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Posvícenský nohejbal 
 

 
 

 
 
Kostěnice Open 2018 
 

 
 

Obecní statistika 
 
Obyvatelé k 30.9.2018: 555 
 

Odstěhovali se: 
Kašpar Pavel, čp.121 

Horníčková Renáta, čp.8 

 

Narodili se: 
Likešová Ester, čp.4 

 

Opustili nás: 
Brychtová Dagmar, čp.144 

 

Přistěhovali se: 
Drozdová Kateřina, čp.98 

Kmoníček Kamil, čp.98 

Fuks Roman, čp. 178 

 
UPOZORNĚNÍ 

 
Obecní úřad v rámci svozu komunálního odpadu 

přistaví velkoobjemový kontejner 
 

 v sobotu 20. října 2018   
   od  7.00 do 11.00 hod. u obecního úřadu. 

 
Do kontejneru patří velkoobjemový domovní 

odpad 
(koberce, křesla…) 

 
Dále bude proveden sběr  nebezpečného a elektro 

odpadu  ( pneumatiky, lednice, baterie...) 
 

Tento víkend nebudou přistaveny kontejnery na 
bioodpad. 

 

http://www.kostenice.cz/
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného 20.9.2018 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
21.6.2018. 
 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
činnosti rady za uplynulé období. 
 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej části 
pozemku p.č. 116/3 z kterého vzniká pozemk p.č. 
116/4 a nákup nově vzniklého pozemku p.č. 667 
vše v k.ú. Kostěnice (dle geometrického plánu 
číslo 389-125/2014) vše za 800,-Kč za m2 a 
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.  
 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej části 
pozemků p.č. 519/49, 621/30 v k.ú. Kostěnice,  ze 
kterých na základě geometrického plánu vzniká 
pozemek p.č. 519/52 za  200 Kč/m2. Dále zřízení 
věcného břemene ve prospěch obce na přístup na 
pozemek p.č. 1196/2 v k.ú. Dašice, finanční 
náhradu ve výši 10 000,-Kč za zeleň a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku p.č. 125/2 v k.ú. Kostěnice za cenu 
200,-Kč za m2.  
 
 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje aktualizaci 
Programu obnovy venkova na roky 2019 -2024.  
 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje pokácení 2 ks 
stromu (jasan, olše) na pozemku p.č. 518/7, dále 
1suché vrby na pozemku p.č. 393/3 vše v k.ú. 
Kostěnice.  
 
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti 
o dotace na výstavbu zpevněné plochy na části 
pozemku p.č. 518/7 v k.ú. Kostěnice.  
 
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 4/2018.  
 
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodeje čísti pozemku p.č. 632 v k.ú. Kostěnice 
za cenu 200 Kč za m2.  

 
11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 
obce. 
 

Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného 4.10.2018 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, souhlas se zřízením stavby a souhlas se 
vstupem na pozemek (obec-majitel nemovitosti). 
 
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o 
zajištění projektové dokumentace a územního 
rozhodnutí na kanalizační přípojku a souhlas 
s umístěním přípojky na pozemku (obec-majitel 
nemovitosti) 
_______________________________________ 
 
Co dokáže poškodit jeden spadlý strom rostoucí 

v dosahu stavby… 
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Poděkování 
Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci všem dosavadním radním, starostu 
nevyjímaje, a také zastupitelům, kteří byli pro i proti „mým“ rozhodnutím. Neboť i negativní 
názory, pokud jsou konstruktivní, člověka posunou ku předu…. 
Přeji novému vedení Obce Kostěnice pevné nervy a podporu ze strany zastupitelů a pochopení u 
co nejvíce spoluobčanů. 
Hodně zdaru, přátelé!!!! 

Jana Víchová 
 

 
 
Vítání občánků 2018 
 
Příjemné počasí babího léta čtvrté zářijové 
neděle přispělo k příjemné atmosféře tradiční 
malé obecní slavnosti Vítání nových občánků. 
Sešli jsme se sice v neúplném počtu z důvodu 
stonání malých i velkých účastníků, ale do 
pamětní knihy byli zapsáni všichni, kteří si to 
přáli:  MATĚJ KALINA, REBEKA 
BALÁŽOVÁ, BARBORA LUPOMĚSKÁ, 
MATYÁŠ BULAWA, ELIŠKA BOUŠKOVÁ, 
ESTER LIKEŠOVÁ. Všem přejeme pevné 
zdraví a dobré žití v naší obci. 
                                                                                        
       Gabriela Zahrádková 
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V MĚSÍCI  ŘÍJNU  2018  slaví své životní jubileum: 

paní  Jůlie Venclová 
paní  Božena  Matoušková 

pan  František  Krátký 
 

V  MĚSÍCI  LISTOPADU  2018  slaví  své  životní  
jubileum: 

pan  Jindřich Adámek 
pan  Jiří  Sládek 

paní  Zdeňka Kašparová 
paní  Miluška Slepičková 

 
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 

                                                                                                    -g.z.- 

 
Malí výtvarníci z klubovničky přejí všem 
krásný barevný podzim. 

Plánované akce v obci a KD 

28.10. Oslava 100 let ČSR 

začátek listopadu - Uspávání 
broučků (termín bude upřesněn) 

10.11. MOGUL 

17.11. Ochutnávka vín 

1.12. Rozsvěcení vánočního 
stromu a koncert v KD 

8.12. Mikulášská nadílka pro děti 

 23.12. Dětské divadlo od 16:00 

Princezna se zlatou hvězdou na čele 

27.12. Turnaj ve stolním tenise 

 

Pravidelné akce v KD 

Pondělí:  Klubovnička – výtvarná dílna pro   
               malé kutily od 17h do 18.30h 
               
              Stolní tenis  pro děti – od 17.30h do 18.45h 
               

  Florbal muži – od 19.30h do 21.30h 
 

Úterý:    Sportovní hrátky pro malé sportovce do  
  7let - od 17h do 18h 

               
  Stolní tenis muži - od 18h do 20h 
 

Středa:  Cvičení pro školní mládež - od 17h do 18h 
 
              Florbal školní mládež  -  od 18h do 19h 
 
Čtvrtek:  Cvičení ženy - od 19h do 20h 
 
Pátek:   zimní období – Hasiči - přípravka (3 – 6 let)  

od 16h do 17:00 
                       Hasiči – ml. a st. žáci – 17:00 – 18:00 
 
Neděle:    Vánoční divadlo – od 17h do 18.30h 
 
                Cvičení ženy – od 19h do 20h 
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Mladí hasiči 

Zahajovací akcí nové sezony se 31.8.  jako 
tradičně stal víkendový pobyt v Božejově s 
naším spřáteleným  SDH Božejov. Ti nám 
každý rok zařídí ubytování v chatičkách a 
k dispozici nám dají i klubovnu myslivců (při 
nepřízni počasí jsme za ni 
opravdu vděčni). O 
žaludky se nám pečlivě 
staral Vláďa Pátek  
(děkujeme moc). Páteční 
příjezd byl ve znamení 
pořádné průtrže mračen 
(dle místních po měsíci 
první), ale nakonec se 
počasí umoudřilo a tak 
jsme zvládli párový 
braňáček i večerní posezení v klubovně 
s místními hasiči. V noci se opět spustil déšť a 
vytrval i celé dopoledne. Díky tomu se nám 
překazily plány na odpolední lanové centrum 

v Křemešníku 
u Pelhřimova a 
museli jsme 
hledat náhradní 
variantu. Tou 
nakonec byl 
výlet do muzea 
kuriozit 

v Pelhřimově.  Počasí se nakonec umoudřilo a 
tak jsme mohli potrénovat střelbu a zvládli 
jsme i noční hru. V neděli už rychle domů, 
chystat se na pondělní první školní den. 

Další týden trénujeme a pak už tři závody 
podzimní sezony – Podlažice, Sezemice a 
Břehy. Naše léta dřiny nám začínají nést první 
ovoce. V požárním útoku v Podlažicích získala 
přípravka 1. místo a putovní pohár Milana 
Zaniny, starší žáci stříbrnou příčku a mladší 

žáci to dovršili bronzovou medailí. 

 

V Sezemickém braňáčku se dařilo mladším 
hlídkám. Ze 24 družstev se umístily na 10.  a 
opět na 3. místě. O týden později si veliký 
úspěch zopakovaly v Břehách u Přelouče na 
okresním kole závodu v požární všestrannosti 
(„braňáku“) a z 34 družstev suverénně 
zvítězily. Je to naše první zlato mladších žáků  
na ligových závodech a opravdu jsme tomu 
nemohli uvěřit. Podařilo se nám překonat 
neporazitelný Komárov, Holice… Velkou 
gratulaci si zaslouží Eliška Kubíková, Roman 
Dostál, Jan Štěpánek, Matouš Kareš a Matyáš 
Černý. I ostatní hlídky se v tak velkém počtu 
neztratily a umístily se cca v polovině 
výsledkové listiny. Zazávodili si tu i nejmenší 
z přípravky – pro některé to byla premiéra  a 
odvezli si  ocenění za účast. Kostěnická 
přípravka byla ze všech nejpočetnější ;-). 

 

 

V pátek 19.10. se plánujeme s dětmi připojit 
k celorepublikové akci Ukliďme Česko a 
vydáme se po katastru obce Kostěnice posbírat 
nepořádek, který do přírody nepatří. Hasiči 
totiž nejen sportují, ale také pomáhají. Pak nás 
čeká zimní sezona v KD, výlet do Tonga, 
vánoční besídka…Děkujeme všem, co nás 
podporují.                                                              
Za SDH Kostěnice Jana Štěpánková 
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Kostěnice Open 2018 
 
Po loňské nepřízni počasí to letos hned po svatém 
Václavovi opět vyšlo a tak mohl proběhnout sedmý 
ročník našeho kostěnického turnaje 
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře - o putovní pohár 
obce Kostěnice. 

Vzhledem k větší účasti našeho mládí se letos 
zúčastnilo deset dvojic. Průběh byl již klasický: v 
sobotu se odehrály skupinové zápasy a v neděli 
proběhla vyřazovací část. 
Výsledky:  

1. místo: Rudolf Vích ml, Lukáš Čapek 
2. místo: Petr Diblík, Jan Hampl - hosté od 

policie 
3. František Peterka, Patrik Jouza a Josef 

Kučera (který v posledním zápase zastoupil 
zraněného Patrika) 

 
Hegemonie Rudy a Lukáše tedy stále nebyla 
narušena. Uvidíme, jak příští rok … ;-)  
Jednalo se o krásně a aktivně strávený víkend - za 
rok jste opět všichni zváni. Tenis je sport pro každý 
věk - živými důkazy jsou na našem turnaji Rudolf 
Vích st. a Josef Kučera.                             F. Peterka 
 

 
Nohejbal 2018 
 
V sobotu 15. září 2018 proběhl tradiční 
nohejbalový turnaj. Soutěžilo 6 týmu, které se 
ráno při zahájení stanovují losem. Takže 
mohou přijít nadšení jednotlivci a vždy si 
zahrají.  
 

 

 Letos panovalo krásné počasí, neskutečné 
sportovní výkony a dobrá nálada. 

Umístění letošního ročníku: 

1. místo - Fanda Peterka, Lenka Pulkrábková a 
Martin Malý  
2. místo - Patrik Jouza, Jarda Doležal, Roman 
Pulkrábek/Dan Teplý 
3. místo - Lukáš Jeřábek, Kuba Englich, Lukáš 
Peterka 

Nechyběl ani skákací hrad pro nejmenší 
sportovní fanoušky. Zkrátka príma sportovní 
den na dolním hřišti, kdo přišel ten 
neprohloupil :-).  

Těšíme se zase za rok! 

V. Englich
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Čtení si zpestříme kronikou 
staršího data, a to čtením o 
historii zdejšího nádraží. 
Začínám psát trochu od konce, 
protože r. 1947 mně počasím 
velice připomíná letošní rok.  
Příště začnu od začátku.  

K. Udržalová 
 
Železniční stanice  
Dašice – Kostěnice – Zapsal 
přednosta stanice p. Adolf T. 
Koutecký  
 
Zápis z roku 1947 
 
Začátek r. 1947 nebyl zvlášť 
železniční dopravě příznivý. 
Období zimy se sněhovými 
závějemi nesloužilo 
pravidelnému  provozu. 
Projevovaly se na zdejší trati 
zákazy na vlaky v obou 
směrech.  
Vlakotvorné stanice nemohly 
práci v  odměřeném čase 
zastati. Řízení, i rozřazování 
vlaků bylo ztíženo za mrazu 
těžkým chodem vozů a při 
sněžení častým zavátím výměn, 
které musely býti ometány, aby 
bylo možno je přestavovati.  
S příchodem jara obtíže 
zmizely. Doba tání a dešťů  
způsobila v kraji zátopy. Tehdy 
bylo vody dost, ale za nedlouho 
ji chybělo.  
Rok 1947 jest ve znamení 
obrovského sucha, jehož 
pamětníkem není jeden z 
nejstarších usedlíků. Denně 
pálilo horké slunce, vzduch 
rozehřívalo do teplot snad až 40 
stupňů Celsia.  
Každý sledoval ze strachu 
úrodu, jak předčasně slunečním 
žárem prahne a věstí nám všem 
hospodářskou kalamitu.  
Konečně 16. května 1947 
dočkalo se zrno alespoň 

nepatrné vláhy a přece pak dne 
20. května napršelo. Vyprahlá 
země sice vláhu ihned pohltila, 
ale přesto úroda, alespoň z 
velké části a byla zachráněna.  
Nadešel červenec a s ním doba 
žní, v našem kraji věc dříve 
neuvěřitelná. V polovině měsíce 
července byly žně v plném 
proudu a 20. července dostavil 
se déšť, který zrnu již 
neprospěl, ale částečně zacelil 
rozjizvenou rozpukanou zem. 
 
Dne 6. září v 6 hodin 25 minut 
vzňal se za jízdy vlaku čís. 8193 
z Moravan do naší stanice vůz 
č. 4 -1397 ložený stavebním 
nářadím, betonářskými stroji a 
stavebním dřívím, ložený z 
Uherska do Prahy – Denisovo 
nádr. pro firmu Jaroslav 
Svoboda, stavitel Praha. Vůz 
byl odstaven poblíž studny a 
přivolán hasičský sbor z obce 
Kostěnice, který se pokusil o 
zdolání ohně. Pro naprostý 
nedostatek vody v důsledku 
katastrofálního sucha byla 
zdejší studna po zapnutí 
motorové stříkačky ihned 
prázdná, takže lokalizování  
ohně vodou bylo nemožné. Byl 
proto náklad pomocí hasičských 
háků postupně trhán a hašen 
dusáním na zemi. Dříví i 
isolační hmoty shořely. Některé 
stroje byly ohněm poškozeny. 
Zachráněná část nákladu byla 
pak přeložena do jiného vozu a 
odeslána do stanice určení. 
Ohořelý vůz pak byl odeslán do 
dílen v Nymburce.  
Do poloviny srpna byly 
provedeny z větší části výmlaty, 
a nedaly mnoho práce. Nebylo 
mnoho zrna, ani sláma 
nestačila, takže docházelo k 
hromadnému odprodeji 
dobytka. Sklizeň brambor 

nebyla rovněž valná. Sklizeň 
řepy byla obtížná a také málo 
výnosná. Srpnové deště to, co 
již bylo suchem unavené 
napravit nemohly. Takovýto 
hospodářsky katastrofální rok 
měl přirozeně odezvu i v 
železniční dopravě.  
Tak v bramborové a zeleninové 
kampani za měsíc červen až září 
bylo podáno v naší železniční 
stanici 13 vagonů raných 
brambor a 5 vagonu zeleniny. K 
vagonování pozdních brambor v 
naší stanici v úvahu vůbec 
nepřišlo. Odvoz zvládly 
nákladní auta hospodářských 
družstev. 
V řepné kampani došlo 
cukrovaru (do cukrovaru do 
Dašic vedla v té době železniční 
vlečka z nádraží. Koleje přes 
silnici u Alby – pozn. paní 
Udržalové) jen 102 vozy 
cukrovky ve váze 1852 tun, a 
sice z Holic 24 vozů, z Rovně 
41 vozů, z Platenic 35 vozů. 
Během řepné kampaně v 
cukrovaru, která začala dne 11. 
října a skončila 6. listopadu, 
trvala tedy pouhých 26 dnů, a 
bylo zpracováno 19.500 tun 
cukrovky.  
Naproti tomu bylo odesláno 103 
vozů řízků ve váze 1.906 tun, 
174 vozů surového cukru ve 
váze 2.900 tun. Všechny práce 
v žel. stanici Dašice – 
Kostěnice  zastalo v tomto roce 
20 zaměstnanců, kteří se 
navzájem vystřídali i v 
dovolených.  
 
Rok 1948 
Průběh žní byl velice příznivý a 
zejména zeleniny se urodilo 
takřka nadbytek. Za rok 1948 
bylo odbaveno celkem 122 
vozů zeleniny ve váze 913.800 
kg.  
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Rovněž bramborová kampaň 
měla dobrý průběh a bylo 
odbaveno celkem 39  vozů 
raných brambor ve váze 
397.800 kg.  
Pro firmu Bubáková Dašice  
došlo 80 vozů brambor ve váze 
1.261 tun.  
Řepná kampaň započala dne 5. 
října a skončila 16. listopadu. 
Cukrovar zpracoval celkem 
34.210 tun cukrovky z toho 
bylo přepraveno drahou celkem 
207 vozů  ve váze 3.914,4 tuny 
a sice z Platenic 77 vozů 1.499 
tun, z Rovně 92 vozů 1.678 tun, 
z Holic 38 vozů 695,9 tun 
cukrovky.  
Oproti tomu bylo odesláno 196 
vozů řízků ve váze 3.788 tun, a 
to do Platenic 47 vozů 936 tun, 
do Rovně 72 vozů 1374 tun, do 
Holic 39 vozů 714 tun.  
Kontingentních vozů pro 
přepravu řízků a cukru bylo 
povoleno celkem 18, které byly 
plně využity.  
Z volného oběhu bylo celkem 
naloženo 22 vozů řízků do 
Moravan ve váze 403 tun a 13 
vozů do Pohřebačky – 
Opatovice ve váze 3.108 tun.  
Cukrovar vyrobil celkem 
5648,8 tun surového cukru, 
který byl naložen do 339 vozů. 
Pro přepravu bylo celkem 
povoleno 14 vozů krytých. Pro 
rafinerii Cerekvice – Hrušová 
bylo odesláno celkem 178 vozů 
ve váze 2.856 tun a pro rafinerii 
v Českém Meziříčí 168 vozů ve 
váze 2.792,8 tuny surového 
cukru.  
Zaměstnanci vyvíjeli horlivě 
činnost postavením protiplánu a 
snažili se snížiti celkové 
náklady na míru co nejnižší. 
Tak absolvovali dovolené bez 
náhrady, z vlastního stavu, čímž 
ušetřen po celý rok jeden 

zaměstnanec pod stanovenou 
normu. Postarali se z vlastních 
zdrojů o výzdobu stanice 
květinami, které pěstoval vrchní 
asistent Borovec a docílil tak 
velmi pěknou výzdobu stanice a 
upraveného parčíku.  
Účast na žňových brigádách 
byla 100 %. Jednak většina 
zaměstnanců vlastní menší 
hospodářství na němž sama 
pracuje, ostatní se pak zapojili 
do brigádních výpomocí u 
místních rolníků, což bylo 
kvitováno s povděkem pro 
nedostatek pracovních sil ve 
zdejším kraji. 
Pro nedostatek prac. sil 
obstarali zaměstnanci sami 
překládku vozů s horkým 
ložiskem, kterých se u naši 
služebny  odstavuje značné 
množství, tj. 96 za rok.  
Zima v roce 1948 byla velice 
mírná, takřka bez větších 
mrazů, takže měla velice 
příznivý vliv na průběh 
přepravy.  
Z Pamětní knihy železniční 
stanice Dašice – Kostěnice 
psané jejím přednostou A.T. 
Kouteckým 
 
Školní rok 1951 – 1952 
 
O prázdninách byla školní 
budova vymalována. Hlavní 
úklid provedly obětavé 
maminky 24. srpna, a pak obě 
učitelky školu vyzdobily k 
slavnostnímu zahájení školního 
roku 1951-52, které bylo v 
sobotu 1. září uskutečněno za 
hojné účasti zástupců N.F. a 
masových organizací, jakož i 
rodičů školních dětí. 3. září 
uspořádal MNV veřejnou 
schůzi občanů o škole. Hlavní 
referát přednese školský a 
osvětový referent s. Mlejnek, 

který vyzval hojně zúčastněné 
občany k spolupráci se školou. 
Poté bylo ustaveno Sdružení 
rodičů a přátel školy.  
Zvoleni:  
Předseda – J. Mlejnek 
Místopředseda – J. Bartoň 
Jednatelka – A. Králová 
Pokladnice – M. Poláková 
Revizorky účtů – A. Koubková 
a B. Kašparová  
Stav žactva 
1. třída – post. roč. 1.  2 
chlapci, 7 děvčat 
     post. roč. 3.  13 
chlapců, 4 děvčata  
2.třída – post. roč. 2.  5 
chlapců, 7 děvčat.  
              Post. roč. 4.   2 
chlapci, 10 děvčat,  
              post. Roč. 5   6 
chlapců, 7 děvčat,  
 
Celkem navštěvuje nár. školu 
63 dětí, všechny jsou české 
národnosti a čsl. státní 
příslušnosti.  
 
Náboženské vyznání  
51 dětí – Řím. katolické  
2 děti – Československé  
1 dítě – Adventisté 7. dne 
6 dětí – Českobratrské  
3 děti – Bez vyznání 
 
Národní škola je i v tomto roce 
dvoutřídní. Správu školy vede 
Albína Králová, která je 
učitelku v 1. třídě. Ve 2. třídě je 
třídní uč. Vlasta Jedličková.  
Jazyku ruskému vyučuje Frant. 
Horník z Dašic, Řím. Katol. 
náboženství Marta Kamenická z 
Pardubic,  a náboženství 
českobratrskému evang. farář  
Strnad z Dvakačovic.  
Od počátku škol. roku je v běhu 
stravování žactva, takže žáci 
dostávají v 10 hod. teplé mléko, 
kakao a pečivo. 
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8. září byl žactvu obou tříd 
vysvětlen význam Dne horníků. 
28. září konala se v hostinci u 
Vomáčků beseda s vojáky, při 
níž školní děti přednesly báseň 
a zazpívaly písničky. 
29. září přišli pak vojáci do 
školy, kde byli s velikou radostí 
přivítáni a velmi srdečně 
pobesedovali se žactvem školy i 
školky a učitelkami.  
17. října odnesly děti podle 
závazku, který si ke Dni armády 
daly, vojákům do kasáren 
nasbírané patrony. V kasárnách  
vojáci povozili děti na koních a 
učili je střílet z pušek. Děti byly 
velmi nadšené. 
19. října provedl zdravotní 
prohlídku dětí obvodní lékař dr. 
Streit  z Dašic. Téhož dne 
účastnily se děti divadelního 
představení „Fidlovačka“  v 
Dašicích, kterou se hrálo OKD 
z Pardubic. 
27. října bylo v obou třídách 
vzpomenuto výročí znárodnění 
klíčového průmyslu. 
Měsíc československo – sov. 
přátelství byl zahájen oslavou 
Velké říjnové revoluce, která se 
konala 7. listopadu večer ve 2. 
třídě zdejší školy. Projev měl 
okr. referent SČSP s. Pětioký. 
Pionýři naší školy účastnili se 
štafety. Měsíc čs. sov. přátelství 
byl zakončen 9. prosince 
výstavou sovětské knihy, při níž 
aktivně spolupracovali pionýři. 
13. prosince přednášel žactvu o 
nových dopravních předpisech 
člen SNB a žáci si dali vhodné 
závazky. Téhož dne na schůzi 
SRPŠ bylo jednáno o vánoční 

nadílce, o velkém úkolu školy a 
byl vypracován budovatelský 
plán na r. 1952. 
72. narozeniny J.V. Stalina byly 
oslaveny 21. prosince na 
vánoční besídce, kterou 
uspořádalo  SRPŠ a při ní 
dostaly všechny děti národní i 
mateřské školy nadílku. 
27. prosince 35 maminek 
vzorně uklidilo celou školní 
budovu. Vánoční prázdniny 
trvaly od 22. prosince 1951 do 
2. ledna1952. 
3. ledna 1952 byl ve škole 
zahájen 4. rok pětiletky. 
21.ledna bylo v obou třídách  
vzpomenuto  výročí úmrtí V. J. 
Stalina. Žáci účinkovali na 
veřejné slavnosti. 31. ledna byla 
rozdána pololetní vysvědčení. 
Pololetní prázdniny trvaly od 1. 
do 4. února 1952. 
19. února vykonal prohlídku 
školy krajský škol. inspektor s. 
J. Kolman. 25. února vzpomněli 
žáci v obou třídách vítězství 
lidu nad reakcí 25. února. 1948. 
Téhož dne složilo 12 žáků 
pionýrský slib na slavnosti, již 
se účastnilo mnoho rodičů a 
hostů MNV, Pionýr. rady z 
Holic a vojenské posádky. 
29. února byl hodinám 
tělovýchovným přítomen okr. 
tělovýchovný inspektor s. 
Jeřábek. 
Žactvo se svými učitelkami 
připravilo oslavu Dne žen, která 
se konala v hostinci u Havlíčků 
za hojné účasti občanů. Při 
slavnosti byla uspořádána 
sbírka ve prospěch bojující 
Koree, která vynesla Kčs 1.888.  

7. dubna se obě učitelky 
podrobily rentgenologické 
prohlídce v ÚNK v Holicích. 
9. dubna byla celá škola pěkně 
uklizena a umyta. Přičinily se 
maminky. 
Velikonoční prázdniny trvaly 
od 10. do 16. dubna. 
16. dubna podnikli žáci 4. a 5. 
ročníku exkurzi do sklářské 
školy v Železném Brodě. 
Oslavy svátku práce se účastnili 
pionýři se svými učitelkami dne 
1. května v Holicích s pěkně 
vyzdobeným alegorickým 
vozem. 8. května ozdobily děti 
pomník padlých. Veřejná oslava 
se nekonala, protože v obci řádí 
slintavka.  
Mezinárodního dne dětí 1. 
června bylo vzpomenuto v 
sobotu 31. května.  
13. června jely děti s učitelkami 
na autobusový zájezd do Dvora 
Králové, Lázně Bělohrad a 
Velichovek.  
V květnu a červnu několikrát 
žáci hledali mandelinku 
bramborovou. Naposledy 27. 
června.  Tento ničivý brouk byl 
letos poprvé na zdejším katastru 
nalezen.  
Školní rok 1952-53 byl ukončen 
28. června 1952 v neděli. 
29.června vystoupilo žactvo 
školy na „Sokolském dni“, 
který pro slintavku nebyl dříve 
pořádán. 
Do 1. třídy bylo zapsáno 15 
dětí. Do střední školy odešlo 12 
dětí.  

Zapsala A. Králová 
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Základní škola Dašice si vás dovoluje pozvat na 
 

MÓDNÍ SHOW NA TÉMA " MÓDA V PRŮBĚHU STOLETÍ" 
DNE 29. listopadu 2018 

od 15.20 hodin a následující od 17.20 hodin. 
 

Místo konání:  ZŠ Dašice 
Modely předvádějí manekýnky a manekýni ze Základní školy Dašice 

Potěšte své oko, připomeňte si módní hity té které doby, pojďte se s námi vrátit do 
dob našich prarodičů      
         
       
 Program:  

 prvorepubliková móda             

 móda ve stylu glamour 

 móda tzv. padesátek 

 v rytmu diska 

 konec jednotného stylu 

 

 

Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada: 
Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana (Haková) Štěpánková -j.š.-, Lenka Jiroutová -l.j.-. 

Redakční e-mail: obeckostenice@seznam.cz 
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově 

 ani fakticky upravovány. 
 

Pozvánka na ochutnávku vín 
 

17. listopadu 2018 od 18:30 
 

v kulturním domě Kostěnice 
 

Na ochutnávku čeká 12 vzorků vín od moravských vinařů. 
Po ochutnávce následuje raut a taneční zábava s JG Dix. 

 
Na setkání se těší Oldřich Bujnoch 

 
Rezervace u p. Václava Pulkrábka nebo na emailu obec@kostenice.cz 

 


