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Plánované akce v     KD Kostěnice  

25.12.2013 Štěpánská zábava 20.00 hod.

28.12.2013
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise
 muži, ženy, děti

8.30 hod.

04.01.2014 Velká cena Kostěnic v autodráhách 8.00 hod.
11.01.2014 Myslivecký  ples 20.00 hod.
18.01.2014 Mariášový turnaj s vepřovými hody 8.00 hod.
25.1.2014 Ples Komunitní školy Hrochův Týnec 20.00 hod.
22.2.2014 Maškarní ples TJ SOKOL Kostěnice   20.00 hod

Z obecní statistiky:

Počet obyvatel k 19. 12. 13: 540

Narodili se:

Pulkrábek Jonáš                    čp. 59
Petružálková Eliška              čp. 182

Opustili nás:

Dagmar Rybenská č.p. 8

http://www.kostenice.cz/
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Usnesení č. 4 z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne 18.11.2013 

1. Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  pro 
dnešní  zápis  zapisovatelku  paní  Janu 
Víchovou.

2. Obecní  zastupitelstvo  schvaluje 
vyjádření k provoznímu řádu společnosti 
Alba Waste:

Obec  Kostěnice,  jako  účastník  správního 
řízení,  vedeného  pod  spisovou  značkou 
SpKrÚ-17335/2013/OŽPZ  podává 
v probíhajícím správním řízení o provozním 
řádu  společnosti  Alba  Waste  a.s.  tento 
návrh:

Souhlasí s provozním řádem s přihlédnutím, 
že  ve  dnech  pondělí  až  pátek  19.00-22.00 
hodin  a  v sobotu  14.00-22.00  hodin  omezí 
manipulaci  se  železným  odpadem  na 
nezbytně nutnou činnost.

Usnesení č. 5 z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne 12.12.2013 

1.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  kontrolu 
usnesení  z jednání  zastupitelstva  ze  dne 
19.9.2013 a 18.11.2013.

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady za uplynulé období.

3.  Obecní  zastupitelstvo    schvaluje  úpravu 
rozpočtu.

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje, demolici 
stavby na cizím pozemku p.č. 51/2 v k.ú. 
Kostěnice a provedení naplánovaných 
stavebních akcí pro rok 2014.

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový 
výhled do roku 2017 a rozpočet pro rok 2014. 

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o dílčím přezkoumání hospodaření obce. 

7.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  pokácení 
thuje za obecním úřadem a jmenuje komisi pro 
obnovu  zeleně  ve  složení:  Lubomír  Hak, 
Rostislav Teplý, Jana Víchová.

8.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  smlouvu  o 
převedení  osvětlení  cyklostezky  v k.ú.  Dašice 
do majetku města Dašice. 

______________________________________

Kalendář na rok 2014

Již  tradičně před Vánocemi  se Vám do rukou 
dostává Obecní kalendář.  Snažíme se,  aby byl 
pestrý,  aby  Vás  pobavil  a  zpříjemnil  všechny 
týdny.  Pro rok 2014 jsem si  dovolila  čerpat  z 
fotografií  jak  „čerstvých“  tak  i  trochu 
„uleželých“ :-).... 
Přeji  Vám příjemný  rok  2014,  plný  zážitků  a 
zábavy.                                            Jana Víchová

______________________________________

Vítání  občánků

Rok se s rokem sešel a podzim s sebou přinesl 
naši  tradiční  obecní  slavnost  Vítání  nových 
občánků  do  života  v naší  obci.  Nedělní 
odpoledne 20. října zazářilo trochou sluníčka a 
mnoha úsměvy na rtech  spokojených rodičů a 
jejich dětí. Přivítali jsme Matyáše Ročka, Nellu 
Novotnou, Filipa Lohynského a Michala Jandu. 
Přejeme  všem  klidné  a  spokojené  žití  v naší 
vísce.        ( -g.z.-) 

  
_____________________________________  

Poplatky pro rok 2014

Poplatky za psy a popelnice se vybírají od 
20.  ledna 2014 a zůstávají  ve  stejné výši 
jako v roce 2013.
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Blahopřejeme:

V  MĚSÍCI   LEDNU  2014  slaví  své  životní  jubileum

pan  Václav Kučera
paní Marie Drozdová
pan  František Novák
paní  Věra Říhánková

V MĚSÍCI  ÚNORU  2014 slaví své životní jubileum

pan  Ladislav Hrbek
pan  Zdeněk Kučera

pan  Jiří Kudrna

V MĚSÍCI BŘEZNU 2014 slaví své životní jubileum

paní  Jiřina Půhoná
pan  Miroslav Černý

paní  Drahomíra Bečková
paní Marie Jedličková

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
                                                                                                             (-g.z.-)

___________________________________________________________________________________

Letošní Vánoce nebudou jiné,
než byly loni.

Vánočka na plechu v teploučku kyne,
cukroví vanilkou voní.

U dárků pod stromkem sejdou se známí a 
přátelé – tak Vám jen přejeme šťastné a 

veselé.

Velcí a malí z Mateřské školy Kostěnice

TŘÍKRÁLOVÝ   KONCERT
MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

KOSTĚNICE
V KAPLI  MATKY  BOŽÍ 

V KOSTĚNICÍCH

9.1.2014  ZAČÁTEK  V 16.00 HOD.
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Uspávání broučků

Tradičně  netradiční  lampionový  průvod,  kdy 
jdou děti uspávat broučky připadl letos na neděli 
3.listopadu.  A  že  se  nejen  broučci  museli 
zazimovat opravdu pořádně. Studený vítr, který 
nemilosrdně sfoukával pracně  zapálené svíčky, 
dal všem vědět, že zima je už za dveřmi. Děti 
poctivě  naplnily  peřinu  a  broučkům  popřály 
DOBROU NOC. Za odměnu si vysloužily malý 
dáreček z broučího pokladu. Těší nás, že je tato 
akce tak hojně navštěvována a nejen místními. 
Doufáme,  že  nás  podpoříte  vaší  účastí  i 
v dalších  akcích  jako  je  Divadélko,  Štěpánská 
zábava,  Turnaj  ve  stolním tenise  či  Maškarní 
ples.             (-j.š-)
______________________________________

Mladí  hasiči a hasičátka Kostěnice

Na podzim jsme vyrazili do Chrudimi, aby jsme 
se podívali na profesionální hasiče. Ukázali nám 
tam plno vybavení a aut. Dále jsme si prohlédli 
jejich požární stanici, kde mají vlastní kuchyň, 
jídelnu,  noclehárnu  a  posilovnu  pro  zlepšení 
kondice.  Ke  konci  prohlídky  nás  zavedli  do 
garáže,  kde  jsme  viděli  mnoho  nejrůznějších 
aut.  Větší  z  nás  si  mohli  vyzkoušet  sjet  po 
požární tyči a rozhlédnout se po celé Chrudimi 
v jejich autě s vysunovacím košem.

20.12.2013.  Tento  den  jsme  zakončili  naši 
sezónu s mnoha úspěchy v dětském zábavním 
centru Tongo v Hradci Králové, kde se vyblbly 
jak  mladší  tak  starší  děti.  Akci  jsme  ukončili 
okolo půl 8 večer před zbrojnicí.

Na závěr bych chtěl oslovit starší děti, které by 
se  k  nám  chtěly  přidat.  Z  důvodu  rozpadu 
starších  žáků  kvůli  nedostatku  dětí  otevíráme 
družstvo chlapů, kde se může soutěžit od 13 let.

      J.Pátek
____________________________________________________

Vánoční koncert Factorial Orchestra

Již  po  šesté  advent  u  nás  ve  vesnici  zahajuje 
hudební formace Factorial Orchestra. Letos nás 
hudebníci  překvapili  brazilskou  zpěvačkou, 
která  nás  roztančila  a  famózním  zpěvákem 
Martinem  Růžou,  který   nás  všechny  úplně 
ohromil.  Jeho  podání  písničky  I  will  always 
love you bylo lepší než originál. Koncert utekl 
jako  voda,  rozloučili  jsme  se  klasickými 
vánočními melodiemi.  A tak  jako advent začal 
pro nás již klasicky jazzově, přípravy na Vánoce 
završíme také klasicky -  divadelně. Doufám, že 
se všichni poslední adventní neděli uvidíme na 
vánočním  divadélku  a  podpoříme  naše  malé 
umělce.   J.Víchová
______________________________________

Vánoční již nastal čas,
ke stromečku půjdem zas.
Za okny se sníh zatřpytí,

v očích radost budem míti.
Zlatý zvonek zacinká

a nastává idylka.
Veselé Vánoce a šťastný 

nový rok přeje

Václav Pulkrábek, 
Jana Víchová 
a redakční rada
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Besednický občasník

Reaguji  na  článek  Besednický  občasník.  Asi 
týden  po  vytištění  novin  mě  na  vycházce 
zastavila  paní  Kašparová.  A  od  ní  jsem  se 
dozvěděla, že  se jí s panem Novákem podařilo 
identifikovat  tanečníka  z“horní  řady“.  Má  to 
háček, nemůžou se shodnout na jméně, buď je 
to  pan  Pilný,  nebo  pan  Karaba.  Tak  prosím 
pamětníky,  ozvěte  se  mi,  ať  můžeme  paní 
Kašparovou  s panem  Novákem  rozsoudit  ;-). 
Jak  se  tak  dívám  na  fotografii  Besedy 
z minulého čísla a na fotografie z kalendáře na 
rok 2014, kde jsou besedníci z roku 2008 a  ti 
současní, dochází mi,  že se  zájem o tento druh 
zábavy snižuje geometrickou řadou. Doufám, že 
se podaří Kostěnický soubor zachovat a třeba  i 
zase rozšířit. 

Jana Víchová

___________________________________________________________________________________

Z historie…

 Rok 1944

Rok  tento  započal  mírným 
počasím,  deštivé  přeháňky 
trvající přes nový rok přestaly a 
většinou  při  zamračené  obloze 
byla vlažná, jarní pohoda. Obilí 
i  trávník  před  měsíc  leden 
povyrostly, stromy počaly pučet 
a  byly  z toho  starosti,  aby  to 
později  nezmrzlo.  Ale  v únoru 
se  povětrnost  zhoršila,  nastaly 
sněhové  přeháňky  a  bylo 
chladno  až  do  března.  Asi 
v polovici  března,  jedné 
podmračené  neděle,  sníh  už 
zmizel,  spadlo   německé 
letadlo,  řízené  jedním  pilotem 
na  louce  „Kozlovce“  (od  vsi 
k větrolamu,  směr  na 
Moravany, vlevo od silnice).
Ihned byl učiněn poplach a byla 
přivolána  pomoc.  Letadlo  bylo 
následující dny uklizeno. Až do 
konce tam stála vojenská stráž. 
Neobešlo  se  to  bez  těžkostí 

v rozbředlém poli a louce, mezi 
tím  od  napadlého  a  puštěného 
sněhu.  Počátkem  dubna  byla 
v obci velká rekvizice. (Tak lidé 
nazývali úřední komise). Trvala 
velká  nouze  o  topivo.  Když 
zastavil  nákladní  vlak  s uhlím 
před stanicí, ihned čekající lidé 
u  trati  spadané  uhlí  sbírali  a 
odváželi  na různých vozidlech. 
V těchto  dubnových  dnech  se 
konala  v horní  hospodě  č.  15 
fašistická  schůze,  na  které  se 
shromáždění  dozvěděli,  že 
z okresního úřadu došlo do obce 
poděkování  pana  Obrlandráta 
občanům za pomoc při  nehodě 
letadla. 
Jaro bylo suché a pohodlné pro 
jarní  práce  na  poli.  Zaselo  se 
dobře,  osivo  vzešlo  pěkně  a 
úroda  byla  slibná.  Shánělo  se 
živobytí  všeho  druhu:  obilí, 
maso, a zejména omastek. Ceny 
stoupaly,  maso  vepřové  1  kg 
200 Kč i více, máslo asi 400 K, 

sádlo vepřové 500-600 K, husa 
nekrmená  700-800  K, 
vykrmená  podle  stavu 
vykrmenosti  okolo  2000  K i 
více.  Hovořilo  se,  že  mnoho 
řezníků  i  zemědělců  bylo 
přistiženo  při  černých 
porážkách a těžce potrestáno.  I 
smrtí. 
U  nás  na  větší  případ  se 
nepřišlo. 
Obilí  do  mlýna  se  vozilo 
hromadně.  Příslušné  listiny 
musel  mít  každý  kdo  provázel 
náklad.  Přesto  se  mlelo  na 
černo. 
V únoru  byly  svolány  ženy  na 
schůzi  za  účelem  nasazení  na 
zemědělské  práce.  V  květnu 
byli  vládní  vojáci  odveleni 
někam do Itálie. 
Před  samými  žněmi,  ještě  se 
obilí nesekalo, as  o půlnoci ze 
dne  19.  na  20.  července  bylo 
obyvatelstvo  vyrušeno 
poplašným zvoněním,
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troubením  hasičů,  lidé 
probuzeni  ze  spánku  poplašení 
vybíhali ze stavení ven do tmy, 
a  to  už  se  ozývaly  výbuchy, 
obloha poněkud zamračená byla 
ozářená od požárů z raket.  Byl 
to  letecký  přepad  Pardubic. 
Mnoho  lidí  uprchlo  ze  stavení 
do polí, kde vyčkali konce. 
(Den  předtím  v Německu 
neúspěšný  atentát  na  Hitlera. 
Film Valkýra). 
Za pěkného léta  se obilí  dobře 
sklízelo.  Bylo  to  24.  srpna,  už 
téměř  po  žních,  za  jasného, 
slunečného  dne,  asi  v poledne 
byli  občané  vyrušeni  zvukem 
poplašných  sirén  z okolních 
měst.  Hned  na  to  bylo  slyšeti 
výbuchy a ve slunečním svitu a 
nad valícím se dýmem z požáru 
bylo  vidět  vysoko  i  níže 
třepotající  a  lesknoucí  se 
nepřátelská  letadla,  přinášející 
zkázu  vyhlédnutým  objektům. 
Čas ubíhal za přísných kontrol, 
podzim  z počátku  poněkud 
vlhčí přešel, a byly tady Vánoce 
zase nepříliš hojné a ponuré.

Rok 1945
Tento  rok  se  počínal  pod 
dojmem  událostí  jež  byly 
sledovány  ve  zprávách 
z východního bojiště a zajímaly 
všechnu  naši  veřejnost  a  teda 
snad  každého  člověka  i  v naší 
obci. 
Nařízení  a  zatemnění  byla 
zostřena.  Častěji  jsme zaslechli 
v hovorech  nový  slovní  výraz, 
slovo partyzán. 
Stálá  sháňka po živobytí,  ale  i 
po  věcech  různé  potřeby 
z důvodů jak by se někteří lidé 
zbavili  peněžních  hotovostí, 
které  se  někomu  hromadily 
doma,  a  pocházely  nejvíce 
z černých prodejů. 

Častěji  a  častěji  bylo  slyšeti 
poplašné zvuky sirén.
Zima  byla  v lednu  dosti 
studená.  Napadl  sníh  a  jezdilo 
se  hodně  na  saních.  Bylo  tak 
syrové  chladno  a  kdo nemusel 
ven, seděl u kamen. 
Dne  24.  ledna,  někdy  po 
poledni,  přijel  tady  vlak  od 
Moravan  převážející  vězně 
z koncentračních  táborů 
odněkud  z východu.  Většinou 
otevřené  vagony,  lehký  oblek 
vězňů,  kteří  jeli  už  snad 
kolikátý  den,  ve  dne  v noci 
v tom mraze, promrzlí, hladoví. 
A  tak  tady  zůstaly  tři  mrtvoly 
vyhozené z vlaku na trať. Byly 
odvezeny na saních do márnice 
na hřbitov a tam pochovány. 
Za  několik  dní  následovaly 
vlaky  s uprchlíky  z Maďarska, 
z Rumunska  a  odjinud.  Přijeli 
sem  na  povozech  uprchlíci  ze 
sousedního  Slezska.  Pomohli 
sem  tam  zemědělcům  na  poli 
také s potahy, i sami.  Koncem 
dubna  odjeli  dále  na  západ. 
V dubnu  nařízeno  z okresní 
správy,  aby  si  každý  pořídil 
v zahradě  nebo  na  poli 
schovaný  kryt.  Mnoho  krytů 
bylo  pořízeno  dosti  nákladně 
k pohodlnému  přebývání.  Stále 
blíž  se  ozývalo  dunění 
dělostřelby  od  východu. 
Koncem  měsíce  a  v prvních 
dnech v květnu rozpadávající se 
armáda  německá  chodila 
v tlupách  po  obcích  a  hladoví 
vojáci  sháněli  něco  k jídlu. 
Lidé,  co  mohli,  tak  jim  dali, 
měli z nich strach, ale k žádným 
výstřednostem nedošlo.
 Dne  5.  května  byla  sobota. 
V poledne nastal ve vsi rozruch, 
lidé  vybíhali  ze  stavení  a  ptali 
se  jeden  druhého  co  se  děje. 
Z pražského  rozhlasu  zachytli 
někteří  posluchači  volání, 

vybočující  z obvyklého 
programu.  V Praze  vypuklo 
povstání  a  bojovalo  se  tam. 
Byla  svolána  večer  schůze 
občanů  do  školy,  aby  se  lidé 
domluvili.  Byla  tady  totiž 
stanice  železniční,  kde 
zastavovaly  vojenské  vlaky  a 
stály tam různé zásoby a muselo 
se  opatrně  jednati.  Personál 
nádraží se ukázal býti na svém 
místě,  ačkoliv  byli  ohroženi 
různými požadavky vojenských 
velitelů,  které  se  nesrovnávaly 
s bezpečností dopravy. 
Ženy  a  děti  zaměstnaných  ve 
stanici  se  odstěhovaly  ku 
známým ve vsi. Bylo odsunuto 
z Pardubic  do  zdejšího  nádraží 
několik  vagonů  těžkých 
výbušnin,  což  nepřidávalo 
bezpečnosti  a  mohlo  být 
osudným i pro celou obec. 
V neděli ráno poprchávalo, přes 
den  bylo  zamračeno,  jen  tu  a 
tam se  prodraly  slabé  sluneční 
paprsky  do  zamženého  kraje. 
Odpoledne  přiběhlo  několik 
uprchlíků  z Moravan,  kde 
vypukla  nějaká  srážka  mezi 
tamními  občany  a  německými 
vojáky. 
V neděli  7.  května  se  trochu 
vyjasnilo, silnice a cesty oschly 
a nastalo příjemné jarní a teplé 
počasí trvající téměř celý měsíc 
květen. Málokomu se chtělo do 
práce.  Vše  bylo  rozčíleno  v 
očekávání budoucích věcí.
Posluchači  rozhlasu  měli 
zapjaté přístroje ve dne i v noci, 
takže u mnohých shořely lampy 
a bylo po poslouchání. Doprava 
železniční  byla  rozrušená, 
zmatené  zprávy  přicházely 
z Prahy.  Už  před  těmito  dny 
bylo  tady  zastaveno  mnoho 
vagonů  s různými  potřebami. 
S textilem,  s technickými 
přístroji a jinými všelijakými
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věcmi,  jako s lihem, kterým se 
zásobilo  mnoho  domácností  a 
byl  to  také  cenný  předmět 
černého obchodu. Při získávání 
těchto  různých  věcí  nedbali 
jednotlivci  dopadení  vojenskou 
stráží,  která  mohla  zakročit  i 
zbraní. 
8.  května  odpoledne  byly 
vyvěšeny  na  nádraží  a  snad  i 
jinde prapory českých barev, že 
je  uzavřeno  příměří.  Berlín 
dobyt.  To  vysvětloval 
německým  vojákům  stojícího 
ve  stanici  vojenského  vlaku 
službu  konající  nádražní 
výpravčí.  Vojenští  velitelé  to 
vzali  jako  rozvracení  vojenské 
disciplíny,  což  šlo  o  život. 
Výpravčí zpozorovav nebezpečí 
uprchl  z nádraží  a  v přestrojení 
se skryl ve vsi. 
A tak nadešel den 9. května. Od 
rána  procházely  od  Dašic  ke 
Chrudimi  tlupy  německých 
vojáků  různých  zbraní,  což 
trvalo  přes  poledne.  Pozdě 
odpoledne  prošel  obcí  celý 
ruský  vojenský  sbor  v přísném 
pořádku.  Lidé  s velkým 
odlehčením  se  zájmem  hleděli 
na  pochodující  vojsko.  Válka 
byla u konce. 
K večeru  přišla  do  obce  ruská 
posádka,  která  se  rozsídlila  po 
vesnici. V čp. 10 zřídili zásobní 
skladiště,  v čp.  15  v hostinci 
měli hlavní ubytování, v čp. 70 
měli  jakousi  kuchyni.  A  tak 
tady  pobyli  skoro  do  konce 
května. Stále bylo pěkné počasí. 
Vojsko  mělo  svůj  dobytek,  na 
porážku i několik dojných krav. 
To  všechno  pásli  na 
kostěnských  lukách  a  u 
Moravanského.  Byli  dosti 
bedliví,  aby se nedělala  škoda. 
S občany  žili  vojáci  v dobré 
shodě,  k čemuž  také  přispělo 
rozšafné  vedení  obce  prvním 

předsedou  místního  výboru 
Aloisem Brudrem. 
Někdy  poslední  dny  měsíce 
května  vojenská  posádka  se 
odstěhovala.  Dobytek  zde ještě 
nějaký čas ostal. Byl venku, ve 
dne v noci, což bylo umožněno 
též příznivým, později poněkud 
vlhčím počasím.
Dodávková praxe byla mírnější. 
Žně byly dosti dobré i brambory 
a  cukrovka.  Na  zemědělských 
pracích  museli  vypomoci 
pracovníci  z jiných  povolání. 
Černý obchod ovšem nepřestal. 
Různé  věci  nahromadění 
v okolních  skladištích,  ale 
hlavně na nádraží  stojící  vlaky 
se všelijakými potřebami lákaly 
ke  zřizování  a  obchodům. 
Trvalo  to  ještě  nějakou  dobu, 
než  vše  přišlo  do  normálních 
poměrů. 
Konec  roku  byl  veselejší, 
zvláště  když  se  projevila 
působnost  Unry  (v  různých 
konzervách zpracované a velmi 
chutné  potraviny  dodané 
z Ameriky).  Poněkud  tmavší 
stín  na  příznivý  konec 
válečných  starostí  padl 
soupisem  peněžních  hotovostí 
jenž  se  prováděl  během 
listopadu.  Prakticky  zůstalo 
každému  do  500  Kč  hotových 
peněz, ostatní kdo co měl bylo 
zadrženo  do  takzvaných 
vázaných vkladů. 
V pozdním podzimu  projížděly 
většinou  v noci,  vesnicí  těžké 
motorové  zbraně  v  okolních 
obcích  umístěné,  aby  byly 
naloženy  ve  zdejší  stanici  na 
další dopravu po železnici. 

Rok 1946
Tento  rok  se  vykazoval  již 
obyčejným  během  občanského 
života.  Lidé  pracovali 
vydělávali  v zemědělství, 

v továrnách  a  všude,  kde  byla 
možnost a příležitost k práci. 
Drahota poněkud povolila. Jarní 
práce  se  ukončily  dobře, 
zemědělci  zase  se  věnovali 
svým polím, dobytku, všemu co 
náleží k hospodaření. 
 Dne  26.  května  za  pěkné 
slunečné neděle se konaly volby 
do  československého 
parlamentu.  V naší  obci 
s Moravanským  společně  se 
provedly ve škole. 
Počet hlasů u nás byl asi: 
Komunistů 150 
Lidovců 180 
Nár. socialistů 70 
A něco sociálních demokratů

Odsun  Němců  z republiky  se 
dotkl  i  naší  vesnice.  Více 
jednotlivců se tam odstěhovalo, 
našlo  si  tam  zaměstnání  na 
místech opuštěných od Němců, 
v továrnách,  obchodech  na 
železnicích  a  zejména  také 
v zemědělství. 
Zaujali  také  opuštěná 
hospodářství.  Odlivem  lidí 
z vesnice  nastal  nedostatek 
pracovníků  zejména  u  větších 
hospodářů. 
Částečně  se  to  nahrazovalo 
zaměstnáním  Němců,  kteří 
čekali  na  odsunutí  na  pozdější 
dobu. 
Během roku  se  též  odstěhoval 
první předseda místního výboru 
Alois Brudr do Sudet a nějaký 
čas jej zastupoval Oto Schejbal. 
Přes  všechny  těžkosti  práce 
zemědělské se povedly dobře a 
úroda všeho druhu byla dobrá. 
Zejména cukrovka s výnosy pro 
naši  obec  nebývalými,  skoro 
všude přes 100 q po korci. 
Zas  se  občas  v hostincích 
ozvala  taneční  muzika, 
ochotníci  svým  divadlem 
přičinili též o dobrou zábavu. 
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Akce  Unry  doplnila  všelijaké 
nedostatky,  což  bylo  viděti 
podle  množství  ledakde 
rozházených  plechových 
krabiček  a  různých  jiných 
obalů. 
Nějakých vzrušenějších událostí 
tady  nebylo.  Některé  případy 
kolaborace  byly  vyšetřovány, 
ale  nedokázány.  Trochu  vlhčí 
počasí,  ale  dosti  mírné  se 
k Vánocům ochladilo  a  nastala 
mrazivá  zima.  Zase  starosti  a 
topiva,  kterého  stále  byl 
nedostatek. 
Rok 1947
Rok počínal studeně. Mrzlo bez 
přestávky  ve  dne  i  v noci, 
napadlo  trochu sněhu,  ale  zem 
promrzala.  To trvalo až  asi  do 
7.  nebo  8.  dubna,  kdy 
neočekávaně  stoupla  teplota, 
začalo náhlé tání sněhu a voda 
vnikla  někde  do  stodol,  do 
chlévů,  i  byty  byly  někde 
ohroženy,  zvláště  když  se  ve 
školní  zahradě  ucpalo  koryto 
potoka  a  voda  se  rychle 
hromadila po březích. Jaro bylo 
suché,  škraloupovitá  půda  se 
dosti  těžko  zpracovávala  a  tak 
jak  traviny,  tak  obilí  a 
okopaniny  trpěly  hned  od  jara 
suchem,  takže  všeho  málo 
narostlo. 

Tak, jak se to před rokem pěkně 
ukazovalo,  tak  koncem  tohoto 
roku z toho koukala nouze, jak 
pro lidi, tak pro dobytek. Něco 
sena  se  přivezlo  ze  Sudet,  ale 
chyběly  sláma,  řízky  a 
brambory. A tak lidé na Vánoce 
čerpali  ještě  z posledních 
zbytků  z akce  Unry,  která  též 
pomalu končila. 

A  tak  rok  ubíhal  v starostech 
s různými úvahami mezi lidem, 
s úvahami  nepříliš  veselými  a 
nálada  nebyla  povzbuzena  ani 
několika  politickými  schůzemi, 
které  se  v obci  konaly,  ale 
nepřinesly žádné vysvětlení.
Těžko  se  orala  suchá  zem  na 
podzim.  Nějaký  čas  v tomto 
roce  byl  předsedou  místního 
výboru  přednosta  zdejší 
železniční stanice Koutecký, po 
něm pak se stal předsedou Boh. 
Mandys.   Mezitím  strana 
komunistická,  která  se  usídlila 
v hostinci  čp.  47  stále 
utvrzovala svou organizaci. 

Blížil se konec roku 1947.
Rozhled  po  tomto  roce  byl 
pochmurný. 
Výsledky  zemědělské  práce 
byly  velmi  slabé.  Cukrovka se 
obdělala  pěkně,  seno i  obilí  se 
sklidilo  dobře,  ale všeho málo. 
Sucho,  trvající  přes  podzimek 
zničilo  téměř  veškeré  pícniny, 
stavy jetelové a luční se někde 
ani  nesekaly,  strniskové  jetele 
vyschly,  podzimní  setba  také 
schla.  Zkrátka  hladová 
katastrofa do budoucnosti. Naše 
obec se svými lehčími pozemky 
byla na tom zle. Byly obavy jak 
to přežijeme. 
Ale přišla pomoc a to osobním 
zakročením  předsedy  vlády 
Klementa  Gottwalda  u  vlády 
SSSR a jejích představitele Jos. 
Stalina.  Velkomyslnou  jejich 
blahovůlí  obdrželi  jsme 
dostatečnou  pomoc  v obilí, 
osivu  a jiném.
Mnoho  starostí  o  budoucnost 
tímto zákrokem našich státních 
činitelů  ubylo,  za  což  jistě 
zasluhují vděk celého národa. 

--------------------------------------
-
Svět  se  vzpamatovával 
z válečných hrůz a různé země 
se s daným stavem vyrovnávaly 
různě. 
Situace  naší  země  byla  ještě 
zkomplikovaná  velkou 
neúrodou  způsobenou 
ohromným  suchem  v r.  1947. 
Mluvilo  se  o  pomoci  ze  Sov. 
Svazu,  ale  o  tom  jsou  silné 
pochyby. Už  z toho důvodu že 
to  prostě  nebylo  možné. 
V zemích SSSR už před válkou 
byla ohromná bída a co teprve 
po ní. Země potřebovaly pomoc 
samy.  Vzpomínám  si,  když 
jsme byli na 14 denním pobytu 
v Sov.  Svazu v r.  1980,  byl  to 
Kyjev,  Krasnodar,  Soči  a 
Moskva,  byli  jsme  v Soči  na 
prohlídce místního dendrária se 
spoustou  krásných  rostlin, 
zajímal  členy  naší  výpravy  ve 
které  to  byl  samý  agronom, 
zvláštní  plevel.  Paní 
průvodkyně jim vysvětlila, že se 
toho nemůžou zbavit a že to je 
patrně  ze  sena,  které  do  země 
pro koně přicházelo  z Ameriky 
v rámci  tzv.  materiální  a 
potravinové  pomoci  ve  válce. 
Což je nakonec známo. 
Ani  v tom  roce  1980 
zásobování prodejen nesvědčilo 
o  tom,  že  by  země  měly  na 
rozdávání.  Nežištné.  Někdy 
bývá skutečnost trochu jiná než 
jak se jeví v dané chvíli.  Jinak 
je v Rusku vidět spoustu krásy. 
Příroda, stavby (staré) atd. 

Přeji  krásné Vánoce a šťastný 
nový rok. 

Květa Udržalová
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