ZPRAVODAJ
obce Kameničná

ččíísslloo::

28

rrooččnnííkk::

2007

ZZA
AS
SE
ED
DÁ
ÁN
NÍÍ O
OB
BE
EC
CN
NÍÍH
HO
O ZZA
AS
STTU
UP
PIITTE
ELLS
STTV
VA
A
č.14
27.8.2007
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
- Příspěvek Svazu žen na Kamenský víkend v Pastvinách v částce 4000,- Kč.
- Příspěvek narozeným dětem Vojtěch Veverka , Aleš Kaplan,
Jakub Martin Brokeš, ve výši 3000,- Kč.
- Smlouvu o převedení dlouhodobého majetku uzavřenou dle § 51 zák.
č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších zákonů, Retenční nádrž Kameničná
mezi Obcí Kameničná a Lesy České republiky,s.p. Hradec Králové s tím, že
starosta ověří právní aspekty smlouvy.
- Udělení práva provedení stavby pro stavebníka polní cesty Obec Kameničná.
- Výměnu okapů na obecní kapli a opravu uchycení pantů vstupních dveří do
kaple.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, povinností nebo lhůt a obnovení
souboru geodetických informací k pozemkům dotčených pozemkovou úpravou
v k.ú.Kameničná. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú.Kameničná.
Nařízení č.9/2007 krajské veterinární správy k ukončení mimořádných veterinárních
opatření v souvislosti s ptačí chřipkou.
Zprávu z 57 jednání Rady Pardubického kraje.
Oznámení o opravě chyby v katastru nemovitostí – objekt MŠ Kameničná

č.15
1.10.2007
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
Souhlasí se vstupem do Sdružení místních samospráv ČR, viz:www.smscr.cz
Žádost Mateřské školy Kameničná o udělení výjimky z počtu dětí pro příští dva
roky. Naplnění třídy do 28 dětí po odsouhlasení s kolaudačním rozhodnutím MŠ
Rozpočtový výhled pro rok 2007-2011
Souhlasí s uzavřením „Smlouvy o výpůjčce“ – s firmou EKO-KOM,a.s. –
bezplatné užívání 1 kusu odpadových nádob na sklo a nákupu kontejneru, viz
„Smlouva…
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o převedení
dlouhodobého majetku – Retenční nádrž Kameničná na Lesy České republiky,s.p.
-

-

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
Oznámení o zahájení stavebního řízení „polní cesty C16 a C32“ do Kunvaldu a
Helvíkovic.
Nabídku likvidace bioodpadů na kompostárně Dlouhoňovice a dodání kontejnerů
na bioodpad s předpokládanou dotací cca 80%
Žádost pana Karla Pecháčka o provedení dvou srážek dešťové vody na obecní
cestě do Pádolí.
Žádost paní Olhy Prokofyeva a Volodymyra Svintsitskyy o odprodej části parcel
272/1 a 272/2 u čp.73.
Provedení přípravy místa pro kontejnery na plasty a sklo na horním konci.
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hhhhhhhhhh Informace pro občany: gggggggggggg
17. 9. 2007 byla otevřena nová výjezdová základna rychlé lékařské pomoci
v Žamberku.
Dispečink tísňové linky 155 sídlí v současné době
v Ústí nad Orlicí, výhledově bude mít operační
středisko v Pardubicích. Krajský úřad zde vybudoval
nové výjezdové místo RLP a ordinaci LSPP. Slouží zde
tým: lékař, sestra, řidič, kteří jsou vždy připraveni
k rychlému výjezdu. Budova základny byla vystavěna
nákladem přes 8 milionů Kč. Většinu finančních
prostředků zajistil Pardubický kraj.
Oznámení: VIKA Kameničná a.s. vydává ze svého skladu v Helvíkovicích na
Popluží (tel: 465 611 364) obilí na nájemné a naturálie za rok 2007
V termínu od 9.10.2007 do 26.10.2007 vždy v úterý od 13:00 do 17:00hod
a v pátek od 13:00do 16:00 hod
Pytle na obilí si vezměte s sebou. Případně je možno je zakoupit za 15Kč kus na místě.

Nezapomínáme třídit odpad?
Věřte tomu nebo ne, třídíte pro sebe! Chtěl bych, aby se třídění odpadu stalo
v našem kraji samozřejmostí. Já to již za samozřejmost považuji. Separováním
odpadu chráníme přírodu a životní prostředí pro další generace. Třiďte odpad,
je to moderní a výhodné!

Ing. Petr Šilar
člen Rady Pardubického kraje
zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov
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Nevíte kam s ním?
Český zahrádkářský svaz –základní organizace Žamberk oznamuje, že provoz moštárny
v Žamberku v Albertově ulici byl zahájen .
Objednávky předem na tel. 465 614 534.
Přijímáno bude pouze ovoce čisté, nenapadené hnilobou nebo jinak poškozené.
Příjem ovoce na moštování:
STŘEDA 14.00 -18.00 hod. a SOBOTA 8.00 -12.00 HOD.
Výdej moštu:
středa 14.00 -18.00 hod. a sobota 8.00 -12.00 hod.
(čisté, vymyté lahve 0,7 l s sebou!).

Pěstitelská pálenice DLOUHOŇOVICE zahájila činnost výkupem ovoce, a to každou
sobotu od 15:00 hod. Podmínkou kvalitního destilátu je zdravá surovina. Třiďte ovoce a
nechte dozrát surovinu k pálení.Přejímka ovoce bude prováděna dlouhodobě. Rádi Vám
pomůžeme radou přímo v pálenici nebo na telefonu 607 838 392
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Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci
říjnu a listopadu oslaví významné životní jubileum.
Tentokrát se s oslavenci, kteří mají kulaté narozeniny protrhl ten pomyslný
pytel a zastupitelé budou mít možnost pogratulovat v měsíci říjnu hned
čtyřem našim občanům.
Paní Irena Jirčíková a pan Jaromír Kacálek oslaví nádherných 70 let.
Pan Marian Bundzík bude slavit 65 let.
Pan Mojmír Kacálek bude mít kulatých 60 let.
V měsíci listopadu pogratulujeme:
Paní Libuši Kotyzové, která bude slavit
překrásných 85 let.
Pan Jaroslav Jirčík oslaví 75 let a pan
Jaroslav Talafant kulatých 60 let.

Gratulujeme!
7.10.2007 – přivítá starosta a slavnostně zapíše do Pamětní knihy obce tři
občánky, kteří se narodili v letošním roce. Vojtěcha Veverku, Aleše Kaplana a
Jakuba Martina Brokeše.
EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEF
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Co se událo:
– proběhl již tradiční Dětský den k ukončení prázdnin. I přesto, že
počasí moc nepřálo se odpoledne vydařilo. Děti plnily různé disciplíny na
stanovištích. Za splnění úkolu dostaly žetony, které proměnily ve směnárně za
(jako) peníze a za ty si koupily různé drobnosti v prodejně. Nechyběl skákací
hrad, který ocenily hlavně malé děti. Velmi zajímavé bylo hlavně slaňování,
které probíhalo u teletníku. Adrenalin na laně si vyzkoušeli jak děti tak dospělí.
Nechyběla domobrana se střelbou, ani soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
Odpoledne zakončil fotbal.

1.9. 2007

Co nás čeká:
Společenský život v obci se omezil na práce na zahrádce a žádná akce není
v dohledu . Tak jsem zabrousila na Internet a našla vše co by vás mohlo
zajímat.

6.října 2007 -Hudební festival HAJCUK pokračuje i na podzim
Další z řady multižánrových hudebních festivalů s názvem Hajcukův nášup 11
se uskuteční
6.10. od 20.00 hod. v Hospodě u Kostela ve Slatině nad Zdobnicí.
Sdružení Hajcuk tak po úspěšném open airu, který proběhl v červenci
představuje všem příznivcům 6 zcela nových, pod Orlickými horami zajisté
neokoukaných kapel, kterými jsou: TAINTED (industrial core Šumperk), B.B.T.
(hardcore Ústí nad Orlicí),INSIDE OUT (cross rock Hradec Králové), VISION
DAY´S (punk Svitavy), SKAPOLLO (skapáno Vrchlabí) a konečně hlavní hvězdu
večera sk. HOUBA.
Celá akce startuje od 20.00 hod. v sále hospody U Kostela ve Slatině nad
Zdobnicí, vstup do 20.00 hod je 80,-Kč, po 20 hod. 95,- Kč. Více informací
naleznete také domovských stránkách pořadatelů na www.hajcuk.borec.cz

13. října 2007 - od 20.00 hod. pořádá hokejový oddíl Slámožrouti Kunvald
Slámožroutskou zábavu v sokolovně v Kunvaldě.
Hraje roková skupina Bladex.
Jezdecký klub Polsko srdečně zve všechny příznivce koní a přírody na
VIII. HUBERTOVU JÍZDU V ŽAMBERKU,
Která se koná 13.října 2007 u myslivecké chaty – u kapličky Pod Suticí
Program:
10:00 hod – zahájení
10:30 hod – odjezd na hon za liškou
13:00 hod – parkurové skákání a další soutěže
Po odjezdu na hon budou připraveny soutěže pro děti. Občerstvení zajištěno.
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Rodinné centrum Pohoda v Žamberku vás zve na Burzu dětského zboží
Výběr zboží:
17.- 19.10.
8 – 18 hod
Prodej zboží: 22.- 24.10.
8- 18 hod
Výdej:
26.10.
8-18 hod

EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEF

Výsledky z 10. ročníku Výprachtického pětiboje:
22.9.2007
Romana Kalousová
Katka Kulichová
Tereza Kulichová
4. místo:
Erika Beranová
5. místo:
Lucka Kotyzová
5.-6. místo:
Kamila Trejtnarová
6. místo:
Pája Štěpánková
9. místo:
Simča Kotyzová
V celkovém umístění se na 1. místě umístila Romana Kalousová.
Děkuji také Lídě Kotyzové, která ochotně obětovala sobotní
dopoledne a vzala druhé auto na dovoz děvčat.
Zuzana Aulichová
1. místo:
3. místo:

1.9. 2007 Dětský den
Od 14 hod. proběhlo tradiční dětské odpoledne na ukončení prázdnin na hřišti
za Veverkovi. TJ Sokol /Jitka Rolečková/ připravil různé soutěže , které děti
mohly absolvovat a získávat u nich žetony a ty směňovat ve směnárně za
rozmanité sladkosti. Současně probíhala střelba ze vzduchovky bez věkového
omezení pod vedením hasičů T. a Z.Aulichových. Každý měl 10 ran, pro
umístění se počítal nejlepší součet všech zásahů. Absolutním vítězem se stal L.
Grof s 84 body, Felberová J. nasbírala 81 bodů a třetí nejlepší výkon podali Filip
Bednář a Jarda Beránek s 79 body. Celkem se zúčastnilo 47 střelců.
Leitnerovi poskytli koně a trpělivě vozily zájemce z řad dětí. Z Brna firma
HOPŠTEJN
provozovala skákací hrad, kde bylo permanentně obsazeno.
Jadrníčková Eliška se svými přáteli vojenské techniky umožnili zájemcům
vyzkoušet střelbu zase z jiných vojenských zbraní a seznamovali je s různými
vojenskými pomůckami. Asi nejzajímavějším lákadlem „adrenalínovým“ se
stalo slaňování pod vedením Petra Rolečka za pomoci L. Grofa. Zpočátku se
zdálo, že nikdo nemá zájem a pak nevěděli, kdy mají skončit. Od 17 hod. se
odehrál fotbalový zápas, bohužel už ne tradiční ženatí proti svobodným /fotbalu
chtivých ženatých se začíná nedostávat/. Podle zájmu se nalosovaly dvě
družstva : A : Lyerová Pavlína, Bednář Josef, Grof Lukáš, Štěpánek Martin ml.,
Štěpánek Jan, Jirčík Zdeněk
B: Martincová Šárka, Valach Miloš, Bednář David, Kratochvíl
Jaroslav, Grund Jakub, Krátký Roman
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Hrálo se dvakrát 2O min., soudcoval Faifer Tomáš. Vyhrálo družstvo A skórem
4:2
Výborné občerstvení zajistil Svaz žen, kamion pro případ deště a na hudební
produkci poskytl Grund Patrik, rovněž se sponzorským příspěvkem, za který
děkujeme. Hudbu mixoval Zdeněk Jirčík.
D ě k u j e m e všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravě
odpoledne, děvčatům na stanovištích, Svazu žen za občerstvení. Celkem se
mohlo na hřišti vyskytovat i 100 lidí včetně diváků.
Kratochvílová Jana - koordinátor

CVIČEBNÍ HODINY
ŽENY - úterý 20 - 21 hod., možná přehodíme i na středu,
začneme 6.11.2007 ve škole. Sledujte vývěsku.
Cvičí : Jana Kratochvílová
STARŠÍ ŽÁKYNĚ : v neděli 17 – 19 hod. Hodinu na sále a hodinu ve škole.
Cvičí: Jitka Rolečková - začneme 28.10.
DĚTI A MAMKY: v pondělí od 16 – 17 hod. Začínáme 22.10.
Cvičí: Iveta Kacálková
ORIENTÁLNÍ TANCE: v pondělí 17 30 – 18 30 hod ve škole. Začínáme 22.10.
Cvičí: Iveta Kacálková
FLOORBALL : v pátek v 18 hod za dohledu Josefa Bednáře a Lukáše Grofa
- začneme dle zájmu
POSILOVNA: pondělí – 16 – 19 hod , klíče na Obecním úřadu
Středa - 17 – 19 hod otevřeno
Sobota – 09 – 11 hod otevřeno
V jinou dobu klíče u Jitky Rolečkové tel: 603 116 371. Ve škole najdete i stůl
na ping-pong.
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

Ze starých kamenských kronik.
Přicházím s dalšími zajímavými událostmi, které se udály na přelomu 19.a
20.století v Kameničné v měsících říjnu, listopadu a prosinci.

Říjen

23.10.1892 starostou honebního společenstva byl zvolen František Veverka čp.3
2.10.1904 vysvětil farář Rokytenský za asistence Josefa Poláčka, děkana žamberského, sochu
Srdce Panny Marie na pozemku Václava Hovada, krejčího z Rokytnice, rodáka z Kameničné
čp.29, poblíže kaple.
26.10.1908 uspořádána byla stromková slavnost, při které vysázeno stromořadí štěpného dubu,
které vedlo od kaple po budovu školy.
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Listopad

21.11.1897 sehráli ochotníci představení „Půjčil svou ženu“. Hráli například Kalous František
čp.53, Štěpánková Františka, Kacálek Josef, Vítková Marie, Hovad Václav čp.29, Blažek
Karel, Štěpánek Josef a Tomeš Josef z Helvíkovic. Představení navštívilo 176 osob.
4.11.1902 koupil Hasičský spolek od firmy Smékal dvouproudní stříkačku za 1140 korun.
12.11.1909 vichřice a mnoho sněhu zapříčinilo, že mnoho stromů polámáno bylo. V tomto měsíci
též 19 případů dusivého (černého) kašle zjištěno bylo.

28.říjen Vznik České republiky - Státní svátek

Jak viděly rok 1918 kamenské kroniky
Rok 1918 byl suchý, sena málo, jetele špatné, obilí přiměřeně. Pole obdělávána byla ženami, které
ku podivu všech dokázaly při těžkých poměrech a nepřítomnosti mužů vésti hospodářství.Rozmohlo
se předražování potravin. I v Kameničné byl jeden člověk, který prodával metrák brambor za 70
korun, předán k potrestání okresnímu výboru. Ten mu udělil důtku a musel vrátit peníze, o které
se obohatil.
Veškeré životní potřeby velice podražily. Například šactvo stálo 100 korun a více, obuv až 300
korun, byly zavedeny přídělové lístky na tabák ( 72 ks cigaret na měsíc).
Večer stihla obec Kameničnou první nepotvrzená zpráva, že Rakousko bylo poraženo a vyhlášena
republika Československá. Ještě týž večer byly vyvěšeny prapory.
Druhého dne došly již zprávy určité. Každý vydechl volněji po čtyřleté vojenské diktatuře.
7.listopadu se konala slavnost pamětní na Tomanově kopci. Zde byla postavena hranice a na ní
páleny byly obrazy osob z rodu Habsburského, žlutočerné prapory, vojenská vyznamenání a vše, co
zde Rakousko po sobě zanechalo. Řeč slavnostní držel pan učitel Brkl, přítomni byli všichni
obyvatelé obce.
8.listopadu pak všichni šli a děti jely na dvou povozech do Žamberka, kde se konal tábor lidu za
štěstí mladé republiky. Přítomni byli zástupci všech obcí okresu. Mimo jiné se zde vzdala úcta všem
padlým a nezvěstným. Z Kameničné to byli tito:
Jaroslav Hovad čp. 73, Antonín Hovad čp.73 nezvěstný, Antonín Divíšek, Josef Mihulka čp. 5,
Karel Ludvík čp.36, František Mazura čp.48, Antonín Aulich čp.56, František Aulich čp.56
padl při obléhání Pržemyšlu, Karel Blažek čp.4 padl na italské frontě, František Dvořák čp. 19
padl v Albánii, Antonín Kotlář čp.13 padl v Itálii, František Kotyza čp.71 zemřel v ruském
zajetí, Bernard Kalous čp.20 padl v Tyrolích, Cyril Šembera čp.69 nezvěstný.
Jako legionáři se vrátili: František Aulich řezbář z Ruských legií, Antoní Nutz z Italských legií a
Antonín Praus rovněž z italských legií.
Zuzana Aulichová
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd
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PRANOSTIKY:

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Teplý říjen – studený listopad.
Je-li říjen velmi zelený,bude zato leden hodně studený.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Čím dříve listí opadne ,tím úrodnější příští rok.

Milí čtenáři, ne zrovna moc teplé prázdniny jsou šťastně za námi a vše se vrací do
vyšlapaných kolejí. Děti do škol, kde se budou snažit vzpomenout si, co se učili před
prázdninami a rodičové z dovolených do pracovního procesu.
Pro knihovnu je to nejplodnější období. Škola zavalila děti povinnou četbou a rodičové
zkusí v románech najít to co nestihli prožít o dovolené. Samozřejmě, pokud vám to dovolí
padající listí, sběr ořechů a dalších věcí u kterých bolí záda i jiné končetiny. Děti před
těmito nepříjemnými činnostmi může zachránit jen návštěva knihovny s úmyslem odnést
si domů knihy požadované paní učitelkou nebo koníčky jako Sokol a Hasičák.
Odpočinek nám v říjnu a listopadu nepřinesou ani svátky, protože zrovna tento rok
vycházejí oba dva přesně na sobotu a neděli.
Přesto se vám je, jako v každém Zpravodaji pokusím přiblížit víc, než jednou větou,
kterou objevíte v kalendáři.
28. října – Den vzniku samostatné ČSR
Vypuknutím první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky v
Rakousko-Uhersku do pozadí. To vedlo české politiky k prosazování samostatnosti před
federálním uspořádáním monarchie. Po počátečních represích zůstávali čeští politici doma
pasivní. Naproti tomu český exil v čele s Tomášem G. Masarykem prosazoval po celou
dobu války u mocností osamostatnění Československa. Tomu napomáhaly
československé legie, které bojovaly proti Rakousko-Uhersku a Německu a vytvářely tím
příznivý obraz budoucího státu.
Roku 1917 kritizovali nečinnost českých poslanců spisovatelé. Domácí politici se objevili
na scéně při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Tento dokument reagoval na
zdánlivě bezvýznamné jednání o separátním míru s Ruskem, na které nebyli pozvání
zástupci národů Rakousko-Uherska. Deklarace obsahovala požadavek samostatnosti a
nebylo v něm ani slovo o Rakousko-Uhersku. Tím byl zahájen společný postup
osamostatnění doma i v zahraničí.
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Československá vlajka

(od roku 1920)

(do roku 1920)

velký znak

malý znak

střední znak

Masaryk v polovině roku 1918 dosáhl příslibů
uznání nezávislosti od mocností Dohody. V
Paříži ustanovil prozatímní československou
vládu. Mezitím se politické strany doma dohodly
na vytvoření Národního výboru, který se měl
připravovat na převzetí moci.
V reakci na vyvážení potravin z Česka byla
vyhlášena na 14. října generální stávka. Ve
městě Písek došlo k předčasnému vyhlášení
samostatného Československého státu. Během
převratu byly strhávány symboly mocnářství z
radnice a ve městě zavlály trikolóry. Následně
bylo železničáři odpoledne z Prahy přivezeno, že
se vyhlášení republiky odložilo, revoluční dav se
rozprchl a do města byl přidělen oddíl
uherských vojáků, který začal vyšetřovat
okolnosti převratu.
Dne 28. října 1918 kolem 9. hodiny ranní se
vydali Antonín Švehla a František Soukup
jménem Národního výboru převzít Obilní ústav,
aby zabránili odvozu obilí na frontu. Poté se
rozšířila zpráva o uznání podmínek míru
Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i
uznání autonomie národů Rakousko-Uherska,
které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Na
večer téhož dne vydal Národní výbor první
zákon o zřízení samostatného státu.

ČESKOSLOVENSKO
Také
Česko-Slovensko.
Oficiální
názvy:
znak
1961Československá republika (uváděno také jako
1989
Republika
československá,
ČSR),
Československá socialistická republika (ČSSR),
nebo Česká a Slovenská federativní republika (ČSFR). Stát ve střední Evropě, který
existoval od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.
Vznikl po 1. světové válce jako jeden z nástupnických států rozpadlého RakouskaUherska. Zahrnoval území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska
a Podkarpatské Rusi („Horní Uhry“).
znak
ČSFR
1990)

(od

Mezi dvěma válkami, 1918–1938
Po vzniku Československa bylo snahou zakladatelů reprezentovaných např. T.G.
Masarykem, E. Benešem, M. R. Štefánikem a dalšími vytvořit jednotný národní stát
založený na ideji čechoslovakismu.
Na jeho území se hovořilo více než půl tuctem jazyků. Česky, německy, slovensky,
maďarsky, polsky, rusínsky a dalšími nářečími ukrajinštiny. Mezi další jazyky patřily jidiš,
rómština, rumunština a jejich nářečí.
Za státní jazyk byl prohlášen jazyk československý.
Prvním československým prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk, kterého v roce
1935 vystřídal Edvard Beneš.
Do československých poměrů vážně zasáhla celosvětová hospodářská krize první
poloviny třicátých let, v roce 1933 tak bylo v Československu téměř 1 000 000
nezaměstnaných. Dalším zásahem do vývoje situace v ČSR byl nástup Adolfa Hitlera k
moci v sousedním Německu, který se stal podnětem pro vznik Sudetoněmecké strany,
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která vyvolávala v českém pohraničí protičeské nálady a kladla československým
oficiálním orgánům požadavky dle zadání A. Hitlera. Od roku 1937 se situace začala
dramaticky radikalizovat, což vyvrcholilo protičeským pučem v září 1938.
Druhá světová válka, 1938–1945
Ústup československé politické reprezentace před „Mnichovskou dohodou“, diktátu
podepsaného 29. září 1938, znamenal konec předválečné ČSR, první republiky.
České pohraničí, tzv. Sudety, bylo o den později, 30. září 1938, postoupeno Německu a
na Těšínsku částečně Polsku. Podobně byla Maďarsku na jeho severních hranicích
postoupena slovenská území.
K rozpadu zbylého Česko-Slovenska došlo 14. března 1939. Slovensko vyhlásilo
samostatnost a zbylé území dnešního Česka se stalo 15. března 1939 tzv. Protektorátem
Čechy a Morava.
Odešla první vlna emigrace. Mnozí z těch, co zůstali, zejména Židé, Romové i jiné
národnosti, jakož i odbojáři, zahynuli v koncentračních táborech nebo byli popraveni.
V roce 1940 bylo v Londýně Edvardem Benešem ustanoveno Prozatímní státní zřízení
ČSR, vznikla tedy československá exilová vláda.
Tři roky po válce, 1945–1948
Po skončení války v květnu 1945 bylo Československo obnoveno, ale bez území
Podkarpatské Rusi, které bylo připojeno k sovětské Ukrajině v rámci expanze SSSR na
západ.
První poválečné parlamentní volby
V květnu 1946 se konaly první poválečné parlamentní volby, které vyhrála v českých
zemích se ziskem 40 % hlasů KSČ. Zato na Slovensku jasně zvítězila Demokratická
strana a komunisté vzdor agresivní kampani, která místy hraničila s terorem, získali jen
30 %.
Ale i přes neúspěch na Slovensku získali komunisté 30 % hlasů a stali se nejsilnější
stranou v zemi. Výsledek voleb se odrazil ve složení vlády. Komunisté si podrželi nejen
vlivná místa na ministerstvech vnitra, informací a zemědělství, ale získali i křeslo
premiéra, do něhož usedl předseda strany Klement Gottwald. Ministrem obrany se stal
tajný člen KSČ generál Ludvík Svoboda, který navenek vystupoval jako nestraník.
Od „Února“ k „Listopadu“, 1948–1989
Komunistický puč, dovršený 25. února 1948, vedl k převzetí veškeré moci KSČ. Tento
den byl jako „Vítězný Únor“, následně jeden z hlavních státních svátků, režimem
oslavován až do roku 1989.
Po roce 1948 odešla druhá vlna emigrace. Režim udržoval svou moc vykonstruovanými
procesy, popravami, vězněním a vládou strachu. Krátké období tání v Sovětském svazu v
polovině šedesátých let vedlo i k uvolnění v tehdejší ČSSR a k Pražskému jaru v roce
1968. Naděje na „socialismus s lidskou tváří“ byly na rozkaz Moskvy rázně ukončeny
invazí států Varšavské smlouvy, oficiálně nazvanou „bratrská pomoc“. Tehdejší
českoslovenští politici (Alexander Dubček a další) neviděli jinou možnost než opět, jako
před třiceti lety, nátlaku ustoupit.
V roce 1969 se Československo rozdělilo na federaci dvou svrchovaných států, České
socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.
V době po roce 1968 odešla třetí vlna emigrace.
1989–1992
Jako důsledek vleklých národnostních sporů Československo zaniklo k 1. lednu 1993, kdy
na jeho území vznikly dva samostatné státy, Česká republika a Slovenská republika.

17.listopadu – Den boje za svobodu a demokracii 1939, 1989
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Vše začalo 28.října 1939. Tehdy poprvé propukla nevůle lidí žít pod německou nadvládou
naplno a Prahu zaplavily masové bouře. Byl při nich postřelen student Lékařské fakulty
Karlovy univerzity Jan Opletal. (1915 - 1939) .
Do obecné školy chodil poblíž svého rodiště v Nákle u Olomouce. Poté navštěvoval
gymnázium v Litovli, kde složil maturitu v roce 1934. Od roku 1936 studoval v Praze na
Lékařské fakultě.
28. října 1939, v den výročí založení samostatného československého státu, proběhly v
Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, kterých se Opletal zúčastnil. Demonstrace
byly nacisty tvrdě potlačeny. Jan Opletal byl s těžkým střelným zraněním břicha převezen
na chirurgickou kliniku prof. MUDr. Arnolda Jiráska, kde následkem břišní infekce
navzdory lékařské péči 11. listopadu zemřel. Opletalovy ostatky byly převezeny do
rodného Nákla, kde mu byl později vztyčen také pomník.
Z Albertova mu byl vypraven slavnostní pohřeb. „Pryč s Hitlerem!, Chceme svobodu!, Ať
žije Beneš!, Ať žije Československo!“, znělo v den pohřbu Jana Opletala Prahou,
provázeno ještě zpěvem národní hymny a všeslovanskou písní Hej Slované. Mladí lidé
dali otevřeně najevo svůj odpor vůči okupantům. Zpočátku vše probíhalo mírně a za
zpěvu zakázané národní hymny. Napětí mezi studenty však bylo tak velké, že vše se
záhy vymklo pořadatelům z rukou a vznikla z toho mocná manifestace proti okupantům.
Dne 16.listopadu se naposledy učilo a den na to se již na nárožích Prahy objevily rudé
vyhlášky o tom, že české vysoké školy byly na tři roky zavřeny, devět podle Němců
hlavních představitelů studentstva bylo v Ruzyni zastřeleno a “větší počet účastníků vzat
do vazby”.
Toho dne přepadla německá policie a jednotky SS vysoké školy, podle scénáře o
ozbrojeném puči dokonce techniku na Karlově náměstí dobývali jejich příslušníci jako
nějakou pevnost, a pozatýkáni byli studenti na kolejích i v soukromí. Němci přitom
horlivě hledali neexistující zbraně. Během následujících dvou dnů byli studenti převezeni
do koncentračního tábora Sachsenhausen. Studentů bylo přes 1200. Snad jen jejich
mládí a dobré zdraví dovolily, že jich v táboře zahynulo “jen” 35.Táborem prošlo během
války 204 000 vězňů, z nich sto tisíc v něm přišlo o život! Třetina z těchto přímou
popravou. Hned po německém zásahu a zavření škol se ve světě začaly ozývat protesty a
v Londýně byl ustaven International Students Council, který vyhlásil den 17.listopadu za
Mezinárodní den studentstva. Od roku 1941 se pak začal slavit v celém svobodném světě
a v různé míře později i u nás.

1989

– V Praze se koná pokojná demonstrace studentů při příležitosti 50. výročí
studentských manifestací na počátku 2. světové války. Po počátečních proslovech na
Albertově a kladení květin a svíček na Vyšehradě se průvod vydává směrem na Václavské
náměstí, je však zastaven na Národní třídě pořádkovou policií a násilně rozehnán. To
následně vedlo k dalším rozsáhlým protestům studentů a veřejnosti proti
československému komunistickému režimu, tzv. Sametové revoluci, k pádu vlády a
nastolení demokracie.
Ve večerních hodinách byla v Česku pozorována polární záře, jev v této zeměpisné šířce
pozorovatelný jen zřídka.
Staženo z www.wikipedie.cz

Knihovna: otevřeno

středa: 17 – 19 hod.
sobota: 09 – 11 hod
kromě romantické četby tu najdete i 2 počítače s Internetem a tiskárnou.
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Jitka Rolečková
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Připravujeme na prosinec:
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – neděle 9.12.2007 u staré školy
VÁNOČNÍ (PRODEJNÍ)VÝSTAVU – sobota 22.12.2007
v budově staré školy

Uzávěrka příštího čísla bude 30.11.2007
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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