještě si
libovali, jak je zde lacino a jaký
dobrý lid. Dne 5. listopadu
odjeli někam na holandské
hranice. Podzim toho roku byl
velmi chladný a v polích to
podle toho vypadalo. Zima
přikvačila nadobyčej brzy a
byla velmi krutá, hlavně okolo
Vánoc. Paliva bylo nedostatek,
vše bylo na lístky. Bylo
nařízeno zatemňování, jediné
kromě drahoty, co nám
připomínalo válku. I tento rok
byly změny v drţbě, povětšině
přijímali synové od otců
ţivnosti.
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Vypuknutím války zavedené
bylo válečné hospodářství,
zavedeny potravinové lístky a
rozdělení
občanů
na
samozásobitele. Mohlo se mlít
na osobu 21 kg na měsíc a byl
nařízen sběr mléka. Z kaţdé
slepice se musilo odvádět 60
vajec ročně. Na vše byla přísná
úřední kontrola. Kontroloři,
většinou bývali úředníci a jiní
propuštění úředníci. Za kaţdého
doma poraţeného vepře musela
se platit peněţitá dávka a ještě
odvádět sádlo. I na boty byly
zavedeny
poukazy,
které
nestačily
krýt
spotřebu
obyvatelstva. I veškeré textilie
byly na tzv. body a na poukazy.
Konečně nastaly rekvizice na
koně a vozy. Byly odvedené 2
vozy a 4 koně. Podruhé byl vzat
1 kůň a 1 vůz, čehoţ je věčná
škoda - vlastně pro našeho
nepřítele.
Tohoto roku zemřeli 2 občané,
z nichţ František Černý, bývalý
kovář byl velkým vlastencem a
činným v mnoha spolcích.
Školní děti tehdy nešly do
školy, aţ asi v listopadu. V
zimě pak další prázdniny pro
nedostatek uhlí.
Stejný rok z druhé kroniky
Začátek ledna byl poměrně
teplý, mrazy byly slabé, časem
obleva a déšť a zdálo se, ţe
vůbec nebude mrznout. To
trvalo přes polovinu ledna, pak
přituhlo, ale stálá zima nebyla
vůbec. Na polích se pracovalo
po
přestávkách
neustále.
Koncem února a začátkem
března uhodilo počasí studené,
sněhové tak, ţe se to zdrţelo a
setba se mohla prováděti aţ
koncem března a počátkem
dubna, kdy nastalo jarní a dost
teplé počasí, ţe do půl dubna
bylo po většině aţ na pozdní

Zajímavosti a trochu zábavy
brambory vše zaseto. Masopust
se
nevyznačoval
ţádnou
zvláštní veselostí. Byl pořádán
ples hasičský, ples dorostu
republikánské strany a 18.
února maškarní merenda spolku
divadelních ochotníků. Březen
v ohledu politickém byl
nejnešťastnějším
měsícem.
Slovensko dostavši autonomií
vlastní sněm se odtrhlo od
republiky československé jako
samostatný suverenní stát a dalo
se pod ochranu německé říše.
President Hácha sice sesadil
vládu slovenskou, ale německá
říše dne 15. března vtrhla s
ozbrojenou mocí do Čech a
Moravy, president Hácha byl
povolán do Berlína a musel
podepsati, ţe Čechy a Morava
se dávají pod protektorát
Německé říše. Nastala likvidace
československé
armády
a
odevzdání zbraní Němcům.
Německé vojsko chovalo se
sice slušně, ale bylo trpko dívati
se jak si odváţí co s velkými
oběťmi
bylo
vybudováno.
Vojsko rozpuštěno a posláno
domů. Čechy a Morava jsou
plny uprchlíků ze zabraného
území Německem, Polskem a
Maďarskem. Přidruţili se k nim
ještě uprchlíci ze Slovenska,
odkud Slováci vypudili naše
úřednictvo,
četnictvo,
ţelezničáře,
učitele
atd.
Katastrofa horší neţ Bílá Hora
roku 1621. Jinak snad zle
nebylo. Obilí jsme měli
nadbytek, ţe nebyl pro ně odbyt
prodalo se se ztrátou 30 kč do
Německé říše. Německá armáda
vtrhnuvší do Čech a Moravy v
síle několika set tisíc sice nic
nedělala, ale vykoupili co
vykoupiti se dalo. Poněvač
marka německá stanovena na 1 marka - 10 Kč nastalo
neobyčejné vybírání vkladů a
nakupování všeho moţného, jen
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aby se peníze utratily. V naší
"kampeličce" vybráno za necelé
3 měsíce skoro 200.000 Kč.
Jinak nebylo kromě zákazu
zábav a veřejných projevů nic
cítit.
Odbyt zemědělských výrobků
byl dosti čilý, jen ve všech
myslích lpěla otázka, co bude
dál? Jednu dobrou věc to
přineslo. Rozpuštění všech
politických stran a utvoření
strany národního souručenství.
Ve dnech (datum chybí) května
proveden nábor do národního
souručenství u muţů. Přihlásilo
se naráz 226 muţů od 24 let
počínaje.
Nepřihlásilo
se
několik starších muţů přes 70
let starých, takţe moţno mluviti
o 98 % náboru. O 14 dní
později přikročeno ku zřízení
mládeţe nár. souručenství od 17
do 24 let. Přihlásila se mládeţ
obojího
pohlaví.
Tímto
zřízením nár. souručenství
rozděleného dle stavu povolání
odpadly stranické boje a národ
tu stál v jednotné frontě,
bohuţel
po
smutných
zkušenostech posledních 20ti
let. Vedoucím nár. souručenství
v
Kostěnicích
pověřen
okresním vedoucím p. František
Krátký, rolník čp. 34 v
Kostěnicích.
Valná hromada Kampeličky
konaná dne 14. května po
dovolení okres. úřadem resp.
německým vrchním radou v
Pardubicích přineslo změnu v
představenstvu
.Zvolen
za
odstupujícího
p.
Františka
Ročka p. František Krátký.
Zemřeli:
Zemřela náhle ochrnutím srdce
paní
Anna
Jiroutová,
výměnkářka na čp. 59/18.2.
Paní Františka Bořková, rolnice
čp. 13, následkem souchotin,
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dne 9.2. Paní Ţofie Lánová,
soukromnice, bydlící u Josefa
Jelínka čp. 74 - 15.3. Růţena
Sedláková, domkářka čp. 14,
odkázavší domek svému druhu
Josefu Skopalíkovi dne 28.2.
Dne 19. února zemřela náhle
Anna Kučerová, výměnkářka
čp. 17. Dne 14. května zemřel
Josef Štěpánek, dělník čp. 82.
Po dosti špatném přezimování
osení nastalo v květnu chladné a
deštivé počasí, obilí se zvolna
vzpamatovalo. Začátkem června
nastalo teplé počasí a obilí,
cukrovka se velice zlepšily.
Louky a jetele se sekaly velice
dobře, usušil kdo si pospíšil.
Dne 11.6. v neděli večer přišel
liják s bouřkou a hodně
namoklo, pak pršelo silně do
13., ţe nebylo moţno nic na
poli dělat. Pak pršelo s
jednodenními přestávkami po
14 dní. Mnoho sena i jetelů
dešti zryzlo. Teprve koncem
června a začátkem července
bylo opět pěkné počasí a začalo
být sucho. Dne 5. července
pořádán
byl
mládeţí
souručenství výlet na Pastviny
na údolní přehradu a do
Potštejna. Zúčastnilo se jej 32
osob. 20 muţů a 12 ţen a dívek.
Spolek divadelních ochotníků
pořádal dne 9. července v 2
hodiny odpolední divadelní
představení "Naši furianti" na
zahradě p. Františka Šafaříka
čp. 49. Návštěva byla přes 400
osob, velice slušná, avšak při
třetím jednání okolo 4 1/2 hod
přišla ohromná vichřice - smršť,
hrozící
nějakou
ţivelní
katastrofou, ţe všechno se
rozuteklo a představení bylo
ukončeno, nepršelo a dokonce
večer se vyjasnilo, ale slavnost
byla
zkaţená.
Vichřice
způsobila mnoho škod na
stromoví a obilí polehlé deštěm
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a vichřicí polehlo ještě víc.
Ze soboty na neděli dne 23. o 1
1/2 hodině po půlnoci strhla se
nad obcí hrozná bouře s
hromobitím a lijákem i trochu
kroupami. Ze strašné tmy
prozařované
jen
bleskem,
rozlehl se hlas hasičské trubky,
ţe hoří. Blesk uhodil do stodoly
Jos. Vosáhly čp. 53, která lehla
celá popelem. Byl sice pojištěn,
ale vzhledem ţe stavební
materiál značně následkem
veliké
stavební
sezony,
směřující k utrácení peněz
stoupl, nebude to stačit na
znovupostavení.
Dne
23.
července pořádala Tělocvičná
jednota "Sokol" dětský den. Za
pěkného počasí slavnost se
vydařila ač mohla být víc
navštívená. Rok 1939 sliboval
dobrou úrodu. Časté deště
způsobily, ţe obilniny ač
zpoţděné dlouho trvající zimou,
vyrostly aţ jedna radost. Avšak
dešťové přívaly provázené
větrem způsobily, ţe obilí
značně polehlo a těţko se
sekalo. Posekané stavělo se do
panáků a ač často pršelo, přece
kdo se neukvapil, sklidil obilí
dosti suché. I kdyţ bylo mandel
mnoho, sýpka byla o 1/4 menší
neţ v roce 1938. Časté deště
měly jednu výhodu, ţe jetele
strniskové daly neobyčejnou
sklizeň. Vyrostly do 60 cm
výšky. Nahodile se usušily dosti
dobře. Rovněţ se urodilo dosti
brambor, čekanky. Cukrovky,
kde bylo vlhko, byla pomenší,
ale bylo ji celkem dost.
Od jara, kdy německé vojsko
obsadilo Čechy a Moravu a
připravovalo vpád do Polska
obsadivše
část
Slovenska,
jezdilo skrze naši obec po
dráze
spousty
německého
vojska. Aţ 40 vlaků s vojskem
projelo skrze naši obec denně.
Dne 3. září přibyli do obce
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vojáci německé armády ubytovatelé. Dva důstojníci, 4
vojáci vedeni poddůstojníkem
dělostřelectva. Hledali byt pro
170 muţů a 144 koní. Škola, sál
v hostinci u Havlíčků, prázdné
sklady na uhlí i v rolnickém
druţstvu jich pojmuly nejvíce.
Koně ubytovány po stodolách,
kde bylo moţné. Šlo to dosti
těţko. Dělostřelecká baterie
druhého dělostřeleckého pluku
Lopecký. Velel ji nadporučík
Lippe, majitel velkého statku ze
Saska - celkem dobrý člověk.
Pokud jsme mohli rozpoznat
bylo u nich dost inteligence.
Neţ odešli zapsali se do
pamětní knihy. Odešli jako
nejlepší přátelé a celá řada
dlouho psala na místo, kde byli
ubytováni. Pisateli této kroniky
psal profesor Merkl a profesor
Ruediger z Reichenburku Sasko. Nechali zde dosti peněz,
jen za ubytování bylo zaplaceno
okolo 50.000 Kč, ovšem v
markách to nebylo tak veliké.
Kupovali co se dalo a posílali
domů. Za husy platili aţ 100 Kč
a myslím, ţe jich přes 100
skoupili. 5. listopadu odjeli
někam na Holandské hranice.
Psali často, ale válka která se
přenesla do Norska, Holandska,
Belgie a Francie zastavila vše.
Opoţděné ţně způsobily, ţe se
zdrţela práce s přípravou půdy
pro setbu. Mimo to časté deště
zdrţovaly práci takovou měrou,
ţe se začalo síti as okolo
sv.Václava. Nebylo by to
nejpozději, ale chladno a vůbec
vychladlá půda byla příčinou,
ţe obilí zvolna vzcházelo,
nevzrůstalo a bylo přímo
chatrné.
Jetele, které daly krásnou seč
strniskovou,
jen
nepatrně
obrostly,
růţáky
vůbec
neobrazily.
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Zima přikvačila tento rok nad
obyčej brzy tak, ţe zůstalo
mnoho
práce
polní
nedohotovené. Zima byla toho
rázu krutá, ţe nešlo vůbec nic
dělati a okolo Vánoc, a hlavně
po Vánocích mrzlo neustále
přes -20 stupňů celsia. Uhlí byl
velký nedostatek, dříví rovněţ
chybělo, a začal vůbec válečný
nedostatek. Vše bylo na lístky.
Veškeré potraviny, šatstvo,
boty, jen stroje a věci drahé
byly ku koupi a i to v míře
značně omezené. Jinak ale
válka se nás nedotýkala.
Tancovalo se, jen zatemnění
bytu a vozidel a návsi bylo jak
na území válečném. Změny v
drţbě: Josef Vosáhlo, rolník čp.
53 prodal p. Hálovi, inţenýru z
Ústí nad Orlicí u silnice k
Dašicům 6 korcí polí za 50. 000
Kč. Byly mu zatím ponechány v
nájmu. Miloš Kubíček prodal
ministerskému
radovi
z
ministerstva financí v Praze as 5
korců pozemku. František Malíř
rolník čp. 27 předal usedlost a
10 korců polí svému synovi,
Janu
Malířovi,
úředníku
německé kriminální policie v
Praze a do smrti si vymínil
hospodaření. Ladislav Pištora
převzal od matky domek čp. 32.
Václav Richter z Rokytna
přiţenil se k Růţeně Haškové
do čp. 69. Hostinec čp. 47 od
Josefa Štědroně koupil p.
Zikmund z Opatovic. Domek
čp. 14 po Růţeně Sedlákové
koupil od jejího druha Josefa
Skopalíka Josef Jelínek, kovář.
Domek čp. 65 předala paní
Anna Sedláková své dceři
Kristině Ročkové. Vypuknutím
války v Polsku a přípravami
německé říše k válce s Francií a
Anglií bylo nařízeno válečné
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hospodaření. Nejdříve zavedeny
potravinové lístky, rozdělení
občanstva na samozásobitele a
nesamozásobitele.
Rolníkům
dovoleno mlíti jen 21 kg obilí
na osobu, nařízen sběr mléka rolník si mohl ponechat 3/4 litru
mléka na osobu, ostatní odvést.
Ze zabitého prasete mohl si
ponechati maso, ale odvésti 4
kg sádla ze 100 kg váhy vepře,
ze 120 kg aţ 8 kg atd. Z kaţdé
slepice musil odvésti 60 kusů
vajec. Na vše byla přísná
kontrola, jelikoţ rozpuštěním
armády bylo dosti úředníků by
mohli kontrolovati. Domácí
poráţky prasat byly tak
zařízeny, ţe kaţdý kdo chtěl
prase porazit musil podat
ohlášení na obecním úřadě. A
sice na 5tikorunovém kolku a
zároveň to musil ohlásit
prohlíţiteli masa toho času p.
František Roček, rolník čp. 2.
Potom mohl prase zabít a
odvésti do Dašic p. Jiroutovi,
řezníku,
příslušnou
váhu
sádla.Toto sádlo se odpočítalo z
toho, co by mu jako příděl
patřilo. Příděl cukru byl 400 gr.
na týden, později sníţen na 300
gr. týdně. Byla celá řada
opatření k zachování těchto
nařízení tak, ţe se nic nemohlo
obejít. Zavedení lístků na šaty,
obuv, nepřineslo zatím nic,
jelikoţ zásob bylo. Šatový lístek
stačil buď na celé šaty, nebo na
určité věci na body, kapesníky,
ponoţky,
ručníky,
košile,
spodní prádlo. Zamezilo se tím,
ţe by jednotlivci finančně silní
skoupili vše. Na boty se
vydávaly obecním úřadem
odběrné listy a sice 5% z počtu
obyvatelstva měsíčně. U nás 3840 párů. Textilie a sice: zimní
kabát, záclony, pracovní oblek
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modrý rovněţ na odběrné listy.
Konečně nastaly rekvizice na
koně a vozy. Nejdříve nařízeno
předati 4 koně taţné a 2 vozy.
Předvésti měli po jednom koni
Jeřábková 1, Váša 2, Palata 1.
Byl převzat jen kůň p.
Jeřábkové, ale starosta obce byl
vyšetřován
pro
nedodání
řádných koní. Po druhé
předvedli koně Roček, Váša,
Palata. Vozy Jirout, Krátký. Byl
vzat kůň Váši a vůz Krátkých č.
12. Rekvizice na obilí nebyly
provedeny, ale zostřen dozor
nad mletím zavedením mlecích
povolení 21 kg na osobu
měsíčně. Poráţka prasat musela
být oznámena na obec. úřadě 5ti
korunovým kolkem a dnem 1.
ledna 1940 zavedeno odvádění
4 kg sádla z prasete. Ku konci
měsíce října zemřela Anna
Kopřivová z čp. 69 na
tuberkulosu. Ku konci listopadu
zemřel František Černý, bývalý
kovářský mistr - rolník na
odpočinku na zápal plic. Byl to
starý
vlastenec
z
dob
rakouských. Zúčastnil se všech
spolků, zejména roku 1885 byl
členem
spolku
českých
mládenců, spolu s Františkem
Udrţalem, který se stal později
ministerským
předsedou
republiky.
K. Udrţalová
--------------------------------------Omlouváme se za tiskovou
chybu z minulého čísla,
uveřejnili jsme chybnou částku
za
prodej
domu.
Správné znění textu: Do draţby
přišel
domek
po
Frant.
Kubistovi čp. 97 a koupila jej
paní Jindřiška Vomáčková,
sestra paní Kubistové za 38 250
Kč.
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Něco na zub…
KUŘECÍ RYCHLOVKA

Po mírném vychládnutí rozkrájíme na
kostky a podáváme s vařenými bramborami.
Můžeme polít šťávou, která se vypeče z masa a
žampionů.

Suroviny:
3 kuřecí prsíčka
150 g strouhaného eidamu
1 větší cibulka
150 g žampionů
1 smetana
sůl, grilovací koření

CIKÁNSKÁ KUŘECÍ MŇAMKA

Postup:

Kuřecí prsa nakrájíme na tenké plátky,
rozklepeme, posolíme a posypeme grilovacím
kořením. Sýr nastrouháme, cibulku nakrájíme
najemno a žampiony na kostičky - vše promícháme
v míse. Do zapékací mísy vrstvíme maso a
připravenou směs. Končíme masem, které
posypeme lehce strouhaným sýrem. Zalijeme
smetanou a necháme v lednici přes noc proležet.
Druhý den zapékáme asi 45 min. v troubě.

Suroviny:
2 kuřecí prsa nakrájená na plátky a rozklepaná
syrové brambory nakrájené na tenčí kolečka
2 zakysané smetany + prolisovaný česnek +
grilovací koření (rozmícháme v misce)

Postup:

Do zapékací misky nebo pekáčku vrstvíme
kuřecí maso, které potřeme směsí zakysané
smetany, česneku a grilovacího koření, opět maso
a smetana. Až nahoru naklademe hustě brambory
nakrájené na kolečka, posolíme a zalijeme zbytkem
smetany. Zapékáme v troubě 30-40 minut.

zde odstřihněte a odevzdejte na obecní úřad
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