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UPOZORNĚNÍ 
 

V rámci svozu komunálního odpadu    
přistaví obecní úřad v sobotu 5. listopadu 

2016 velkoobjemový kontejner.  K dispozici 

bude v době od  7.00 do 11.00 hod. na návsi 
u obecního úřadu. 
Do kontejneru patří  velkoobjemový domovní 
odpad ( koberce, křesla...) 
 

Dále bude proveden sběr  nebezpečného a elektro 

odpadu  ( pneumatiky, lednice, baterie …….) 
 

Kontejner na bioodpad bude přistaven až v úterý. 

Obecní statistika 

 
Počet obyvatel k 10.10.2016:     546 

 

Narodili se: 

 

Anna Pulkrábková, čp.59 

Filip Lupoměský, čp.77 

 

Opustili nás: 
 

Gertruda Svatoňová, čp.57 

 

Přistěhovali se: 
 

Petra Maňásková, čp.46 

Ladislav Vocásek, čp.46 

Michaela Dernerová, čp.157 

Vít Derner, čp.157 

Radana Dernerová, čp.157 

Tomáš Derner, čp.157 

Petr Pavíček, čp.11 

Lenka Gottwaldová, čp.2 

Markéta Gottwaldová, čp.2 

Dana Gottwaldová, čp.2 

Zdeněk Gottwald, čp.2 

Vendula Novotná, čp.133 

Markéta Novotná, čp.133 

Jana Novotná, čp.133 

Tomáš Douda, čp.133 

 

Odstěhovali se: 
 

Věra Urbánková, čp.8 

Markéta Běloušková, čp.137 

Petr Vaňásek, čp.8 

 

 

Cvičení TJ Sokol v kulturním domě: 
 
Středa:  17-18        děti,  
              18-19.30   florbal 
 
Čtvrtek:  17-19  taneční skupina  

Malinky  
               19-20  aerobic ženy  

Plánované akce 

 

6.11. Uspávání broučků – lampionový 
průvod v 18:00 od obecního úřadu 

 

26.11. Adventní pečení s ochutnávkou 
aneb variace na jablečný závin 

Rozsvěcení stromečku a vánoční koncert 
 

3. 12. Ochutnávka vín v KD 

 

18.12. Dětské divadélko 

 

http://www.kostenice.cz/
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Usnesení z veřejného zasedání 
obecního zastupitelstva konaného 

dne  26.9.2016  

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
23.6.2016. 

 

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zápis 
z jednání obce s představiteli společnosti 
ALBA WASTE a souhlasí s navrženým 
postupem dle zápisu ze dne 29.6.2016.  
 

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

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje vrácení 
pozemku p.č.647 v k.ú. Kostěnice zpět 
Státnímu pozemkovému úřadu a to smlouvou o 
bezúplatném převodu pozemku č. 3001991644.  
 

 

5. Obecní zastupitelstvo projednalo možné 
návrhy řešení výstavby a provozování 
splaškové kanalizace a pověřuje starostu ke 
zpracování analýzy nákladů k jednotlivým 
možnostem řešení. 
 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 3. 
 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o 
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 
393/1 v k.ú. Kostěnice.  
 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 

pozemku p.č. 433/6 v k.ú. Kostěnice za cenu 
1m/50,-Kč. 
 

9. Obecní zastupitelstvo projednalo 
problematiku bezplatného využívání obecních 
pozemků a pověřilo všechny zastupitele 
k předložení smysluplného návrhu řešení této 
problematiky.

__________________________________________________________________________________ 

 
Vítání občánků 

 

První říjnová neděle tohoto roku patřila šestici malých občánků. Při veselém odpoledním setkání  
rodičů, dětí, pana starosty a mnoha dalších hostů byli přivítáni :  
 

 

Lukáš  Záleský, 

Anežka Füllová, 

Aneta Vlastníková, 

Tereza Boušková, 

Zuzana Doušková, 

Oliver Trojan. 

 

 

Všem přejeme dobré a 
spokojené žití v naší 
obci. 

                                                                             

-g.z.- 
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Blahopřejeme 
 

V  MĚSÍCI  ŘÍJNU  2016  slaví  své  životní  jubileum 
 

paní  Jůlie  Venclová 

paní  Božena  Matoušková 

paní  Běla Pilná 

pan  Josef  Kopecký 

 

V MĚSÍCI  LISTOPADU  2016  slaví své životní jubileum 

 
pan    Jindřich  Adámek 

paní  Danuše  Adámková 

paní  Stanislava Lacinová 

paní  Hana  Víchová 

pan  Pavel  Marek 

paní  Hana  Kovářová 

pan  Jaromír  Netolický 

 

V MĚSÍCI  PROSINCI  2016  slaví své životní jubileum 

 
paní  Marie  Bečková 

pan  Jiří  Roztočil 
 

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventní pečení s ochutnávkou aneb variace na jablečný závin 

 

Kulturní komise OÚ Kostěnice a člen Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR, člen Evropské asociace kuchařů pan Vladimír Pátek Vás srdečně 

zvou na třetí sousedské odpoledne s ochutnávkou jablečných nebo 

jinak zajímavě plněných závinů.  
             Upečte svůj závin a přijďte se zúčastnit ochutnávky.  

Recepty vezměte s sebou, krajové a historické receptury vítáme. 
Nejchutnější kousky budou oceněny. 

Přijďte i Vy, kteří nepečete, třeba pro inspiraci a kulinářský zážitek. 
Kdy a kde :  26.11.2016 v sále kulturního domu v Kostěnicích, 

začátek ve 13.00 hod. 
Další program : Rozsvěcení stromu v obci 

Koncert Factorial! Orchestra 
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Rybářské závody  

Poslední srpnovou sobotu se sešli malí i velcí 
milovníci tichého sportu na tradičních 
rybářských závodech u dolního rybníku. Závod 
probíhal od rána pro děti a odpoledne pro 
dospělé. Jde o akci s jedinečnou atmosférou, 
kdy i v dětské části závodů je u vody opravdu 
klid a všichni se soustředí na splávek na 
hladině.  Pro děti byl opět připraven skákací 
hrad a pro všechny účastníky zajištěno 
občerstvení.  Prima posezení u vody, tentokrát 

v lehce tropický den  :-).  Z dětských rybářů 
byli nejúspěšnější tito účastníci: 1.místo  Pavel 

 Skalický , 2.místo  Pavel Uhlíř , 3.místo Patrik  

Sauer.  

Těšíme se zase za rok u vody !!! 
 

Posvícenský nohejbal  
V sobotu 10.09.2016 se konal tradiční 
posvícenský turnaj v nohejbalu. Letos i díky 
výbornému počasí se podařilo uskutečnit dva 
turnaje v jeden den. První turnaj proběhl docela 
rychle, nálada byla výborná, tak se účastníci 
domluvili na dalším rozlosování a pokračování 
ve hře. Vítězů bylo víc a kdo tedy získal 
putovní pohár?  Pohár tento rok bude opatrovat 
nejmladší hráč letošního klání Lukáš Peterka. 
Hráči i diváci si užili slunečný den na hřišti, 
nechyběl skákací hrad pro děti, ani tradiční 
občerstvení. Srdečně zveme sportovce i 
fanoušky na další ročník této  akce. 

 
 

Tenis Kostěnice Open 2016 

O víkendu 24. a 25.9. 2016 proběhl již šestý 
ročník  tenisového turnaje čtyřher o  putovní 
pohár obce Kostěnice. Počasí nám, stejně jako 
každý rok, přálo a tak šlo o velmi příjemně 
strávený víkend. Turnaje se letos zúčastnilo 
osm dvojic tenistů. V sobotu začaly zápasy ve 

dvou skupinách.  V neděli jsme pak mohli 
sledovat vyřazovací část všech osmi párů.  
Finále bylo již „klasické“ - utkali se Lukáš 
Čapek s Rudou Víchem ml. a  Patrik Jouza s 
Františkem Peterkou. Vítězství obhájili naši 
stále neporažení šampióni Lukáš a Ruda. Na 
stříbrném stupínku se umístili poražení finalisté 
Patrik s Fandou a třetí místo získali Josef 
Kučera a Jiří Mikolda. 
Bezvadné zázemí nám zajistil spolehlivý a 
obětavý Rosťa Teplý.  
Těšíme se opět příští rok na konci září. 
 

 
 

SDH Kostěnice 

 

Sezonu jsme zahájili víkendovou družbou na 
jihu Čech v  Božejově. Místní hasiči nám 
zajistili ubytování v chatkách, dostatek dřeva 
na oheň a další zázemí. Sobotní večerní 
posezení s dětmi i dospělými bylo třešinkou na 
dortu. Samozřejmě jsme stihli i potrénovat a 
kulturně se vyžít – navštívili jsme Fábulovu 
pohádkovou říši v Kamenici nad Lipou. O plná 
bříška se nám staral Vláďa Pátek. Děkujeme p. 
Jiroutovi, p. Málkovi a p. Pulkrábkovi za 
zapůjčení vícemístných aut, abychom se 
pohodlně a bezpečně dostali na místo určení i 
zpět. Výlet se všem moc líbil a za rok si ho 
určitě zopakujeme. Pokud všechno dobře 
dopadne, měli by Božejováci dorazit v květnu 
na gulášové slavnosti do Kostěnic. 
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Po Božejově jsme se opět začali scházet každý 
pátek. Přivítali jsme mezi námi další nové 
kamarády a posily.  
   V Nabočanech, při oslavách založení 
místního SDH předvedli naši nejmladší požární 
útok (O třech prasátkách) 

 
Stihli jsme také 3 závody: v Sezemicích, Volči 
a Břehách, které se započítávají do ligy.  

 

Během zimní sezony se budeme připravovat na 
únorové závody přípravky v Kostěnicích a 
11.11.2016 absolvujeme přednášku první 
pomoci. Od 18:30 bude přednáška přístupná 
veřejnosti. Všechny zájemce zveme do KD. 

-j.š.- 
 

Otevření muzejní expozice firmy Václav 
Ignác Stratílek 

První říjnové úterý jsme vyrazili s naším 
Stratílkem opět na výlet. Znovu jsme se vydali 
do Vysokého Mýta, kde se konalo otevření 
expozice firmy Václava Ignáce Stratílka. Celá 
výprava byla tříčlenná, vyráželi jsme po třetí 
hodině a společnost mi dělali Lubomír Hak a 

Petr Jirout. 

Slavnostní zahájení bylo naplánováno na 
čtvrtou hodinu odpolední. Nejprve promluvil 
jeden z pořadatelů a osvětlil nám, jak vlastně 
probíhaly přípravy muzea a jak bylo náročné 
vše stihnout v termínu. Poté se mikrofonu 
chopil sám Vlastimil Stratílek, tedy vnuk 
zakladatele firmy. Jeho slova musela zaujmout 

i ty, kteří nemají s hasiči nic společného. 
Barvitě a poutavě vysvětloval, jak celá firma 
procházela strastiplnou cestou a jak se vlastně 
dostala na špičku ve výrobě požárních 
stříkaček. Během jeho vypravování jsme si 
mohli dobře představit, jak vypadala celá 
situace například po roce 1948. Po své řeči se 
pan Stratílek pohyboval davem a zastavil se 
také u našeho Stratílka. „Páni, vypadá mnohem 
lépe než z výrobní linky, musím Vám 
gratulovat“, řekl.  Jeho slova nás hladila na 
duši, protože pochvala od někoho takového 
opravdu potěší.  Následovalo představení ruční 
stříkačky, tzv. „berlovky“.  
Bohužel nám nepřálo počasí a tak se 
návštěvníci museli obejít bez ukázek 
motorových stříkaček. I když nepršelo, bylo 
velice větrno a i my jsme byli rádi, že jsme se 
mohli uchýlit alespoň pod stan a pojíst trochu 
teplého guláše.  
Muzeum firmy Václav Ignác Stratílek se 
nachází hned vedle muzea regionálního. Vřele 
doporučuji tento komplex navštívit. Dozvíte se 

spoustu zajímavých i překvapivých informací a 
pokocháte se exponáty, které jsou dovedené 
k dokonalosti.      

Jaroslav Ždímal 
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Školní rok 1943-44 

Školní rok 1943/44 začal 3.září 
1943.  

Stav žactva v jednotlivých 
postupných ročnících je 
následující: 
Třída I.  1. post. ročník 6 
chlapců , 4 děvčata 

2. post. ročník 8 
chlapců, 5 děvčat  

3. post. ročník 7 
chlapců, 5 děvčat 
Třída II.  4. post. ročník 4 
chlapci, 3 děvčata 

5. post. ročník 1 chlapec, 
3 děvčata 

6. post. ročník 3 chlapci, 
3 děvčata 

 

V první třídě 35 dětí, ve druhé 
17. To je 52 žáků.  
 

Na římskokatolické náboženství 
dochází v 1. třídě 34 dětí a ve 2. 
třídě 16 dětí.  
Na českomoravské v každé 
třídě 1 žák. Všechny děti jsou 
české národnosti. Učitelský 
sbor zůstává beze změny. 
Třídním učitelem 1. třídy je říd. 
učitel Leopold Žeravík, tříd. 
učit. 2 třídy zůstává Ant. 
Novák. Dívčím ruč. pracím 
vyučuje Božena Koubová 
z Holic, řím. katol. náboženství 
Anděla Holá z Dašic a 
českomor. náboženství Josef 
Balán z Pardubic.  

Dne 27.září 1943 vykonal 
inspekci na zdejší škole pan 
okr. škol. inspektor Antonín 
Veselý.  
Ustavující schůze Rodičov. 
sdružení byla konána 17. října 
1943 v 14 hod. odpoledne v 

místnosti 2. třídy obec. školy. 
Na školní rok 1943/44 zvoleni 
byli tito činovníci: Frant. 
Krátký, předseda R.S., Frant. 

Neděla, místopředseda, Josef 
Wimmer, pokladník a Leopold 
Žeravík, jednatel. Schůze byla 
zpestřena promítáním filmu 
„Strážce Polabí“. V 16 hod. 

odpoledne byly promítány 
poučné a zábavné filmy pro 
děti. 
Rodičovské sdružení při obecní 
škole uspořádalo v neděli 17. 
října 1943 v 8 hod.  večer v sálu 

u Havlíčků „Večer filmů“ na 
kterém byly promítnuty tyto 
filmy: 1. Protektorát Čechy a 
Morava. 2. Lázně Bohdaneč, 3. 
Strážce Polabí. 4. Včely, 5. O 
sýru a myškách 
(veselohra)celkový příjem činil 
1620 K, vydání 793,40 K.  
Čistý příjem 826,60 K.  
Dnem 5. listopadu 1943 jest 

řídící učitel Leopold Žeravík 
k rámci válečného nasazení 
povolán na práci do Semtína.  
Dosavadní dvoutřídka o 52 
dětech se přetváří na 
jednotřídku, ve které bude zatím 
než bude přidělena pomocná 
síla vyučovati sám učitel 
dosavadní 2. třídy Ant. Novák, 
kterýž bude říditi i správu 
školy.  
 

Školní zahrada ve válečném 
totálním nasazení 

1. Výměra obdělané plochy 
v r. 1942-4,35 arů 

2. Výměra plochy v roce 

1943 – 5,96 arů  

3. Přírůstek obdělané plochy 
ve školní zahradě -  1,61 

arů  

4. Výměra plochy mimo škol. 
zahradu  0 

5. Celkový přírůstek 1,61 arů.  

6. Množství urodivších se 
brambor 1 ¼ q, petržele 3 
kg,  kedlubny 10  kg, celer 

8 kg, mrkev 15 kg, zelí 30 
kg, jahody 1 ¼ kg, 
ředkvičky 7 kg , okurek 
(neúroda). 

7. Množství z urodivších se 
druhů , které bylo dáno 
žákům: brambor 1/2 q, 
petržele 1 kg, ředkvičky 7 
kg, okurky 1 kg, kedlubny  

5  kg, jahody 1 ¼, , mrkev  
5 kg  

Velikost zahrady je 13 arů a je 
dosti veliká. Na nově získané 
půdě byla vysázena zelenina, a 
jsou tam záhony žáků.  
Zelenina byla vysazena na účet 
květin v rozloze 0,75 arů. 
Ovocné stromy a keře jsou 
v dobrém stavu. Škůdci byli 
hubeni přísluš. prostředky. Půda 
školní zahrady je pro ovocné 
stromy a zeleninu dosti vhodná. 
Proti drůbeži a drobným 
zvířatům je zahrada chráněna 
plotem.  

V měsíci listopadu dochází –
pokud ještě je to možno 
k vyvrcholení letní sovětské 
ofensivy na východě, která 
přechází bez přestávky 
v ofensivu podzimní. Bez 
oddechu a s největším 
nasazením lidí i materiálu vrhají 
se Rusové na německé posice. 
Docilují poměrně malých 
územních zisků, neúměrných 
obrovským ztrátám na lidech a 
materiálu. (Zprávy vrchního 
velitelství němec. branné moci). 
Po dobytí Kyjeva obsadili také 
město Žitomír. 
Zde ale Němci přišli 
k protiútoku, obklíčili veliké
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ruské síly, zmocnili se četných 
zajatců, ohromné válečné 
kořisti, dobyli města Žitomíru 
nazpět a postupují dále na 
východ ke Kyjevu.   

Tak Němci na východní frontě 
dosáhli četných úspěchů 
v obraně i útoku . (zpr. 
vrchního velitelství branné 
moci). 

V Itálii nemohou se 
„Spojenci“  zmoci na viditelný 
úspěch. Naopak německé 
vojsko dosahuje tam četných 
úspěchů v obraně a svými 
letadly i ponorkami potápějí, a 
ke dnu mořskému posílají 
desetitisíce obchodního i 
válečného nepřátelského 
lodního prostoru. Britská i 
americká bombardovací 
letadla pustoší svými 
teroristickými nálety německá 
města (Berlín) „spojenecká“ 
propaganda vyvíjí  neobyčejné 
úsilí, aby podlomila vojenskou 
morálku německého 
obyvatelstva slovy a skutky 

(teroristické nálety), ale duch 
německého člověka je 
nezlomný.  Adolf Hitler 
neztratí nikdy nervy, německý 
národ je pevnější než kdy 
jindy a jeho vítězství se blíží. 
Nikdy nedojde k obdobě 9. 
listopadu 1918 (němci 
prohraná 1. sv. válka), 

prohlašuje A. Hitler ve své 
řeči 9. listopadu 1943 svému 
německému národu a světu.  
Dne 30. listopadu 1943 je 

tomu 5 roků co převzal státní 
president Dr. Emil Hácha 
osudy českého národa do 
svých rukou. 5 roků uběhlo od 
doby, kdy český národ 
opuštěn a zrazen od svých 
bývalých přátel prožíval snad 
nejstrašnější dny svých dějin a 
Dr. Emil Hácha, jsa vědom 

své velké státnické moudrosti i 
povinnosti k svému národu 
postavil se jako kapitán v jeho 

čelo, aby ho vyvedl z příboje 
vzteku, nenávisti a 
rozpoutaných neřestí světa, 
které vzplanuly v ničivou 
válku. Svůj národ zachránil 
spřed zničením a vydupáním 
z povrchu zemského. Kéž se 
mu jeho dílo daří dále, a úplně 
podaří! Významu jeho 
osobnosti bylo vzpomenuto ve 

vyučovací hodině vlastivědy 
dne 29. listopadu.  

Za měsíc listopad zapsal Ant. 
Novák.  
Prosinec 1943 

Dne 19. prosince 1943 

v neděli o 2. Hodině byla 
konána vánoční schůze 
rodičovského sdružení spojená 
s vánoční nadílkou dětem naší 
školy.  
Za veliké účasti rodičů, kteří 
přímo přeplnili 2. třídu měla 
tato schůze zdařilý průběh a 
hosté- rodiče, byli odměněni 
přednesem pěkných vánočních 
básní, žertovnými výstupy a 
příjemnými vánočními i 
jinými písněmi, které byly 
pečlivě nacvičeny. V průběhu 
byly rozdány dárky dětem. 
Školní potřeby(průměrně za 
10 K na žáka) a množství 
koláčů, kterými byly poděleny 
i jiné děti. Koláče byly 
upečeny z 19 kg mouky a 

podáván k nim byl čaj. 
Přestávky byly vyplněny 
výkony čtyřčlenného orchestru 
artistů „Grasarini“ (p. Ruml), 
kteří v Kostěnicích hostovali. 
Hráli, a půjčili kroje pro víly 
zdarma. Program měl 21 čísel.  
Vybavení besídky:  
Sociální pomoc poskytla dar 
150 K. Rada starších církve 
českomoravské v Pardubicích 

poskytla dar 200 K na uctění 
památky zesnulého p. Vosáhly 
z Kostěnic. Občan z Kostěnic, 
který nechce býti jmenován 
daroval 120 tužek předválečné 
výroby a krabičku per. Za 
darované obnosy byli 
nakoupeny u pana Bachmana 

v Dašicích školní potřeby a 
tak děti byly překvapeny – 

dnes zvláště praktickými 
dárky.  
5 žáků: Jarmila Kopecká, 
Jiřina Nedělová,  Arnošt Uhlíř, 
Marie Herciková a Marie 
Veselá dostaly po 2 m flanelu, 
Jaroslav Veselý, Stanislav 
Uhlíř a Božena Nedělová byly 
obdarováni podrážkami 
(koženými).  
Vánoční stromek byl vkusně 
vybaven, třída a tabule 
vyzdobeny tak, že pobyt 
rodičů byl požitkem a 

pobavením všech.  
Hrubý příjem z dobrovolného 
vstupného byl 1.299 K, čistý 
příjem 1.058,80 K. Majetek 
dětí (Rod. Sdružení) vzrostl na 
8.569,30 K. Odchodem 

řídícího učitele Leop. 
Žeravíka, který je totálně 
nasazen v Semtíně byly obě 
třídy spojeny v jednu. Práce 
tím netušeně vzrostla a 
zdůrazňuje se poznání, že 
učitel působící ve třídě o 4 
odděleních musí stoprocentně 
vydati své síly, um a vtip, aby 
byl úkol zdolán. Každá, i ta 
nejmenší chvilka lehčeji 
pojatá (prolajdačená) se těžce 
vymstí. V prosinci byla práce 
znesnadněna tím, že mnoho 
dětí leželo doma přepadena 
chřipkou, která řádila všude. 
Nutno zdůraznit i to, že učitel 
A. Novák byl a po 14 dní 
nemocen prudkou žaludeční 
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chorobou, ale se sebezapřením 
učil a končil svůj pracovní den 
kolikrát dlouho v noci úplně 
vyčerpán. Tím více nutno 
zdůrazniti výkony žáků ve 
vyučování i v besídce při 
vánoční nadílce, na jejích 
nacvičení zbyl čas- tři dny - po 

vyučování.  
Rok 1943 končilo 54 žáků naší 
školy, z nichž 2 ( Edita 
Rumlová  a Karel Ruml, artisté) 
jsou v naší škole jen 
příjemnými hosty a pilnými 
žáky.  
Podle výnosu ministra školství 
trvají vánoční prázdniny od 20. 

prosince(poslední vyučovací 
den) do 11. ledna 1944 

(poslední volný den). 
Vyučování započne 12. 1. 1944.  
Válka zuří dále a navzdory zimě 
se její tempo stupňuje. Rusové 
přišli k zimní ofenzivě, jejíž 
úsilí se nejprve projevilo 
v Žitomiru, který Rusové po 

přechodném ztracení znovu 
dobyli.  

Tato zimní ofenziva se rozvíjí a 
rozšiřuje na další úseky 
východní fronty, ale německé 
armády se statečně brání a 
jejichž úhybné pohyby jsou 
podle slov německých 
vojenských stratégů jen 
mistrovskými vojenskými činy. 
Za územní zisky musí pak 
Rusové platiti velkou krvavou 
daň. Na jihoitalské frontě útočí 
Angloameričané s řídkými, 
možno říci s nepatrnými 
úspěchy, jak říká vrchní 
velitelství něm. branné moci a 
němci bojují jako tygři. 
Nejkrutěji jsou válkou postižena 
německá města zvláště Berlín, 
Bremen, Kiel, Leipsig, na která 
Angloameričané provádějí 

teroristické útoky neslýchanou 
silou. Ovšem ztráty jejich jsou 
také ohromné , jelikož Němci 
jsou mistry nejen v útoku, ale i 
v letecké obraně. Německo ale 
překoná, podle pevných slov 

Vůdcových a vět ministra 
Goebelse tuto kritickou dobu a 

vyjde z ní zoceleno a 
připraveno,  aby zdárně a 
skutečně německy mohlo 
pokračovat ve velkém díle, 
které započne až tuto válku 
vyhraje.  

A my jsme stále připraveni 
položit třeba i životy za blaho a  

šťastnou budoucnost našeho 
národa.  
Zapsal 31. prosince 1943 – 

Antonín Novák.  
Březen 1944 

Měsíc březen probíhá na naší 
škole beze změn jako měsíce 
ostatní.  
15. březen 1944 bylo oslaveno 
páté výročí Protektorátu Čechy 
a Morava. Na zdejší škole 
nebylo zvláštních oslav. O 10. 
hodině dopolední poslechli žáci 
naší školy společný rozhlas pro 
všechny školy, vysílaný 
z Prahy. Večer téhož dne 
zúčastnil se vedoucí školy Ant. 

Novák povinného koncertu a 
slavnostní přednášky nařízené 
osvětovou službou.  
20. března 1944 navštívil naší 
školu opět pan okresní školní 
inspektor  Antonín Veselý. 
Zúčastnil se jako pozorovatel 
vyučování ručních prací.  
Od 1. dubna 1944 bude 

vyučovati na naší škole jako 
výpomocná učitelka slečna 
Marie Dvořáková z Holic. 

Narodila se 30. ledna 1914 

v Holicích, čechy, římskokatol. 
vyznání.  Vzdělávala se v r. 

1930/31 – 1932/33 v 1. až 3. 
třídě měšť.  školy v Holicích. 
Ve školním roce 1933/34 
v jednoročním učebním kursu 
při měšť. škole chlapecké 
v Holicích a ve šk. roce 1934/35 
– 1937/38 v 1. až 4. ročníku 
řádového čsl. ženského učitel. 
ústavu s právem veřejnosti 
v Chrudimi. V měsíci červnu 
1938 podnikla zkoušku 
dospělosti  s úspěchem. Od této 
doby byla většinou doma, kde 
pomáhala v hospodářství .  
Válečné události jsou téměř 
beze změny kupředu. V Itálii se 
bojuje o Cassino, 

Angloameričanům se nedaří ani 
tam, ani při náletech na 
německá města. Podle zpráv 
vel. Branné moci německé, jsou 
číslice sestřelů teroristických 
letadel až 136 při jednom 
náletu. Němci podnikají nálety 
(odvetné) na Anglii, zejména na 
Londýn s velikými úspěchy a 
téměř beze ztrát (podle zpráv 
velit. branné moci). Na 
východní frontě postupují 
Rusové na půdu Rumunska a 
bývalého Polska. V Maďarsku 
dochází k úplné změně vlády. 
Bývalá vláda z části uprchla. 
Německá vojska vstupují do 
Maďarska, aby společně 
s maďarskými a rumunskými 
oddíly hájila rumunské a 
maďarské území před 
východním nebezpečím. 
1. dubna 1944 zapsal Ant. 

Novák.  
--------------------------------------- 

Na školní kroniku snad až příliš 
hodně zápisů z průběhu války. 
Často vzdálených od pravdy. 
Čtení ale je to zajímavé.  

Květa Udržalová
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