
 
UPOZORNĚNÍ 

 
Obecní úřad v rámci svozu komunálního odpadu přistaví 

velkoobjemový kontejner v sobotu 22.dubna  2017  
k obecnímu úřadu v době od  7.00 do 11.00 hod. 

 
Do kontejneru patří  velkoobjemový  
domovní odpad (koberce, křesla...) 

 
Dále bude proveden sběr  nebezpečného a elektro odpadu  

(pneumatiky, lednice, baterie ...) 
 

 
Ročník XX    číslo 1                        www.kostenice.cz                           leden – březen 2017 
 

 
Úspěšný zimní hasičský šestiboj v Pardubicích…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plánované jarní akce 2017 
 

29.4.  Okrskové kolo dospělých v požárním sportu  
od 9.00 u hřbitova 

 
30. 4. Pálení čarodějnic od 18:00 u hřbitova 

 
13. 5. Zájezd na Králicko 

 
20. 5.  II. Gulášovo-hasičské klání  od 9.00 u hřbitova 

 
27.5. Dětský den  od 15:00 na hřišti 

 
  
 
 

Obecní statistika 
POČET OBYVATEL 
 k 5.4.2017:                       550 
 
Odstěhovali se: 
 
Iveta Fibichová, čp.1 

Justína Fibichová, čp.1 

Vincent Fibich, čp.1 

Kamila Fibichová, čp.1 

Ryglevicz Jaroslav, čp.157 
Rygleviczová Alena, čp.157 
 
Přistěhovali se: 
 
Marcela Čermáková, čp.148 

Ilona Jeřábková, čp.195 

Dagmar Hrušková, čp.57 

Petr Votroubek, čp.57 

Štěpán Muff, čp.161 

Anna Beranová, čp.39 
Pavel Beran, čp.39 
Karolína Beranová, čp.39 
Linda Beranová, čp.39 
Jaroslav Beran, čp.39 
 
Narodili se: 
 
Malvína Tošovská, čp.110 

Tomáš Jeřábek, čp. 74 

Filip Douda, čp.133 

Jakub Novotný, čp.84 

Nicol Křížková, čp.148 

Erik Dupej, čp.148 

Anna Lačná, čp.69 
Tomáš Petružálek, čp.182 
 
Opustili nás: 
 
Bohumil Rybín, čp.147 

Ladislav Hrbek, čp.101 

Marie Jiroutová, čp.59 

Jana Kučerová, čp.80 

Miloš Dalecký, čp.30 

 

http://www.kostenice.cz/
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Kontejnery na bioodpad 
 

Do kontejnerů na bioodpad, které jsou 
rozmístěné v obci můžete dovézt pouze 
posekanou trávu, shrabané listí, vypletý plevel 
a drobné rostlinné zbytky (slupky, zbytky 
ovoce). V žádném případě do kontejnerů 
nesmíte vyhodit roští, větve, túje, růže...  

 
Od 1.4. do 30.4. můžete větve dovézt i 

na tradiční místo „Pálení čarodějnic“. 
 

 
ZTRÁTY A NÁLEZY 

Oznamujeme nález klíčů od osobního 
vozu nebo dodávky a mobilního telefonu. 
Majitelé se mohou přihlásit na OÚ. 

 
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE 
 
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, 
šetřete životní prostředí i životnost vaší 
kanalizace. 
Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené 
PET lahve vhazovat do nádoby na sběr 
použitého oleje umístěné naproti obecnímu 
úřadu. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, 
kterou pro vaši obec zajišťuje firma Černohlávek 
oil. 
 
Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne 23.3.2017 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
8.12.2016. 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
činnosti rady za uplynulé období. 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 
pozemků zastavěných chodníkem, p.č. 621/6, 
621/9, 621/28, 621/29, 621/30, 621/31, 654/6, 
vše v k.ú. Kostěnice od SŽDC o pověřuje 
starostu k podpisu kupní smlouvy. 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje skácení těchto 
stromů : jasan v potoce u čp.11, javor před čp. 
11. Dále schvaluje na 10.4.rozšířené jednání 
obecní rady o zastupitele, ve věci parkování před 
hřištěm TJ Sokol ČOS v Kostěnicích .  

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 1/2017.  
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu. 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodářský 
výsledek mateřské školy za rok 2016. Přebytek 
hospodaření ve výši 18 414,- Kč  bude převeden 
do rezervního fondu a použit ke krytí 
hospodaření provozních nákladů v roce 2017. 
 
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako nového 
nájemce obecní hospody pana Františka 
Krátkého.  
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje plán účetních 
odpisů na rok 2017. 
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem 
stroje (UN 053/2, Case 580) pro potřeby obce, ve 
výši 350,-Kč /hod. bez DPH. 
12. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi 
vypsat poptávkové řízení na renovaci podlahy 
v kulturním domě. 

Pardubická Charita děkuje Třem králům.  
 
Skupinky koledníků dostaly v první 

polovině ledna od Oblastní charity Pardubice 
425 prázdných pokladniček. Navzdory třeskutým 
mrazům a chřipkové epidemii se vydaly do ulic, 
aby lidem popřály krásný nový rok. Na oplátku 
dostávaly drobné i velmi štědré finanční dary (v 
jedné pokladničce v Rokytně byla i bankovka 
v hodnotě 5 000 Kč). V 85 obcích se jim 
podařilo vybrat celkem 1 009 447 korun (z toho 
v Kostěnicích 2 308 Kč). Tyto peníze pomohou 
hlavně nemohoucím seniorům a lidem se 
zdravotním postižením v Pardubickém kraji, ale 
také rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se 
dala stručně shrnout letošní Tříkrálová sbírka 
z pohledu pardubické Charity. 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem 
malým i velkým koledníkům. Poděkování náleží 
také všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv 
částkou do úředně zapečetěných pokladniček. 
Zvláštní poděkování za pomoc při organizaci 
sbírky si zaslouží paní Petra Muffová.  
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V MĚSÍCI  DUBNU  2017 slaví své životní 

jubileum 
 

paní  Věra  Krátká 
 

V MĚSÍCI  KVĚTNU 2017slaví své životní  
jubileum 

 
pan  Jaromír Hylák 

pan  František Krátký 
paní  Květa Kubíková 

paní  Jaroslava Čerkalová 

 
V MĚSÍCI  ČERVNU 2017slaví své životní 

jubileum 
 

pan  Ladislav Lacina 
paní  Dagmar Zrůstová 

 
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 

 
-g.z.- 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcí během zimy proběhlo v Kostěnicích  nepočítaně, bohužel máme málo ochotných přispívatelů do 
naších novin a tak alespoň stručně v obrazech… Pokud se najde nějaká ochotná duše, která by nám 
občas napsala nějaký postřeh z různých akcí, budeme jenom rády. 
 

…. turnaj o pohár starosty ve stolním tenise 27.12.2016 

 

  

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Kostěnicích 
 

pořádá v sobotu 13. května 2017 zájezd 
na Králicko s následujícím programem: 

 
1) muzeum krajek ve Vamberku 
2) dělostřelecký srub Hůrka 
3) klášter v Hedči 
4) zastávka ve Štítech a v Lanškrouně 

 
Odjezd z Kostěnic v 7.00 hodin od obecního úřadu, příjezd kolem 
19.00 hodin tamtéž. Jízdné je pro občany Kostěnic zdarma, vstupné si 
každý hradí sám. Zájemci mají možnost se přihlásit na obecním úřadě 
do čtvrtka 27.dubna.  
 
Zájezd se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu účastníků. 
 
Za ZO ČZS Kostěnice:         Jiří Kučera 
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… Turnaj v autodráhách 
… Masopust  

   
 
... Kostěnický biatlon 

 

Z celého srdce děkujeme všem účastníkům 1. ročníku Kostěnického biatlonu, také všem 

divákům a pomocníkům na startu, na trati i v cíli. Nejen, že jsme si užili  spoustu legrace při 

někdy až nadlidských sportovních výkonech, ale také jsme pomáhali…. Díky Vám jsme mohli  
finančně přispět na lázeňský pobyt se speciálním programem v Lázních Klimkovice malému 
Jáchymkovi z Hostinného. 
Ještě jednou DÍKY  VÁM VŠEM, těšíme se na 2. ročník :-)  Jana a Ruda Víchovi 
 

 
 
…dětský karneval 
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Malí hasiči Kostěnice 
Hned na začátku roku 21.1. jsme se 
zúčastnili Hasičského šestiboje v Pardubicích 
– Polabinách. Toto sportovní klání se také 
započítává do Ligy mládeže, které se jako 
každý rok účastníme. Protože se naše řady 
úspěšně rozrůstají, vyjeli jsme se silným 
manšaftem čtyřech družstev (2 mladší, 2 
starší). Soutěžilo se v motání hadic na čas, 
střelbě ze vzduchovky, uzlové štafetě, 
topografii, hadicovém kole a kuželkách 
shazovaných rozhozením hadice. Ve velké 
konkurenci naši borci obstáli a oba áčkové 
týmy mladších a starších se umístily na 
předních příčkách. Mladší družstvo získalo 
bronzové medaile a starší nepopulární, ale 
pro nás moc pěkné 4. místo. 
 

  
 
Vedoucí absolvovali dvoudenní kurz 
vedoucích mládeže, kde si obnovovali či 
zvyšovali své kvalifikace. Lubomír Hak – 
vedoucí mládeže II.st, Jana Štěpánková – 
vedoucí mládeže III.st., Jaroslav Ždímal - 
vedoucí mládeže III. st., Jakub Pátek vedoucí 
mládeže III. st a rozhodčí pro požární sport 
mládeže, Petr Hlávka vedoucí mládeže III. st. 
a přidali se k nám i další dva dobrovolníci 
z řad rodičů – Aleš Beran vedoucí mládeže 
III. st., a Tomáš Gallat vedoucí mládeže III. 
st. 
 
Ani děti se nenechaly zahanbit a zvyšovaly si 
své odbornosti. Na odborné zkoušky do 
Ostřetína jela plná Avie ;-). Naše řady se 

posílily o preventisty juniory, preventisty, 
strojníky, velitele a cvičitele. 
 

 
 
Velkou akcí jsou i hrátky pro přípravky: 
 

Kostěnické hrátky s hasičátky 
3. ročník 

 
Je mrazivé sobotní ráno 4. února, místy je ještě 
sníh, ale do Kulturního domu v Kostěnicích už 
se sjíždí mladí hasiči z blízkého i dalekého okolí. 
Koná se zde totiž již 3. ročník závodu, který 
jsme nazvali „Kostěnické hrátky s hasičátky“. 
Tentokrát se k nám sjelo 20 soutěžních družstev, 
přičemž každé mělo pět nadšených mladých 
hasičů. 
Děti soutěžily celkem ve čtyřech disciplínách. 
Konkrétně to bylo svinování hadice na čas, 
určení požárních prostředků, zapojování hadic a 
nakonec královská disciplína – speciální požární 
štafeta. Ta byla asi ze všeho nejnáročnější, ale 
všichni závodníci se s ní poprali. Průběh celých 
závodů byl rychlý a plynulý, což přítomní diváci 
i malí hasiči uvítali. Všechny disciplíny totiž 
probíhaly zároveň a to díky skvělé organizaci 
Jany Štěpánkové, bez které by se letošní ročník 
určitě neuskutečnil. Ještě před vyhlášením 
všichni poobědvali, aby se jim lépe přijímaly 
výsledky závodu. Na prázdný žaludek jsme si 
mohli dát špagety na slano či na sladko a pro 
opravdové hasiče byl k dispozici guláš.  
Výsledky se v průběhu klání velmi přelívaly, 
takže nebylo do poslední chvíle jasné, kdo si 
vlastně odveze do své klubovny pohár pro vítěze. 
Nakonec vyhrálo družstvo ze Sloupnice, po 
zaslouženém výkonu. Domácím hasičům se letos 
příliš nedařilo. Nejlépe umístěné družstvo  
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skončilo na pátém místě. I přesto to však byl pro 
mladé hasiče úspěch. Příští rok se budou muset 
více snažit, aby sesadili družstvo Pusté 
Kamenice ze zlatého stupínku.  
Všechny děti se s nástrahami závodu vypořádaly 
se ctí a jejich vedoucí můžou být hrdí na to, co je 
naučili. Za rok se na Vás opět budeme těšit a 
doufáme, že se opět potkáme v Kulturním domě 
v Kostěnicích na již 4. ročníku našich hrátek 
s hasičátky.   
        Jaroslav Ždímal 
 

 
 
 

Před jarní závodní sezonou jsme se jeli něco 
přiučit do Karlových Varů – Světa 
záchranářů. Výlet se moc vydařil, počasí 
super, program také a i když to byla daleká 
cesta, proběhla bez jakýchkoliv problémů. 
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Zatím poslední akcí byly závody v Rokytně – 
Rokytenská míle, kde se běhal branný závod 
a štafety dvojic a 5x60m. Opět jsme vyrazili 
v plné sestavě 4 družstev. Na těchto 
závodech už zpravidla bývá velká účast – po 
zimně se všichni těší ven ;-). V konkurenci 
29 družstev mladších žáků se naši 
probojovali na 8. místo a starší byli z 18ti 
družstev na 10 místě.  

 
 

 
     -j.š.- 
___________________________________ 
 
Maškarní ples 
 
Aprílová sobota se tentokrát stala termínem pro 
tradiční Sokolský maškarní ples.  
Mysleli jsme si, že už není ,co by nás mohlo 
překvapit, ale…..  
Do sálu přiletěly tři roje much!!!! Podotýkám, že 
přiletěly  nezávisle na sobě….  , měly stále co 
sosat,  jednak měly s sebou „hovínka“, ale  v sále 
byly také kontejnery s odpadem –   nápaditá 
maska.  
Pat (nebo Mat????) si doběhl pro plácačku, aby 
se mouchám  mohl bránit….  

Mezi tím rovnal kostky domina, to mu dalo dost 
práce, protože kostky byly neposedné…  
(prima nápad!).  
Také nás pobavila poněkud zarostlá nevěsta, 
parta fotbalistů (chlapci, musíte víc trénovat 
střely na branku  ), strašidelná hrobka 
s vdovou, indiáni, námořníci, Dracula 
s nevěstou, slánka s pepřenkou, partička 
z Pomády, Sněhurka s trpaslíkem (byl to 
Šmudla????) , Nasťa s Ivánkem, Pipi dlouhá 
punčocha a mafiánská rodinka (Vám díky za 
fotky ), snad jsem na žádnou masku 
nezapomněla….  
Když tak ji příští rok oprašte a přijďte zase 
začátkem dubna.  Budeme se na Vás těšit. 
Krásný aprílový měsíc Vám za celý TJ Sokol 
přeje             Jana Víchová 
 
PS: Přezrálým malinám děkuju za odvahu, není 
nad to udělat si ze sebe samých legraci. Těším se 
na příští trénink.  
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Ze školních kronik 
z října 1944. 

 
Ve školním životě, obvyklý 
průběh. Paní učitelka Marie 
Dvořáková byvše nasazena, 
pracovala v moravanské 
„Bestře“ dne 26.10. se opět 
hlásila do služby.  Nasazení 
byla zproštěna. Dne 28. října 
opět do školy nepřišla a učí na 
Starých Holicích. Jednotřídka 
tedy pokračuje.  
Vojenskopolitické události  
Boj proti Německu, Maďarsku 
a Japonsku pokračuje. 
Slovenské povstání podle 
rozhlasových relací se blíží ku 
konci. Když Němci dobyli 
středisko povstání v Baňské 
Bystrici. Ale zatím již Rusové 
stojí na půdě Slovenska v 
okrajových pásmech a dobyli 
celou bývalou Podkarpatskou 
Rus. V Maďarsku po dobytí 
Debrecínu pronikají na 
Kečkemah. Na západě po 
dobytí Cách snaží se Spojenci 
velkými silami proniknouti také 
z Holandska do Německa.  
Německá města (Köln, 
Münster, Hamburg, Hanover 
atd. ) pohraniční 
západoněmecké území je v ohni 
celodenních i nočních leteckých 
útoků Spojenců.  
 
Listopad 1944 
Vše jde dopředu. Ve škole se 
nestalo nic zvláštního. Den 3. 
listopadu dlel zde asi hodinovou 
návštěvou zemský školní 
inspektor dr. Metoděj Vostrý.  
Vojensko politické události 
Spojenci zesilují tlak na západní 
Německo, které je úplně rozbité 
spojeneckými pumami. Proti 
tomuto tlaku Němci statečně 
odolávají, postavili nové vojsko 
tzv. lidobranu, která pomáhá 

armádě německé vést její úkoly. 
Na východě je klid, jen na 
Balkáně zuří bitvy, z nich 
největší se odehrávají 
v blízkosti Budapešti, která je 
již ze tří stran obklíčená. V Itálii 
Anglo-američané útočí také a 
tak zimní měsíce proběhnou ve 
znamení zvýšené spojenecké 
ofenzivy na nejvyšší míru.  Ant. 
Novák 
 
Prosinec 1944 
25. prosince uspořádána byla 
vánoční besídka spojená 
s vánoční nadílkou. Program 
besídky byl pokud poměry a 
přemíra vyučování spojena 
s nedostatkem času, přiměřený. 
Nacvičeny byly dvojí a 
vícehlasné zpěvy národní, 
koledy, básně. Zejména sociální 
básně Wolkrovy, i výstupy. 
Válečná doba nedovolila, aby 
nadílka a besídka byla 
uspořádána v sále, proto se 
odbývala ve 2. třídě obecní 
školy. V prostoru uvítal četné 
přítomné předseda 
rodičovského sdružení p. Fr. 
Krátký, v přednášce řídící učitel 
Ant. Novák. Promluvil o  
morální i sociální bídě 
současného lidu dotčeného 
válkou a ostře pranýřoval sobce, 
pomlouvače a ty kteří 
bezohledně využívají války 
k svému obohacení, odívajíce se 
přitom ctí, formální zbožností, 
vlastenčením. V závěru 
povzbudil přítomné žáky a 
rodiče ohnivě pan starosta obce 
Frant. Roček. Žáci byli poděleni 
knihami a školními potřebami 
v celkové ceně 1237 K. Dotace 
veřejných institucí tentokrát 
nebyla. 
Události vojensko-politické  
Německé armády podnikly 
ofenzivu na západní frontě. 

Jako smršť přehnaly se prvními 
liniemi překvapených nepřátel, 
zničily 1. Americkou armádu. 
To byly první zprávy, které 
působily překvapivě. Ofensiva 
spojenců tím podle německých 
zpráv oddálila se o 6 měsíců, 
spojenci jsou decimováni. 
Budoucnost ukáže,  jak dalece 
byly tyto zprávy oprávněny. 
V Maďarsku a na Slovensku 
zuří boje, zejména v Budapešti. 
Jinak poměrný klid.  Ant. 
Novák  
PS: Okresní inspektor Antonín 
Veselý byl zproštěn úřadu 
školní inspektora. Budiž 
podotknuto, že to bylo 
nepříjemné překvapení jelikož 
to je člověk i pedagog dobrý, a 
dobrý Čech.  
 
Leden 1945 
Vánoční prázdniny jsou 
prodlouženy, zásoby uhlí  na 
mnohých školách zabaveny. 
Kdy nastane pravidelné 
vyučování není známo.  Mnohé 
školy jsou zabrány pro 
ubytování vystěhovalců 
z Polska a východního 
Německa. Dávají se domácí 
úkoly a u nás v úterý a ve středu 
při zákazu vytápění školních 
místností. Potřeba šetření 
přenáší se i na elektrický proud.  
 
Události vojensko- politické  
Rusové zahájili ofensivu na 
východě. Největší svoji 
ofenzivu této války. 300 divisí – 
podle německých zpráv 
podniknut rozhodný úder proti 
Němcům. Udělali několik 
průlomů, bojuje se o (asi 3 
slova nejde z kopie, která je 
moc špatná přečíst) oblast. 
Sovětské armády přešly Vislu, 
jsou u Elbiny u Kralovce, u  
Vratislavi.
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Velké části vých. Německa 
zaplavily sovětské divise. 
Budapešťská posádka v Budíně 
se brání náporům sovětského 
vojska. Spojenci dobývají posic, 
které dočasně ztratili německou 
ofensivou, blíží se doba jejich 
ofensivy. Letecké útoky německá 
města jsou stále tvrdší, zejména 
Berlín je těžce postižen. Němci 
odpovídají palbou V1 a V2 na 
Londýn a přísunové přístavy 
Antverpy a Lutych. Značná část 
Slovenska je v rukou Sovětů. 
V našich městech se objevili 
první uprchlíci a vystěhovalci 
z východních krajů. Přichází 
doba rozhodná a lidé poctivých 
srdcí a upřímného smýšlení se 
těší, že tato válka skončí 
naprostou porážkou těch, kteří 
násilím, bezohledností chtějí 
opanovati celý svět a koupou se 
v krvi poražených. Dlouho to ale 
trvat nebude.  
Z východní Asie se hlásí, že 
Američané pronikli na největší 
ostrov Filipín Luzau. S tím 
vyvrcholuje boj.  
V měsíci lednu došlo také ke 
změně protektorátní vlády. 
Ministerský předseda dr. Krejčí 
složil svůj úřad a zůstal jen 
ministrem spravedlnosti. 
Předsednický úřad a úřad 
zástupce presidenta převzal nový 
ministerský předseda Bienert.  
 
Únor 1945 
Na škole se ještě nevyučuje a 
jednou týdně jsou rozdávány 
úlohy, jejichž  cena je ovšem 
problematická. Mnohé školy jsou 
zabrány – buď pro německé 
vojsko, nebo pro přistěhovalce, 
kteří uprchli z krajů, ve kterých 
zuří nyní válka.  
 
Vojensko – politické události  
Turecko vypovědělo Německu 
válku, Finsko vypovědělo 
Německu válku. Ruská ofensiva 

v posledních dnech poněkud 
ochabla, nebo je místy 
v poměrném klidu, ale je 
nepochybné, že vypukne znovu. 
Zatím Sověti hledí rozšířit své 
pozice na levém břehu Odry. Na 
západě Spojenci svoji ofensivou 
se pevně zapojili. Letecké útoky 
Spojenců jsou rozsáhlé, i na 
Prahu byl podniknut nálet. Němci 
jsou velmi tísněni.  28. února 
1945   Ant. Novák 
 
Březen 1945 
Na škole se nezměnilo nic. 
Nevyučuje se a začne se 
pravidelně vyučovat po 
Velikonocích 4. dubna. Do 
vesnice přijeli první vystěhovalci 
z východu. Je jich tu přes 100 a 
byli rozděleni po usedlostech.  
Vojenské události  
Na západě Spojenci jsou za 
Rýnem, místy  100 km, Kassel a 
jiná města dobyta, na východě 
Rusové opanovali 
dolnoslovenskou nížinu a jsou 
před Bratislavou v dolním 
Rakousku před Badessenem, 
nedaleko Vídně. Kostřín je 
vylomen z obranného pásu 
německého. V našem kraji 
slyšíme bubnovou palbu 
sovětského dělostřelectva.  
V měsíci březnu byl mimo jiné 
podniknut nálet na Prahu. Byly 
postiženy výlučně průmyslové 
části.  
 
Duben 1945 
Čas na naší škole plyne opět 
v práci. Vyučuje se od 4. dubna 
po celé dny, jedině dívčím 
ručním pracím neurčeno. Důvod 
neznám. Více jak tříměsíční 
přestávka dětem velmi uškodila, 
hlavně 1. škol. roku, a ještě víc 4. 
škol. roku, který již vinou 
četných pasiv v osobách 
vyučujících je velmi , velmi 
slabý.  
 

Vojensko politické události 
Válka v Evropě jde rychle ku 
konci. Ruská vojska po znovu 
zahájené velkoofensivě svého 
stylu na Odře pronikla rychle 
k Berlínu. Hájení Berlína se ujal 
sám Adolf Hitler. Prohlásil: 
„Berlín je německý, Vídeň bude 
německá a krvavá bolševická 
bestie ze stepi bude poražena.“ 
Tyto projevy jsou velmi 
významné. Jest dosud v paměti 
jeho výrok, že vše podlehne 
nervositě a depresi, že může 
nastat i rozklad v nejsilnější 
armádě světa, ale jeho nervy 
nepovolí. Jeho prohlášení při 
příležitosti ujmutí se obrany 
Berlína je velmi optimistické a 
budoucnost, která je počítána na 
hodiny, či dny, ukáže buď jeho 
pravdu, nebo…. 
Vídeň padla, Berlín se brání 
z posledních sil, obrácen 
v sutiny. Brno je osazeno, Mor. 
Ostrava bude obsazena, 
Američané jsou na hranicích 
Čech (bývalých) a do posledního 
třeskotu zbraní přichází 
prohlášení K. Herm. Franka, 
něm. ministra, že dějiny 
Německa půjdou dál, půjdou 
cestami krvavými.  
 
Květen 1945 
První květen uběhl tiše, až příliš 
tiše. Zasedl jsem dříve, abych 
popisoval události téměř denně. 
Válčí se již blízko nás, takže 
ticho 1. května je takové divné. 
Včera bylo v Čechách rušno. 
Nepřijímají se již německé 
peníze, jen do 5. hodin 30. dubna. 
Po silnicích a ulicích proudí 
zástupy lidu. Aby rychle 
vyměnili někdy značné kupy 
německých peněz, které měli 
mnozí tak rádi. 3. května: Hitler 
je mrtev. Zprávy si vzájemně 
odporují, němečtí vůdcové, kteří 
ještě zůstali , říkají že padl při 
obraně Berlína. 
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Zpráva je nevěrohodná a možno říci, že je to pustá lež, ke které se připojuje i pražská vláda. Dnes možno 
říci, že se již volněji dýchá i volněji píše. Německo je již poraženo a jestliže jsem to minulý týden 
prohlásil při dějepisu, řekl jsem jen to, co je již hotovo. To co nyní přijde, budou jen dozvuky. Ovšem je 
velmi možné, že pro nás to budou dozvuky krvavé. Ale nechť vyteče co chce krve,  jen nechť je 
posvěcením naší  svobody a legitimací před světem. Vzpomínáme Musoliniho a vzpomínáme Moravce, 
ministra školství pražské vlády. Zapsal Ant.  Novák. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Nějak se nám ze školní kroniky vytrácejí žáčci.                              Květa Udržalová 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Perníkoví zajíčci 

500 g mouky  

100 g moučkového cukru 

100 g medu  

100 g másla 

1 vejce do těsta,  

1 bílek na pomazání po dopečení 

1 sáček kypřícího prášku do perníku 

kakao - pouze pro barvu není nutné 

Mouku prosejeme na vál, přidáme cukr, 
rozehřáté máslo a med, vejce a kypřící prášek a 
vypracujeme pevné těsto. Rozválíme na vál a 
vykrájíme tvary, pečeme asi 10 minut v troubě 
vyhřáté a 200 stupňů. Hotové perníčky potřeme 
bílkem, aby se leskly.  

Tyto perníčky není nutné nechat odležet jsou 
dobré hned po upečení. Moc hezky vypadají 
perníčky ve tvaru kraslic.  

Sníh na zdobení 

 Jen jednoduše vymíchejte z jednoho bílku  a 
přiměřeně cukru s trochou citronové šťávy v 
misce, celý fígl je v poctivém míchání vařečkou 
cca 10 minut dokud sníh nezhoustne tak, že 
nespadne z vařečky.  

 

Pár typů na koledy: 
 

Panimámo  zlatičká, 
darujte nám vajíčka, 

nedáte-li vajíčka, 
uteče vám slepička 
do horního rybníčka 
a z rybníčka do louže 
kdo jí odtud pomůže? 

 
 
 

Koleda, koleda, proutek z vrby, 
mlsný jazýček mě svrbí, 
Koleda, koleda hloubek, 

dejte něco na zoubek. 
 
 
 

Přišlo jaro, slunce svítí, 
v zahrádkách je plno kvítí 

Co to ptáci štěbetají? 
Že mi tady rádi dají 
malovaná vajíčka, 

co jim snesla slepička. 

 
 

zdroj: časopis Kreativ  
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