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Hravé závodní klání pro nejmenší hasiče….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Karneval pro děti  i dospělé… 

Plánované jarní akce 
 

30. 4. Pálení čarodějnic 
 

  21. 5.2016  Gulášovo-  
hasičské klání 

 
4.6.2016  Dětský den 

 
  
 
 

Obecní statistika 
POČET OBYVATEL 
k 31.3.2016:                   533 
 
Odstěhovali se: 
 
Poláková Petra, čp.143 
Jeřábek Josef, čp.74 
Ryšavý Miroslav, čp.147 
Doležalová Klára, čp.150 
 
Přistěhovali se: 
 
Samek Josef, čp.43 
Pilný Radek, čp.174 
Pavel Tošovský, čp.110 
 
Narodili se: 
 
Vlastníková   Aneta, čp.128 
Boušková Tereza, čp.87 
Doušková Zuzana, čp.166 
 
Opustili nás: 
 
Kučera Zdeněk, čp.109 
 

http://www.kostenice.cz/
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Upozornění pro majitele psů 
 
 Upozorňujeme majitele psů, že dle Vyhlášky 
č.1/2012 je zakázáno volné pobíhání psů po 
obci.  
Pes bez vodítka se může pohybovat pouze  v 
oblasti „zkratky“. Tedy na pozemku p.č. 
590/1,2,3 a 591/1,2,34,5,6 a 604/4,5 a 429/5. 
Každý majitel je povinen uklízet po svém 
psovi exkrementy.  Pokud se tak nestane, bere 
se tento čin jako přestupek a může být 
pokutován!!!! 
 
Dále důrazně žádáme o dodržování ZÁKAZU 

POHYBU PSŮ na dětských hřištích!!!! 
_______________________________________ 
 

Kontejnery na bioodpad 
 

Vážení spoluobčané, od 1. 4.2016 budou 
rozmístěny po obci 3 kontejnery na bioodpad.  

Vždy v pátek odpoledne na předem 
určená místa rozestavíme kontejnery a odvezeme 
je v pondělí ráno.  

Do těchto kontejnerů můžete dovézt 
pouze posekanou trávu, shrabané listí,  plevel 
a drobné rostlinné zbytky (slupky, zbytky 
ovoce). V žádném případě do kontejnerů 
nesmíte vyhodit roští,větve. Pokud tuto 
podmínku byť jen jeden občan nedodrží, budeme 
nuceni vrátit se k  předchozímu způsobu 
likvidace  bioodpadu:  tedy bude pouze jen jedno 
hlídané sběrné místo přístupné omezeným 
časem.  

Roští a větve dále vozte na místo 
v bývalém písníku, oprávněná firma provede 
následně štěpkování a odvoz.  

Od 1.4. do 30.4. můžete větve dovézt i 
na tradiční místo „Čarodějnic“. 
Obec stále nabízí k bezplatnému pronájmu 
kompostéry. 
 
Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne  17.3.2016  
 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
17.12.2015. 
 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
činnosti rady za uplynulé období. 

 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný 
účet obce Kostěnice a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce za rok 2015 
bez výhrad. 
 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní 
uzávěrku Mateřské školy Kostěnice za rok 2015. 
Přebytek hospodaření bude převeden na rezervní 
fond a použit k hospodaření v roce 2016.  
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky 
inventur za rok 2015 a plán účetních odpisů. 
 
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu zeleně: 
zkácení suché břízy před čp. 90. 
 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č.1. 
 
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku Obce Kostěnice č. 1/2016 a  
zrušuje Obecně závaznou vyhlášku Obce 
Kostěnice č. 2/2006 ze dne 14.12.2006.  
 

Pozvánka do knihovny 
Milí čtenáři kostěnických novin, rádi bychom 
vás nalákali do naší místní knihovny, která sídlí 
na obecním úřadě a otevřená je každou neděli od 
18 - 19 hodin. Najdete zde knihy  všech žánrů a 
pro všechny věkové kategorie. Místní knihovna 
spolupracuje s Okresní knihovnou v Pardubicích 
a tak máme několikrát ročně přísun nových 
titulů. Zároveň odebíráme do 
knihovny aktuální čísla 
týdeníku Květy  a čtvrtletníku 
Kreativ. Za zmínku stojí 
nabídka knih pro nejmenší 
čtenáře, od leporel přes 
pohádky po dobrodružné 
knihy. Kromě klasické nabídky 
beletrie pro dospělé (romány, 
detektivky, atd.) máme 
oddělení naučné literatury, 
které obsahuje cestopisy, životopisy, kuchařky, 
encyklopedie a další zajímavé tituly. Obecní 
knihovna je rozměry malá, ale plná zajímavých 
knih a časopisů, které stojí za pozornost. Srdečně 
Vás proto zveme k návštěvě a případně k 
registraci čtenáře, která je za symbolický 
poplatek 20 Kč děti a 40 Kč dospělí na rok. 
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V MĚSÍCI  DUBNU  2016  slaví své 
životní jubileum 

 
paní  Věra Krátká 

paní Bohuslava Jelínková 
 

V  MĚSÍCI  KVĚTNU  2016  slaví  své  
životní  jubileum 

 
pan  Jaromír Hylák 

paní  Gertruda  Svatoňová 

V MĚSÍCI  ČERVNU  2016  slaví své 
životní jubileum 

 
paní  Marie  Jiroutová 
pan  Ladislav  Lacina 
pan  Miroslav Jelínek 

 
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 

-g.z.- 
 

 
 
Mistrovství Kostěnic v jízdě na autodráze 
 
V sobotu 9.1.2016 proběhl již 6. ročník závodů 
 na autodráhách. Pro rekordní účast 48 dětí 
připravili hasiči celkem 5 závodních okruhů, 
které prověřily schopnosti každého jezdce. Díky 
pravidelné obnově "vozového parku" odpadly 
potíže s autíčky a závod tak plynul bez větších 
problémů. Na příští rok opět přibudou nová auta 
a i samotné okruhy se dočkají obnovy, takže je 
přijďte vyzkoušet. 
A ještě letošní stupně vítězů: 1. Marek Hvězda, 
2.  David Vlasák, 3.  Patrik Jedlička (starší 
kategorie) a mladší kategorie – 1. Michal Křížek, 
2. Pavlína Linhartová, 3. Radim Linhart. 

T. Vlastník 

 

 
 

Mariášový turnaj 
 
Dne 16.1.2016 se konal tradiční  Mariášový 
turnaj ve stylu zabijačkových hodů pořádaný 
sdružením Bivoj vepři Kostěnice. Letos proběhl 
již 18.ročník tohoto oblíbeného turnaje. 
Letošního klání se zúčastnilo 148 hráčů.  
 

Umístění:  
1.Václav Tomek  
2. Jan Volkov  

3. Josef Štěpánek  
 
Podrobné tabulky s 
pořadím najdete na 
obecním webu www.kostenice.cz. 

 

Tradiční dětský masopust 
 

 
 

 

 
 

http://www.kostenice.cz/
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Malí hasiči v akci 
Ani zimní sezóna nás neodradila a pokud byl 
volný sál, trénovali jsme na nadcházející 
závody, připravovali se na odborky, chystali 
soutěžní klání pro přípravky a také jsme se 
zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana 
očima dětí. 
Část mladších a starších žáků se zúčastnila 
„odborek“ v Ostřetíně, kde skládali zkoušky 
odbornosti – preventista, strojník, cvičitel a 
hasičátko. Mladší žáci skládali ústní a 
praktickou zkoušku, starší žáci museli 
nejprve projít písemným testem a po té je 
také čekala ústní a praktická část. Díky 
získaným odbornostem se nám do Ligy 
mládeže  2016 započítávají cenné body ;-).  
Odznak odbornosti Hasičátko získal Jiřík 
Štěpánek, Preventista Junior – Lukáš Čapek, 
Andrea Vlastníková, Preventista – Matrina 
Dostálová, Vašek Šimr, Aleš Beran, Strojník 
junior – Honzík Štěpánek, Strojník – Růžena 
Čerkalová, Sabina Maclová a odznak 
odbornosti Cvičitel získala Sabina Šimrová.  
 

 
 
Dne 6.2.2016 jsme uspořádali již po druhé 
Kostěnické hrátky s hasičátky pro družstva 
„hasičského potěru“ z pardubického kraje. 
Chřipková epidemie nezdolala všechny 
soutěžící a tak k nám dorazilo 19 družstev. 
Zavítala k nám družstva z Holic, Ostřetína, 
Břehů, Rokytna, Pardubic, Bojanova, 
Sloupnice, Moravan, Dašic, Velin, 
Komárova, Horních Ředic, Sezemic a 
samozřejmě naši místní borci. 

 
 

 
 

 
 
 Soutěžilo se opět ve čtyřech disciplínách – 
štafeta, skládání puzzle, motání hadic a 
značek požárních prostředků. Po tvrdém boji 
a velmi těsných výsledcích si první místo 
odvezlo družstvo z Rokytna, druhé a třetí si 
z loňského roku obhájila Sloupnice a naše 
družstvo Kostěnáků získalo nepopulární 
bramborové 4. místo. Medaile si však na 
památku odvezli všichni, proto nikdo 
nemusel smutnit a příští rok se budeme snažit 
opět. Za štědrý sponzorský dar na tuto akci 
děkujeme firmě Wolters. 

                                                                                                                                                  -j.š.- 
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Ani jsme se nenadáli a jarní závodnická 
sezona je tu. První závody v Lize mladých 
hasičů proběhl 9.4. v Rokytně – branný 
závod Rokytenská míle + štafety dvojic. 
Počasí nám vůbec nepřálo, celý den pršelo, 
ale my jsme otrlí. I děti z přípravky zde 
mohly předvést svůj um v minibraňáčku. 
Přípravu na branné závody požární 
všestrannosti jsme nepodcenili a mladší žáci 
se v průběžném pořadí v braňáku umístili 
třetí (ze 24 družstev) a starší čtvrtí (ze 14ti 
družstev). Bohužel štafety dvojic už tak 
dobře nedopadly, a tak se obě družstva ve 

svých kategoriích nakonec umístila na 
krásných 9. místech. Další závody nás čekají  
dne 23.4. v Lipolticích.   -j.š.- 
 

 
 

 
 

Naši práci a ukázku dovedností budete 
moci zhlédnou 21.5. na Gulášovo-hasičských 
slavnostech. Tímto jste všichni srdečně 
zváni. 

 
Začátek v 9.00 hod – prezentace družstev od 

8.00 hod. 

 

Soutěž je zaměřena na hasičský útok 
„SPECIÁL“ a vaření kotlíkových gulášů na 

místě. 
 

Doprovodný program pro děti i dospělé. 
 

V případě zájmu volejte 774 22 12 73, p. 
Pátek,  nebo případné dotazy zasílejte 

na sdhkostenice@post.cz 

mailto:sdhkostenice@post.cz
mailto:sdhkostenice@post.cz
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Maškarní ples 
 

Již tradiční maškarní ples proběhl 
13.2.2016. Sestupná tendence návštěvníků se 
bohužel ukázala i letošní rok. Ale i tak se zde 
prokázala kreativita účastníků a tak jsme 
mohli obdivovat masky pohádkových postav 
– Křemílka a Vochomůrky, Šmouly, Mickey 
Mouse, Červené Karkulky i s babičkou, 
různé brouky a včelky z hmyzí říše, 
průvodkyně z cestovní kanceláře, námořníky, 
puzzle a dva ozbrojené gangy mafiánů 
ze 30.tých let. Kapela Holá beznaděj opět 
nezklamala a v převlecích Macha, Šebestové 
i paní Kadrnožkové podala úžasný výkon, 
který si všichni návštěvníci velmi 
pochvalovali. Cenu za nejlepší masku 
obdržela Karkulka s babičkou, druhé místo 
Mickey Mouse, ten hlavně za taneční výkon 
a třetí místo za originalitu puzzlíky.  

Ve vedení Sokola jsme velmi 
zvažovali, jak s tímto plesem naložíme dál. 
S tak mizivou návštěvností (cca 60ti lidí) je 
těžké tuto tradici udržet. Nakonec jsme se 
rozhodli dát ji ještě jeden rok šanci, posunuli 
jsme termín, aby nekolidoval s lyžařskou 
sezonou na horách, chřipkovými epidemiemi 
a dalšími osmi plesy v okolí. Pokud ani to 
nepomůže, nezbude nám asi nic jiného než 
tuto tradici ukončit. Takže, každý kdo nás 
přece jen chce podpořit, zapíše si už dnes 
termín 1. 4. 2017 do kalendáře a budeme se 
těšit nashledanou.    -j.š.- 
 

 
 
 
 

Dětský karneval  
 
Letošní karnevalový rej proběhl ve znamení 
štěstí.... V neděli  20.3. totiž byl den,kdy se na 
celém světě slaví Den štěstí. Pokud by ho měl 
někdo málo, mohl si aspoň kousek štěstí koupit 
za pět korun  :-). Štěstíčka se prodala všechna, 
tak snad udělala radost všem. Krom toho děti 
mohly soutěžit za malé odměny, tančit s 
třísetletou čarodějnicí, která to opravdu uměla 
"rozbalit"a nakonec všechny masky prošly 
slavobránou a dostaly sladké ceny. Tak se 
budeme těšit zase za rok, snad bude mít 
čarodějnice dostatek energie, šášové neztratí  
humor a kovboj se nezatoulá v prérii :-). 
 
Šťastné jaro všem přeje Jana Víchová 
 

 
 
 

 
 

TJ Sokol Kostěnice ve spolupráci s SDH 
Kostěnice 

srdečně zve všechny čarodějnice a čaroděje  na 
tradiční pálení čarodějnic 30. dubna 2016. 

Sraz bude v 18:00 u KD, převleky jsou vítány. 
Připraveny budou čarodějnické disciplíny a 
občerstvení nejen pro děti. 
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Veselé  Velikonoce roku 1967 
 

Každým rokem mi svátky jara 
připomínají vzpomínky na Velikonoce, které 
kdysi bývaly opravdu veselé. 
 Po několik let jsme takhle s kamarády 
dodržovali velikonoční  tradici. Sešlo se nás 
tenkrát pár koledníků, vzali jsme harmoniku, 
koše na vajíčka a se zpěvem obcházeli sousedy i 
celou vesnici a koledovali : „Hody, hody, 
doprovody, dejte vejce malovaný“ … 

 Vajíček přibývalo, košíky se rychle 
plnily, někdy se vykoledovala i láhev vína, 
nálada byla veselá. Nakonec jsme šli vyprovodit 
kamaráda k nádraží, odjížděl směrem na 
Olomouc.  Sedli jsme si venku na lavičky a za 
chvíli přijel vlak. Začali jsme tedy hrát a zpívat, 
avšak co se dělo … cestující otevírali zvědavostí 
okna a dveře, někteří vystupovali z vlaku, šli k 
nám. My jsme jim rozdávali vykoledovaná 
vajíčka z košíku a oni chtěli zahrát ještě další 
písničky. 

Průvodčí pískal, vlak nemohl odjet.  
Způsobili jsme tím tehdy 7 minut zpoždění, ale 
bralo se to s humorem a ještě dlouhá léta se 
vyprávělo, jak nejhezčí koleda byla tenkrát roku 
1967 na nádraží. 
 
U první fotky víme jen, že úplně vlevo s 
harmonikou je p. Novák, vedle něj, s košíkem 
pan Pátek a zády stojící s bílým kloboukem je 
pan Kubista.  
 

 
 
Na druhé fotce, zleva nahoře: pan Pátek, Kubík, 
Novák, Hurtl. Zleva dole: pan Kašpar s 
harmonikou a pan Kubista.                                                                    
   

 
 

       František Novák 
______________________________________________________________________________ 
 
Tentokrát Vám přinášíme úryvky 
ze školní kroniky kostěnické školy 
z válečných let. Existují i 
záznamy ze starších dob, ale 
kopie těchto kronik aktuálně 
nemá naše kronikářka p. 
Udržalová k dispozici, originály 
jsou uložené v okresním archivu 
v Pardubicích. A proto začínáme 
těmito roky. 
 

Školní kronika od 1. září 1939 
Vedl od 1.11.1943 Antonín 
Novák  
  od 5.3.1946 Leopold Žeraník 
  od 1.9.1950 Albína Králová 
 
Školní rok 1939 – 1940 
Školní rok 1939 – 40 byl zahájen 
1. září 1939 
V I. třídě je celkem 27 žáků, tj. 
18 chlapců a 9 děvčat (1. 

oddělení 9 chlapců + 5 děvčat, 2. 
oddělení 9 chlapců +4  děvčata) 
Ve II. třídě je celkem 33 žáků , tj. 
21 chlapců a 12 děvčat (1. odděl. 
5 chlapců a 5 děvčat, 2. odděl. 16 
chlapců a 7 děvčat). Celkem je na 
naší škole 60 žáků.  
Dívčím ručním pracím bude 
vyučováno 12 žákyň. Celkový 
počet školou povinných  dětí je 
86, do újezdní měšť. školy
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v Dašicích z nich navštěvuje 23 
žáků, střední  školy  
v Pardubicích navštěvují 3 žáci.  
Podle náboženského vyznání je:  
Římskokatolické v 1. třídě 15 
chl. + 6 děvčat, ve 2. třídě 14 
chlapců + 10 děvčat, tj. 45 žáků.  
Českobratrské evang. v 1. třídě 
2 dívky, ve 2 tř. 1 chlapec + 1 
děvče, tj. 4 žáci. 
Českomorav. v 1. tř. 3 chlapci + 
1 děvče, ve 2. třídě 4 chlapci + 
1 děvče, tj.  9 žáků 
Bez vyznání jsou ve 2. třídě 1 
děvče a 1 chlapec 
Změna v učitelském sboru 
Tento rok nastala změna 
v učitelském sboru. 
Výpomocný učitel Fr. Král byl 
přeložen do Dašic. Na zdejší 
škole byl zatímně ustanoven 
zatímním učitelem Antonín 
Novák, bývalý definitivní učitel 
podle paragrafu 4, zákona č. 
104/26 na státní škole v Kopci 
na Slovensku (Trenčianská 
Teplá). 
Přidělení tříd 
V 1. třídě bude vyučovati řídící 
učitel Fr. Procházka, který je 
zároveň správcem škol. zahrady 
a kabinetu.  
Ve 2. třídě bude vyučovati Ant. 
Novák, který bude též správcem 
žák. knihovny. Dívčím ručním 
pracím bude učiti učitelka 
domácí nauky A. Vočková 
z Moravan.  Náboženství řím. 
kat. bude opět vyučovati 
absolventka reálky Anděla Holá 
z Dašic. Náboženství českomor. 
Josef Balán z Pardubic a 
českobr. evang. p. farář Řepa 
z Dvakačovic.  
Přerušení vyučování 
V době od 4. září do 4. 
listopadu 1939 bylo v obou 
třídách zdejší školy ubytováno 
vojsko Říše, proto se v této 
době nevyučovalo.  
Po řádném vyčištění a úpravě 
školních místností mohlo býti 

započato s vyučování 10. 
listopadu 1939  
Nové vlajky 
Obecní úřad opatřil pro zdejší 
školu Říšskou vlajku a vlajku 
Protektorátu Čechy a Morava.  
8. prosince byla na zdejším 
nádraží při posunování vagonu 
s uhlím usmrcena vdova R. 
Šlímová, matka 3 našich žáků. 
Na popud tř. učitele Ant. 
Nováka sebrali žáci druhé třídy 
mezi sebou 400 K, které 
darovali sirotkům.  
 
Školní rok 1940-41 
Byl zahájen 1. září 1940 
Stav žactva 
V 1. třídě – 1. odd. 7 chlapců + 
3 děvčata, 2. oddělení  7 
chlapců + 6 děvčat, celkem 23 
žáků + 1 
Ve 2. Třídě-  1. odd. 8 chlapců 
+ 2 děvčata, 2. oddělení 12 
chlapců + 8 děvčat, celkem 30 
žáků  
Na celé škole je 34 chlapců + 
19 děvčat , 53 žáků + 1 
Dívčím ručním pracím bude 
vyučováno 10 žákyň, celkový 
počet všech školou povinných 
dětí je 77. Z těch chodí 24-1 do 
měšť. školy v Dašicích.  
Podle nábož. vyznání je:  
Římskokat. 1. tř. –20 žáků, 2. tř. 
–24 žáků, celkem 44 žáků 
Evang. Českobratr. 1. tř. –. 2 
žáci, 2. tř. 1žák, celkem 3 žáci  
Českomor. 1. tř. 2 žáci, 2. tř. 5 
žáků, celkem 7 žáků  
Z vyučování náboženství i ruč. 
pracím zůstává proti roku 1939-
40 vyučování beze změny.  
Od 30. září navštěvuje zdejší 
školu opět Jaroslava Šafaříková, 
která výnosem ze dne 24.9.č. 7. 
366/40 byla pro nemoc … 
(dále zápis chybí, což se patrně 
stalo při kopírování originálu 
kroniky v okr. archivu. Zřejmě 
vypadl jeden list, ale i ostatní 
zápisy už jsou jen útržkovité, a 

z těch kopií se moc špatně čtou. 
Poznámka p. Udržalové.) 
 
Z nich první zápis:  
Odejde 10 žáků, 16 chlapců a 4 
děvčata. Propuštěn ze školy žák 
2. třídy J. B., který navštěvoval 
naší školu 8 roků a splnil svoji 
zákonem předepsanou 
povinnost. Inventář pomůcek 
má 475 čísel. Přibylo 22 čísel. 
 Zapsal Ant. Novák 
A druhý útržek:  
…proslov, který mu byl úředně 
zaslán. V ten den vztyčeny byly 
u  vchodu do školy Říšská i 
protektorátní vlajka od 7. hod 
ranní do 7. hod večerní.  
(Pak už zápis pokračuje 
normálně.-poznámka p. 
Udržalové) 
 
Učitel Ant. Novák navrhl, že 
sehraje s dětmi divadelní hru. 
Návrh byl řid. učitelem 
zamítnut s poukazem, že dětské 
divadlo bude dávati Sokol. 
 
Inspekce 
Dne 8. dubna 1940 vykonal 
inspekci na zdejší škole pan 
okresní školní inspektor 
Antonín Veselý. 
Dne 20. dubna 1940 dožil se 
Vůdce a říšský kancléř Adolf 
Hitler 51roků svého života. 
Narozenin jeho bylo 
vzpomenuto na zdejší škole 19. 
dubna 1940 krátkou oslavou 
v poslední vyučovací hodině 
dopolední. Byl přečten úřední 
projev k tomu dni. 
 
Vadné návrhy 
Školní rok 1939-40 byl ukončen 
28. června.  
Stav žactva: 
V 1. třídě – 1. odd. 9 chlapců + 
5 děvčat, 2. odd.  8 chlapců + 3 
děvčata, celkem 17 chlapců + 8 
děvčat,tj. 25 žáků 
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Ve 2. třídě 1. odd. 5 chlapců + 5 
děvčat, 2. odd. 13 chlapců + 7 
děvčat, celkem 18 chlapců + 12 
děvčat, tj. 30 žáků 
V obou třídách je 55 žáků.  
Zdravotní stav žactva v lednu 
byl špatný. Velké mrazy a 
nedostatek uhlí v domácnostech 
způsobily četná onemocnění 
dětí kašlem , rýmou a chřipkou.  
Četné revise žákovské i školní 
učitelské knihovny byly 
provedeny. Knihy zabaleny, 
napsány protokoly, přiloženy ke 
knihám a tyto zapečetěny a 
uloženy.  
Pololetní prázdniny byly pro 
nedostatek uhlí prodlouženy do 
4. března, takže v únoru se 
vůbec nevyučovalo. Aby byly 
zmírněny následky zastavení 
vyučování, byly děti jednou 
týdně shromážděny ve škole a 
byly jim ukládány týdenní 
domácí úkoly .  
4. března  až 8. března bylo 
vyučováno pravidelně, ale 
následkem zmíněného 
nedostatku topiva rozhodla se 
správa školy s místní škol. 
radou zavésti polodenní 
vyučování. Od. 1. dubna se již 
vyučuje pravidelně.  
Výročí zřízení Protektorátu. 
 15. března 1940 shromáždili se 
žáci obou tříd v místnosti 1. 
třídy a řídící učitel přednesl 

příslušný úřední projev 
k tomuto dni.  
 
Školní rok 1940-41 
Zdravotní stav žactva by ku 
konci října a v listopadu 1940 
velmi špatný. Mnoho žáků 
onemocnělo příušnicemi, takže 
ve 2. třídě byla v listopadu 
docházka 82,11 %.  
Pololetí školního roku 1940-41 
končí 5. února 1941, kdy 
v poslední vyučovací hodině 
byla vydána vysvědčení. 
Německému jazyku se vyučuje 
na zdejší škole povinně od 20. 
ledna 1940, tři hodiny týdně. 
Učí Ant. Novák, který 
navštěvuje kurs německého 
jazyka v Pardubicích.  
Oslava druhého výročí 
Protektorátu dne 15. března.  
Žactvo shromáždilo se v den 
druhého výročí zřízení 
Protektorátu Čechy a Morava 
ve 2. třídě se svými učiteli a 
řídící učitel přednesl příslušný 
projev. Průběh oslavy byl 
důstojný. Po oslavách bylo 
prázdno.  
Dne 20. dubna 1941 
dožil se vůdce a říšský kancléř 
Adolf Hitler 52 roků svého 
života. Narozenin jeho bylo 
vzpomenuto dne 19. dubna 
1941 v poslední vyučovací 
hodině ve 2. třídě a řídící učitel 

přednesl příslušný úřední projev 
k tomuto dni.  
 
Školní rok 1940-41 bude 
ukončen 28. června 1941 
Docházka v tomto školním roce 
V 1. třídě 95,64 % 
V 2. třídě 94,82 % 
Proti předešlému roku se 
zhoršila o 1,78 %  
Postup žactva  
V 1. třídě budou opakovat 2 
žáci.  
Ve 2. třídě 5 žáků.  
Do měšť. školy v Dašicích 
postoupí 9 žáků – 6 chlapců a 3 
děvčata. Stav žactva na konci 
roku 1940-41. 
V 1. třídě: 1. odd. 7 chlapců + 3 
děvčata, 2. odd. 7 chlapců + 6 
děvčat tj. 23 žáků 
Ve 2. třídě 1 odd. 8 chlapců + 2 
děvčata,2. oddělení 12 chlapců 
+ 9 děvčat tj. 31 žáků 
Na celé škole je 54 žáků.  
Zapsal Ant. Novák  
 
Způsob této výuky trval do 1. 
září 1982, kdy po 140 letech 
trvání školy, z rozhodnutí ONV 
Pardubice, bylo vyučování ve 
zdejší škole zrušeno a děti už od 
1. třídy dochází do spádové 
školy v Dašicích.  

Květa Udržalová 

_____________________________________________________________________________________ 
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Pudinkové řezy se šlehačkou a jahodami 

Těsto: 
4  vejce 
4 lžíce cukru krupice 
4 lžíce teplé vody 
4 lžíce polohrubé mouky 
2 lžíce kakaa 
1/2 bal.prášku do pečiva 
 
Krém: 
1 vanilkový puding 
300 ml mléka  
5 lžic cukru krupice  
125 g másla 
 
Vrchní část: 
500 g zakysané smetany 
3 vanilkové cukry 
500 ml smetany ke šlehání 
jahody nebo jiné ovoce 
 
 Připravíme klasické těsto, které upečeme při 
teplotě 180 stupňů cca 15-20 minut. Upečené  
necháme vychladnout a pomocí vykrajovače 
jadérek na jablka uděláme do těsta dírky. 

 
  Uvaříme klasický puding, do horkého 
vmícháme 125 g másla. Ještě horké nalijeme na 
těsto, do kterého jsme udělali dírky a pěkně 
uhladíme. Vrch posypeme rozdrobeným těstem 
(z částí, které jsme vydlabali) a necháme 
vychladnout. 

 
  Spolu utřeme zakysanou smetanu s cukrem a 
navrstvíme na vychladlý koláček. 
 
  Následně vyšleháme smetanu do tuhé šlehačky 
a navrstvíme na zakysanou smetanu. Uděláme 
vzory vidličkou nebo stěrkou. 

 
  Ozdobíme podle vlastní fantazie nebo pouze 
ovocem. 

_____________________________________________________________________________________ 
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