
 

Když Adolf Hitler shlédnul 15. března 1939 z oken Pražského hradu, ležela 

mu u nohou metropole porobeného českého národa. Ač sám přísný abstinent a 

vegetarián, oslavil tuto skutečnost douškem plzeňského piva a kusem pražské šunky. 

Na Pražském hradě strávil jednu noc. Druhého dne zde vyhlásil Protektorát Čechy a 

Morava. Tímto aktem byla legalizovaná nacistická okupace českých zemí. Poté říšský 

kancléř Hitler Prahu opustil a už se do ní nikdy nevrátil. V zemi nastaly zlé časy. 

V čele protektorátní správy stál státní prezident Emil Hácha, ale jeho pravomoci 

byly čistě formální. Skutečnou moc třímal ve svých rukách říšský protektor. Coby 

místodržící Führera Adolfa Hitlera se stall pánem nad životem a smrtí protektorátních 

obyvatel. 
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70 let od konce 2. světové války 

       70 let od konce Druhé světové války 

Konstatntin von  

Neurath (1939 – 

1943). Za jeho éry 

došlo k brutálnímu 

potlačení student-

ských demonstrací a 

k uzavření českých 

vysokých škol. V září 

1941 byl poslán na 

zdravotní dovole-

nou. Ač titulárně 

zůstal v úřadě až do 

roku 1943, k výkonu 

funkce se již ne-

vrátil. Hitlerovi vadi-

la jeho údajná sho-

vívavost k českému 

národu a nedo-

statečná ráznost při 

řízení okupační 

správy. 

Reinhard Heydrich 

(1941 – 1942) – Kat 

českého národa. 

Zastupující říšský 

protektor po dobu 

Neurathovi „nemo-

ci“. Všehoschopný 

muž, patřil ke špičce 

„Třetí říše“. Osnoval 

plány na vyhubení 

českého národa. Za-

vedl v zemi tvrdý 

represivní režim.  

V květnu 1942 na 

něj českoslovenští 

parašutisté - ze za-

hraničního odboje - 

spáchali atentát - na 

jehož následky Hey-

drich 4. června 1942 

zemřel. 

Kurt Daluege 

(1942 - 1943),  byl 

duševně nemocný 

muž, který trpěl 

syfilidou. Dokončil 

Heydrichův man-

dát zastupujícího 

říšského protek-

tora a v této funkci 

se činil. S výkonem 

jeho úřadu jsou 

spojeny stovky - ba 

tisíce - poprav čes-

kých vlastenců. 

Tragický je beze-

sporu i osud 

vypálených obcí – 

Lidic a Ležáků. Po 

válce byl Daluege 

uznán vinným ze 

zločinů a oběšen. 

Wilhelm Frick (1943 

– 1945), své jme-

nování říšským pro-

tektorem bral spíše 

jako osobní degra-

daci. Předtím, než 

jej Hitler do tohoto 

úřadu jmenoval, to-

tiž vykonával funkci 

říšského ministra 

vnitra. V Praze se 

zdržoval sporadicky. 

Faktickou moc měl 

státní ministr K. H. 

Frank. Poslední říš-

ský protektor Frick 

byl po válce uznán 

vinným a odsouzen 

v Norimberském 

procesu k trestu 

smrti oběšením. 

Dvojjazyčné názvy 

Prakticky okamžitě po okupaci zbytku 
českých zemí vešlo v platnost nařízení 
ohledně vztahu českého a německého 
jazyka. Veškeré místopisné názvy měly 
být odteď pouze ve dvoujazyčném 
provedení, přičemž němčina byla vždy 
nadřazena češtině. 

Kulturní vyžití 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O zábavu se v pohnutých časech starali místní ochotníci. Vnášeli do pošramocených duší 
svých spoluobčanů naději, že jednou bude líp a svými ochotnickými variacemi nabízeli únik 
od všudypřítomné zlé reality. I na zdejší jeviště však doléhaly nešvary doby. Výběr her a 
inscenací podléhal přísné cenzuře. I tak se na místním jevišti sehrály umělecky hodnotné 
kusy.  

 

 

 

 

 

 

Nařízené oslavy - Bylo nařízeno 

vyvěšovat protektorátní a říšskou vlajku na 

úřední budovy a školy pokaždé, když říšská 

branná moc dosáhla na frontách „oslnivých 

vítězství“. Rovněž vstoupilo v platnost 

nařízení ohledně nacistického pozdravu, 

jímž se mezi sebou měli zdravit členové 

spolků. Naši hasiči tento pokyn parodovali 

hláškou: „takhle vysoko skáče náš Punťa.“  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1939 
 
4. června – zaveden nedělní klid 
pro obchody. V neděli byly 
v obci otevřeny pouze tyto 
provozovny: dopoledne to bylo 
holičství, cukrářství Kubeš pak 
po celý den. 
 
Ceny potravin v srpnu 1939: 
 
1 kg másla 22,- Kč, tvaroh 3,50,- 
Kč, vejce 55 hal., brambory 80 
hal. - 1,- Kč, litr borůvek 2,- Kč, 1 
kg okurek 1,50 Kč, nakládačky 
3,- Kč. Jablka 2,50 – 4,- Kč. 1 kg 
cibule 1.50,- Kč, hlávka zelí 1, - 
2,- Kč, květák 1, – 3,- Kč.  Husy 
40, – 60,- Kč, slepice 18, – 20,- 
Kč, kuřata 12, - 22,- Kč. Párek 
holoubat 9, - 10,- Kč. Kačeny 30, 
- 35,- Kč, králíci 14, - 20,- Kč. 
Párek selátek 380, - 430,- Kč. 
 
1. října – zavedeny lístky na 
potraviny (maso, mléko, tuky, 
cukr a chléb), ale i šaty a obuv. 
Lístky jsou odstupňovány pro 
děti, dospělé, osoby těžce 
pracující, velmi těžce pracující a 
samo-zásobitele. 
 
Omezení přišlo i pro auto-
mobilovou dopravu. Nadále smí 
jezdit pouze vozy s povolením 
od „obrlandrátu“ v Pardubicích. 
Dostávají je lékaři a průmyslová 
auta. Je nařízena omezená 
spotřeba benzinu: 25 – 30 l na 
měsíc. Ale jezdilo se hodně na 
černý benzín, kterého bylo 
hodně v zásobě. Auta s povo-
lením jsou označena kličkou ve 
tvaru V. 
 
 
 
 
 

 
1940 
 
Od nového roku se vydává 
zrnková káva jen na lékařské 
potvrzení. Lidé však mají 
dostatečné zásoby. 
 
Až do 4. března měly děti 
prodlouženy pololetní prázd-
niny z důvodu nedostatku uhlí. 
 
Pro podporu válečného 
hospodářství byla v hostincích 
zavedena 10% přirážka k útratě. 
Zavírací hodinou je 23.00. 
 
1. dubna – byl zaveden znovu 
letní čas jako za první světové 
války. 
 
7. července – pouť byla 
pokažena pod vlivem přejezdu 
vojenských kolon přes obec. 
Jindy bezstarostně korzující 
veřejnost byla neustále četníky 
vytlačována ze silnice a od 
stánků - k zajištění volného 
průjezdu. Navíc platil zákaz 
tancování, proto se nekonala 
ani tradiční zábava. 
 
V honbě za aprovizací rozmáhá 
se jízda na kole. V tašce na kole 
se dosti uveze a není to tak 
nápadné.  Jsou ovšem těžkosti 
se sehnáním dobrého kola. 
Hojně se učí cyklistice i ženy 
z obce, Dobrý plášť se brzy stává 
raritním zbožím. 
 
5. září – na pole starosty 
Ladislava Šimka spadlo německé 
letadlo. Pilot vyvázl bez zranění. 
 

Odváděny musí být i vejce. Za 
jednu slepici 60 ks vajec. 
 
 
 
 

 
1941 
 
14. července – v hostinci U 
Weinlichů seděli přítomní nad 
vodou s trochou šťávy. Nebylo 
k dostání piva ani limonády. 
Příděl piva a lihovin byl vypit a 
vyčerpán. (hrozná představa ) 
 
29. října – vážení obecní 
zastupitelé schválili rozpočet na 
rok 1942. Potřeba jest 133.649,- 
Kč a úhrada je 88.425,- Kč. 
Schodek 45.224,- Kč. 
 
1942 
 
26. března – z věže kostela dva 
a z kaple na hřbitově jeden. 
Celkem tři zvony byly 
odevzdány do sběrny. Stařičký 
zvon Prokop zůstal naštěstí 
zachován. 
 
 
9. května – naši železničáři rádi 
pomáhali místním obyvatelům 
shozením několika pytlů 
s kvalitním černým uhlím z vlaků 
na přilepšenou. Jeden z pytlů 
však nešťastně zasáhl dělníka 
Jaroslava Fialu (čp. 256), který 
zranění hlavy na místě podlehl. 
 
1943 
 
Místní hasiči lobují za své členy 
a snaží se je uchránit od nucené 
práce v Německu. Jako záminku 
uvádí potřebu zabezpečení proti 
požárům v době žní. Mnoho 
mladých mužů z obce tak bylo 
uchráněno před nucenou  pra-
covní povinnosti v Říši. 
 
 
  
 

 
1944 
 
20. dubna – vyhořelo celé 
stavení i dílna koláře Vaňka. 
Poškozeny byly i stroje a cena 
škody byla velká. Svému 
sousedovi přispěchali na pomoc 
ochotníci, když mu věnovali 
čistý výtěžek ze svého 
představení na Lhotce ve výši 
1382.10,- Kč. 
 
1945 
 
1. dubna – při náletu na 
protektorátní dráhy byl zabit 
mladý topič Jindřich Jasanský 
(čp. 217). Doma měl ženu a 
malou holčičku. 
 
Oběti: za odbojovou činnost byli 
popraveni Josef Kovář a Ladislav 
Slezák ml. Ve vězení zemřeli: 
Vojtěch Kovář, Václav 
Lindenthál. Zastřeleni byli dále: 
Alois Pešorna, Isidor Štancl, Jan 
Vaňous, František Kovář. Na 
nucených pracích zemřeli: Josef 
Jiroušek, František Kubát, Miloš 
Kubišta, František Morkes, 
Antonín Rybka, František Šmíd, 
Rudolf Šmíd, Alfons Renčín (zůs-
tal nezvěstný). Poslední obětí 
byl Jaroslav Grof, který byl 
nešťastnou náhodou zabit 
v květnových dnech při honbě 
za zbloudilými německými vo-
jáky. 
 
10. května - obec byla 
osvobozena sovětskými jednot-
kami. Sovětští vojáci vstoupili na 
území obce ve 14.00. Tolik 
očekávaný Mír nastal.  
 
 
 
 
 

Ve čtvrtek 20. ledna 1944 kluci z obce provedli sběr 
odpadu. 
 

Slovo kronikáře obce 
 
Dobrý den, 
 
připomínáme si 70. výročí od konce 2. světové války. 
Proto Vám v příloze Dlouhotřebovského zpravodaje 
nabízím stručný přehled událostí z let 1939 – 1945, 
kdy naše obec náležela k území Protektorátu Čechy 
a Morava.  
 
 Od roku 1945 naše kotlina nepamatuje přímý 
válečný konflikt, ale rozhodně neprožíváme klidnou 
dobu. Napětí na mezinárodní scéně si v mnohém 
nezadá se střety mezi velmocemi za časů Studené 
války. Lidstvo je nepoučitelné a znovu se tasí zbraně, 
umírají civilisté, dochází ke střetu ideologií, 
náboženství, respektive celých civilizací. Takový je 
obrázek světa v roce 70. výročí od konce 2. světové 
války. Válka je opět často jediným prostředkem ke 
komunikaci mezi národy. A přičteme-li hrozbu 
terorismu, nachází se soudobá společnost možná 
v mnohem nebezpečnějším stavu, než jako tomu 
bylo v roce 1945. A to nemluvě o nejmodernějších 
zbraních, o kterých se válečným personám 
v polovině 40. let mohlo jenom zdát.  
 
Vám však přeji klidné prožití jarních svátků, pevné 
nervy do nové sezony a zdraví pro Vás a Vaše blízké. 
Vše dobré 
 

Martin Lamplot 
 
  
 


