
 
UPOZORNĚNÍ 

 
Obecní úřad v rámci svozu komunálního odpadu přistaví 

velkoobjemový kontejner v sobotu 20. dubna  2019  
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 ...) 
 

Tento víkend nebudou přistaveny kontejnery na bioodpad. 
 

 
Ročník XVII    číslo 1                        www.kostenice.cz                           leden – březen 2019 
 

 
Hrátky s hasičátky… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jarní úklid obce… 

Plánované jarní akce 
2019 

 
30. 4. Pálení čarodějnic 

 
1. 6.   IV. Gulášovo - 

hasičské klání  
 

8. 6.  Dětský den   
 

23. 6.  Dětské závody 
v požárním sportu – 
zakončení Ligy MH 

 
  
 
 

Obecní statistika 
POČET OBYVATEL 
 k 31.3.2019:      547 
 
Odstěhovali se: 
Bečková Denisa          č.p. 138 
Trojan Oliver              č.p. 138 
 
 
Přistěhovali se: 
Matějka Libor             č.p. 214 
 
Narodili se: 
Vykrent Vojtěch          č.p.  69 
Vyhnálek Tobiáš         č.p.   93 
Tabery Ondřej             č.p. 154 
 
Opustili nás: 
Jelínková Ivana           č.p. 163 
 

http://www.kostenice.cz/
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Parkování na veřejné zeleni 
  

Opět žádáme všechny naše 
občany (i jejich návštěvy), aby 
minimalizovali parkování na veřejných 
travnatých plochách. Zejména teď na 
jaře dochází k devastaci trávníku a tím 
poškození veřejného prostranství. 

V některých případech stačí 
upozornění, ale v některých nikoli. 
Proto doplňujeme, že v nejkřiklavějších 
případech je možné takové jednání 
posuzovat jako přestupek a řešit jej ve 
správním řízení.    
                                                                Starosta 
Nové veřejné osvětlení?  
  
Asi jste si všimli, že v průběhu měsíce března se 
na třech sloupech veřejného osvětlení kolem 
požární zbrojnice objevila nová „bílá“ světla. 
Jde o to, že jsme chtěli v praxi vyzkoušet nabídku 
jedné dodavatelské firmy na osazení LED 
svítidel. Dostali jsme tedy zdarma k zapůjčení tři 
světla. 

Nová světla by měla přinést dva efekty. Za prvé 
zlepšení osvětlení a za druhé finanční úsporu 
v nákladech za spotřebovanou elektrickou 
energii. 
Zlepšení dosahu osvětlení bylo myslím zřejmé. 
Celkový dojem z LED světel ale může být různý. 
Někomu taková změna nevadí, někomu je LED 
světlo nepříjemné. 
Rádi bychom zjistili názor širší veřejnosti . Co se 
týče úspory nákladů  - dodavatel deklaruje zhruba 
poloviční spotřebu elektrické energie oproti 
současnému stavu. Návratnost takové investice je 
pak při současných cenách elektrické energie 
mezi 15-20 lety, což je příliš dlouhá doba. 
To se ale v budoucnosti může změnit – pokud 
ceny elektrické energie dále porostou. Zatím 
nechceme dělat konečné rozhodnutí o výměně 
svítidel, ale chceme mít takovou variantu 
připravenou. 
                                                       Starosta 
 
Informace k projektu „Splašková kanalizace 
Kostěnice“ 
  
Již dlouhé roky připravovaný projekt splaškové 
kanalizace pro naši obec se dostal do své 
rozhodující fáze, proto Vám zde přinášíme 
několik aktuálních informací k přípravě této akce. 
 
Prosinec 2018                   
Dokončení projektové dokumentace 
kanalizačních přípojek. 
 
Leden 2019                          
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
zemědělství. 
 
Únor 2019                         
Dokončení prováděcí dokumentace hlavních řadů 
a podání žádosti o změnu stavebního povolení 
(částečně tlakový systém, drobné změny 
trasování, změna zaústění kanalizace v Dašicích).  
Zahájení územního řízení na přípojky. 
Vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby 
hlavních řadů; běží odvolací řízení. 
Ministerstvo zemědělství zařadilo náš projekt do 
dotačního programu. 
 
Březen 2019                        
Vydáno povolení k dostavbě splaškové 
kanalizace pro „dlážděnou ulici“. 

                                                                                                                                                 Místostarosta 
 

Obec Kostěnice přijme 
zaměstnance na hlavní pracovní 

poměr na pozici technický 
pracovník a řidič s nástupem 

od 1.1.2020. Nástup na 
zapracování možný i dříve, dle 

dohody.  
Podmínkou je řidičský průkaz 

skupiny C, profesní průkaz 
výhodou. Platové zařazení dle 

nařízení vlády, pět týdnů 
dovolené.  

Přihlášky zasílejte na Obecní 
úřad Kostěnice  

do 30. června 2019. 
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva konaného 21.3.2019  
 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
13.12.2018 
 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
činnosti rady za uplynulé období. 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 1.  
 
4.  Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný 
převod pozemků p.č. 621/6 v k.ú. Kostěnice, 
pozemku p.č. 586/3 k.ú. Hostovice a to do 
vlastnictví Pardubického kraje.     
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky 
inventur za rok 2018 a plán účetních odpisů. 
 
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace 
a dofinancování dopravního automobilu pro 
SDH Kostěnice.  
 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje na základě 
žádosti od občanů pokácení 3 ks thují před čp 4.  
 
8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu : 
     a) přípravných prací na výstavbu kanalizace 
     b) možnosti výměny pouličního osvětlení  
     c) vypsání výběrového řízení na pronájem      
          obecního bytu a hospody  
     d) přípravných prací na výstavbu zpevněné   
          plochy na pozemku p.č. p.č. 518/7 a 
553/95 
     e) vypsání výběrového řízení na obecního   
         zaměstnance  
 
10. Obecní zastupitelstvo navrhuje Martina 
Staňka, bytem Jiráskova 309 Sezemice do 
představenstva akciové společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice a.s. IČO 60108631, jako 
zástupce obce Kostěnice. 
 
11. Obecní zastupitelstvo navrhuje do dozorčí 
rady společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. IČO 60108631, Ing. Milana 
Bartáka, bytem Semín 225, 535 01 Přelouč, jako 
zástupce obce Kostěnice. 
_______________________________________ 
 

 
Pozvánka 

 
na veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva v Kostěnicích, které se 
koná v úterý 

16. dubna od 18:30 hodin v salonku 
kulturního domu. 

 
Program: 
 
1) zahájení 
2) volba členů návrhové komise a 
ověřovatelů zápisu 
3) kontrola usnesení z posledního 
zastupitelstva 
4) zpráva o činnosti z rady obce 
5) výběr nového nájemce do obecní 
hospody a bytu 
6) různé 
7) diskuze 
8) usnesení 
9) závěr 
 

SDH Kostěnice a obec Kostěnice si Vás 
dovolují pozvat v sobotu 

1.6.2019 
na 4. ročník „Gulášovo - hasičského klání" 

Letos jsme pro vás, ale hlavně pro naše 
malé i trochu odrostlejší caparty, připravili 
spoustu zážitků v podobě řemesel, kdy se 
nejen seznámí s prací: ševce, hrnčíře, 
řezbáře, pekaře, kováře... ale sami si budou 
moci pod odborným dohledem tyto řemesla 
vyzkoušet a své výrobky odnést domů. 
 
Samozřejmě se i vy ostatní můžete těšit, 
jako již každý rok, na výborné kotlíkové 
guláše, soutěže, vystoupení..  
 
Myslím si, že každý si tam najde to „své" a 
užije si den plný dobrého jídla, pití a zábavy. 
 

Za SDH Kostěnice Pátek Vl. 
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Poděkování 

Chtěl bych touto cestou poděkovat manželům Svatoňovým za krásný štědrovečerní zážitek v podobě 
setkání v místní kapličce. Nebylo skoro půlnoční, ale o to krásnější. Naši „sousedé" si našli v té slavnostní 
chvíli čas a přišli si poslechnout i zazpívat vánoční koledy. V počtu cca 30 lidí byla atmosféra sváteční a 
sladká tečka v podobě horkého punče, dovršila jejich snažení. Myslím si, že by naše dominanta obce 
uvítala víc takovýchto akcí. Moc děkuji a již teď se těším na letošní vánoční svátky, kdy věřím, že 
Zbyňka ani Petru nepřejde chuť a připraví pro nás stejně hezké setkání jako vloni. 

Pátek Vl. 

 
BLAHOPŘEJEME 

 
V MĚSÍCI  DUBNU  2019  slaví své životní jubileum: 

paní  Věra Krátká 
pan Jiří Novotný 
pan Jiří Kubista 

 
V  MĚSÍCI  KVĚTNU  2019  slaví  své  životní  jubileum: 

pan Jaromír Hylák 
pan František Krátký 
paní Květa Kubíková 
paní Hana Novotná 

paní Zdena Uváčková 
paní Zdeňka Abrahámová 

paní Hana Záleská 
pan Zdeněk Sauer 

 
V  MĚSÍCI  ČERVNU  2019  slaví  své  životní  jubileum: 

paní Marie Krátká 
pan Vlastimil Lohynský 
pan  Ladislav Lacina 

 
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 

- 

 
 
 
 
Omluva:  
 
Z důvodu změny předsedy kulturní komise se omlouvám našim občanům : p. Pilařovi M. pí. Kubistové I. 
 a pí. Jedličkové M., že v minulém vydání Kostěnických novin nebyli uvedeni v rubrice  "V tomto měsíci 
slaví..." Ještě jednou se omlouvám a přeji jim do dalších let hodně štěstí a zdraví.  

Pátek Vl. 
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Dětský karneval 
 
Letos nás přivítaly na dětském karnevalu a 
celým odpolednem provedly  „Živé květy“ - 
Pivoňka, Narciska a Fialka.  Rej masek byl 
velice pestrý, obohacený rychlými převleky 
„kytek“ ….mohli  jsme si zatančit s beruškami, 
popeláři, indiány, stonožkou. Maminky byly 
urputné v soutěži židličkovaná a tatínkové nás 
fakt dostali při tanci „ Makarena“.  A to, že jste  
srdcaři, usvědčuje fakt, že po tanci 
„RAMZAMZAM“ mělo spoustu z vás modrá 
stehýnka od pleskání.  Doufáme, že Vás to 
s námi bavilo, protože nás s Vámi 
MOCMOCMOC. Těšíme se na Vás zase za rok. 
 

 
 
Dovětek: Vím, že se opakuji každý rok, ale 
opravdu moc děkuji Lucii, Nadě, a Romanovi  za 
pomoc při organizování všech programů pro 
děti. A dále všem, kdo přiloží ruku k dílu při 
organizování „sokolských“ akcí.  Volného času 
máme každý míň a míň, proto si vážím každého, 
kdo dokáže ukousnout z toho svého volného 
času pro nezištnou pomoc pro druhé.  DÍKY!!!!  
Jana Víchová, TJ Sokol  Kostěnice ČOS 
 

 

Velikonoční zdobení květináčů 
 

Děti z klubovničky si vzaly za své tradiční 
zdobení   naší obce  velikonočními kraslicemi. 
Vajíčkovník jsme „vyměnili“ za velikonoční 
květináče, abychom zkrášlili naši obec na více 
místech. Malí hasiči nejprve uklidili ve vesnici a 
jejím okolí  (zapojili se do celorepublikové akce) 
a klubovničkoví výtvarníci následně mohli  
zdobit. Teď už jen prosím všechny, a pejskaře 
především, aby udržovali  po obci pořádek.  

J.Víchová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TJ Sokol Kostěnice ČOS a SDH Kostěnice 
Vás srdečně zvou na tradiční „Pálení 
čarodějnic“. Průvod čarodějnic vychází  
30.4.2019 v 17.30 hodin od KD Kostěnice. Na 
horní louce budou opět pro děti připraveny 
Čarodějnické hrátky  a opékání vuřtů.  
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Do Kostěnic se po roce opět sjely týmy 

hasičských přípravek 
 
Pomalu se stává tradicí, že se na přelomu února a 
března sjíždějí hasičské přípravky z širokého 
dalekého okolí, aby poměřily své síly a aktuální 
formu při velmi oblíbeném závodu požární 
všestrannosti. Tentokrát se sešlo 24 družstev, 
kdy každé družstvo tvořilo pět malých, ale velmi 
šikovných hasičů. Společně měli za úkol splnit 
rozličné disciplíny, které jim měly alespoň 
částečně přiblížit činnosti a problematiku 
dospěláckého požárního sportu. 
 

 
 
Již od časných dopoledních hodin se před 
kulturním domem v Kostěnicích začala sjíždět 
malá drobotina, celá natěšená na první závody 
letošní sezóny. Před samotným startem se 
odehrával nácvik překonávání překážek na 
připravené trati, aby měli malí závodníci ty lepší 
podmínky pro ostrý běh. Po slavnostním 
nástupu, při kterém byly děti přivítány vysokými 
představiteli Okresního sdružení mládeže, 
starostou obce Kostěnice a také starostou 
pořádajícího hasičského sboru, kteří jim  
samozřejmě popřáli hodně úspěchů, následoval 
samotný závod. První výkřiky a povzbuzování 
na sebe nenechaly dlouho čekat. Postupně měli 
malí hasiči za úkol zdolat čtyři disciplíny. 
Jednalo se o motání hadic, spojování hadicového 
vedení, poznávání požárních prostředků a vrchol 
celé soutěže, kterým byla tradičně štafeta požární 
všestrannosti. Při ní musely děti vykonat rozličné 
úkoly, které si na ně pořadatelé přichystali. 
Museli například zachraňovat medvěda ze 
stromu, proskakovat oknem, nebo dokonce 
probíhat hořící maštalí. Nutno dodat, pouze 
nakreslenou. 
U poslední disciplíny se mladí hasiči nejvíce 
zapotili, ovšem všichni byli podporováni stejně 
silnou diváckou kulisou. Nezáleželo, který tým 
byl zrovna na trati, diváci všechny neustále 
povzbuzovali, což vytvořilo neopakovatelnou 
atmosféru, při které člověku přebíhal mráz po 

zádech. Musím dodat, že štafeta byla také 
nejvíce atraktivní pro diváky.  
 

 
 
Celé dopoledne se odehrávalo ve velmi 
přátelském duchu, protože se každý snažil 
vytvořit dětem ty nejlepší podmínky pro 
závodění. Po náročném závodě se všichni 
odebrali na oběd, který se jako již každoročně 
panu kuchaři povedl více než výtečně. Tolik 
chtěné špagety i guláš šly doslova na dračku.  
Na závěr přišlo vyhlášení. Všichni závodníci 
obdrželi za předvedené výkony i šikovnost 
medaile a hodnotné ceny. První tři místa byla 
obsazena tradičními týmy, třetí místo obsadili 
malí hasiči ze Sloupnice, druhé pak stateční 
domácí závodníci z Kostěnic a vítězství již 
podruhé v řadě putovalo do rukou závodníků 
z Pusté Kamenice.  

 
 

 
Celé závody se velmi vydařily, závodníci a určitě 
i vy se již nyní těšíte na další ročník, který se 
bude konat opět v Kostěnicích 29. února 2020. 
 

Jaroslav Ždímal 
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Mladí hasiči 
 
V lednu jsme se účastnili dalšího ligového 
závodu v Pardubicích – Hasičský šestiboj. 
Účastnili jsme se se čtyřmi družstvy. Tyto 
závody jsou třetí rok - třikrát jsem přišli a třikrát 
zvítězili - 2017 - 3. místo, 2018 - 2. místo, 2019 - 
1. místo - Ať žijí Pardubice. 
Umístění bylo následující mladší družstva 17., 
12. a 1. místo z 20. Starší čestně ve středu - 10. z 
19.  
 

 
Poté jsme se trochu vzdělávali. Nejprve děti na 
odborných zkouškách, kde získávaly odznaky 
hasičátek, preventistů, strojníků a cvičitelů.  

 
 

 
A poté přišla řada na vedoucí a instruktory. 
Během dvou dnů jsme si v Horním Jelení 
zopakovali nejen pravidla, ale i dovednosti, které 
mají zvládat mladí hasiči. Tímto mezi nás 
oficiálně vítáme Míšu Gallatovou a Sabču 

Šimrovou. Obě úspěšně splnily zkoušky 
vedoucích III. Ostatní statečně obhájili své 
dosavadní pozice ;-). 

 

 

Po vzdělávacích akcích nás čekala i nějaká 
zábava – jarní výlet, tentokrát do Prahy na 
exkurzi na Letiště Václava Havla a pak za 
kouzly do Líbeznic – Divadlo kouzel Milana 
Kožíška. Počasí se velmi vydařilo, výlet také.

Na závěr jsme udělali něco pro přírodu a zapojili 
se již po druhé do akce Ukliďme Česko. Asi 
třicet dobrovolníků, včetně rodičů dětí, obešlo 
území obce Kostěnice a zdatně se činilo. 

               

-j.š.-
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Nádraží 
Rok 1928 
V tomto roce v letních měsících 
panovalo stále sucho a úroda ve 
zdejším kraji byla slabá a řepná 
sklizeň o  40 % menší, sklizně 
obvyklé, takže řepná kampaň ve 
zdejším cukrovaru započala dne 
6. října a již dne 28. listopadu 
byla ukončena.  
V důsledku sucha a panujících 
veder bylo též ve zdejším 
obvodu sedm případů požárů u 
jedoucích vlaků, z nichž několik 
většího rázu.  
V měsíci srpnu a září byla 
neobvykle silná  doprava 
ztěžována tím, že pražská 
nádraží jsouce přeplněna 
nemohla přijímati nákladní 
vlaky, které byly pak 
v mezistanicích rozpouštěny, 
kde někdy po více dnů stály na 
předjíždějících kolejích.  
Dne 3. prosince událo se 
v průchodu nádraží přímo pod 
visící lampou vedle čekárny 
před příjezdem osobního vlaku 
405 v 18 hodin 45 minut 
loupežné přepadení poštovního 
zřízence, který byl neznámým 
pachatelem před očima několika 
na osobní vlak čekajících osob 
udeřen obuškem do hlavy a 
uzmut mu pytel poštovní 
s obsahem padesáti tisíc Kč 
s doporučenými dopisy. Celý 
případ udál se během asi pěti 
vteřin, takže než na blízku 
stojící lidé si uvědomili, co se 
děje, pachatel mizel do polí.  
 
Rok 1929 
Tento rok přírodě zkázonosný 
přinesl zdejší krajině ohromné 
škody, a není zde pamětníka 
podobných zjevů vůbec. Mráz, 
který počal zrovna počátkem 
měsíce ledna, dostoupil -35 
stupňů Celsia a trval nepřetržitě 
po celý měsíc leden a únor, ba 
ještě 5. března ukazoval 

teploměr 20 st. pod nulou. 
Přitom bylo po celou tu dobu ve 
zdejší krajině 50 cm vysoko 
sněhu.Byla omezena doprava 
jak osobních, tak i nákladních 
vlaků,které jezdily s několika –
hodinovým zpožděním. 
Následky této zimy byly 
hrozné. Nejen, že pomrzly 
veškeré ovocné stromy, ale i 
kulovité akáty 20 let staré, které 
pro okrasu byly vysázeny před 
staniční budovou v počtu sedmi 
kmenů a musely být odstraněny. 
V pobočných zahrádkách dva 
velké košaté vlašské ořechy, 
jedenáct velkých stromů třešní a 
více jabloní a hrušní vzalo 
zkázu.  
Jaká byla zima, takové bylo 
léto. Vedra, která panovala přes 
celé léto bez deště, dostoupila 
již v červnu +37 stupňů Celsia.  
Dne 4. července o 20 hod. strhla 
se vichřice tak prudká, že 
stromy, které zůstaly zdánlivě 
zdravé, byly pokáceny, 
plechová střecha nad 
vestibulem odnesena za staniční 
budovou, vysoký komín nad 
čekárnou se sesul, a část spadla 
na silnici přímo před povoz 
pana Vosáhly z Kostěnic, část 
střechou na strop čekárny a 
jeden balvan přerazil krovy o 
něž se zachytil a neprorazil 
úplně strop nad bytem 
přednosty, ale prorazil stěnu 
podkrovní místnosti. Střechy 
budov byly úplně demolovány. 
Následkem sucha byla slabá 
úroda cukrovky, takže řepná 
kampaň byla krátká. Trvala od 
5. října do 23. listopadu.  
 
Rok 1930 
Naproti předcházejícímu roku 
panovala letos zima mírná a 
suchá. I ostatní měsíce byly 
suché, takže po uplynulém 
suchém roce zprahlá půda 
uškodila značně vegetaci. Rok 

byl následkem toho ve zdejší 
písčité krajině neúrodný, zvláště 
pro cukrovku.  
Všechny odvodňovací příkopy i 
struhy byly vyschlé a 
v okolních obcích nebylo vody 
ve studních. Nebezpečí požárů 
bylo velké. Při jízdách vlaků 
bylo často zapáleno na polích 
neposečené obilí a i požáry u 
nákladních vlaků byly časté. Jen 
zdejší stanici bylo v měsíci 
srpnu úředně hlášeno osm 
požárů.  
V předchozím roce zmrzlé 
akáty byly nahrazeny před 
staniční budovou čtyřmi 
kulovitými javory.  
Dopravní porucha nebo nehoda 
nebyla žádná. Řepná kampaň ve 
zdejším cukrovaru započala dne 
5. října a skončila dnem 2. 
prosince 1930.  
 
Rok 1931 
Rok 1931 minul zde bez větších 
povětrnostních poruch a mírné a 
většinou klidné počasí, 
přiměřeně deštivé značně 
přispělo k lepší sklizni všech 
hospodářských plodin, ač tato 
sklizeň byla vydatnější než 
minulá léta, přece snížení cen 
životních potřeb je nepatrné a 
proto zdejší zaměstnanci hledají 
levnější nákupní prameny 
v okolí a možno říci, že 
úspěšně. 
Celková krize hospodářská 
projevila se i ve zdejší stanici  
znatelným poklesem osobní 
frekvence a to následkem větší 
nezaměstnanosti a poklesem 
celé nákladní dopravy.  
Z příhod během roku uvádíme 
požár u vlaku č. 404 dne 
1.11.1931. Byl zaviněn 
Rusínem, vracejícím se ze 
sezonní práce, který vezl 
s sebou plechovku s lihem, 
kterou převrhl a vyteklý líh 
úmyslně zapálil. 
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V nastalé panice byla zavazadla 
cestujícími vyhazována okny, 
přičemž 4  okenní tabulky byly 
rozbity.  
Dopravních závad většího 
rozsahu nebylo. Řepná sklizeň 
minula klidně a trvala od 7. 
října do 22. listopadu. 
Následkem malé poptávky má 
zdejší cukrovar ještě v lednu 
1932 téměř celý výtěžek 
surového cukru na skladě.  
Přeprava osob silničními 
autobusy se poněkud zvýšila a i 
dovoz drobných potřeb 
domácích děje se převážně 
automobily družstevními , které 
rozváží tyto potřeby z Pardubic 
do širokého okolí.  
Častá onemocnění zdejších 
zaměstnanců jsou zaviněna 
hlavně mlhavou a suchou 
zimou.  
 
Rok 1932 
V tomto roce počasí bylo velice 
pěkné, mimo jarních dešťů, 
které byly zvláště v měsíci 
červnu vydatné. Jinak bylo léto 
i podzim bez dešťů a 
povětrnostních poruch.  
Úroda a sklizeň hospodářských 
plodin byla velmi dobrá. 
V tomto roce však nastala 
povšechná hospodářská krize, 
která nezůstala bez účinku i na 
podnik Československých 
státních drah.  
Proti dřívějším letům klesla zde 
doprava z dřívějších 94 až 100 
vlaků denně na 74, ba i méně. 
Následkem toho klesl příjem ve 
zdejší stanici proti roku 1931. 
Příčinou na tomto úbytku 
dlužno přičísti  také 
automobilové dopravě, která 
v posledním čase se značně 
rozmohla.  
Řepná kampaň zdejšího 
cukrovaru byla jedna 
z nejkratších. Počala dne 8. 
října a skončila dne 13. 

listopadu 1932. Dopravních 
nehod nebylo.  
 
Rok 1933 
Norma zaměstnanců v tomto 
roce snížena o jednoho 
staničního manipulanta. Norma 
má tudíž 15 zaměstnanců, stav 
16. 
Dnem 1. července odchází do 
výslužby přednosta stanice pan 
insp. Josef Šimáček, který  zde 
funkci přednosty zastával od r. 
1923. V květnu t.r. postaven 
zde nákladem  p. Karla Marčíka 
ze Zámrsku nádražní kiosek. 
Dnem 1. června 1933 byla 
pronajata část skladiště firmě 
M. Babáková  obchod obilím 
v Dašicích k uskladnění 
zemědělských plodin.  
K úbytku příjmů zdejší osobní 
pokladny, okrouhle ročně 
16.000 Kč dlužno přičítati 
autobusové nekoncesované 
lince J. Nováka z Horního 
Jelení, kterou vede z Hor. Jelení 
přes Dašice  do Pardubic. 
Novým přednostou byl 
jmenován pan vrchní adj. st. 
drah Josef Mašek, přednosta 
stanice Libněves z okruhu řed. 
st. drah v Hradci Králové, který 
se dnem 12. října ujal úřadu. 
Řepná sklizeň započala dne 7. 
října a skončila 10. listopadu. 
Nakládala se řepa pro cukrovar 
v Pardubicích a to 24 vozů – 
405 tun. Cukrovar 
v Pardubicích zaslal sem 
k vyložení 16 vozů řízků  - 234 
tun a 4 vozy kalů – 43 tun.  
Pro cukrovar v Dašicích došlo 
celkem: z Moravan, Uherska, 
Holic, Rovně a Platěnic 213 
vozů řepy – 3.678 tun. 
Nově jmenovaný přednosta p. 
Mašek vysázel v zahradě, 
kterou používá přednosta 
stanice celkem 127 ovocných 
stromů, z nichž 
vysokokmenných 10 třešní, 13 

višní, 3 švestky, 3 ringloty, 8 
hrušní, 4 jabloně. Ze zákrsků 
pak 4 meruňky, 1 třešni, 1 višni, 
4 jabloně a 4 hrušně. Podle 
hlavní cesty vysázel kordony, a 
sice: 26 hrušek, 46 jablek, 2 
rybízy a 11 angreštů. Veškeré 
stromy, vyjma angreštů a rybízů 
vypěstoval sám přednosta 
stanice  za svého působení 
v Libněvsi a stromy přinesl s 
sebou do Kostěnic.  
Při vysazování pomáhali 
všichni zaměstnanci ve svém 
volném čase, a sice  p. Borovec 
Fr., Pařez Stanislav, Veselý 
Josef, Krpata Fr., a dělník na 
výpomoc od vrchní stavby 
Jirout Josef. Stromky byly 
vysázeny v době od 29.10. do 
15.11. 1933.  
Zpracoval: A. T. Koutecký, 
inspektor 
 
Zahrada byla západně vedle 
nádraží, kde byla později 
vybudovaná tzv. rampa. Dnes je 
tu prázdný prostor. Za rampou, 
spíš o něco níž bývala zahrada 
už menší. Dnes už se zřejmě 
nepoužívá.  
Zmíněný kiosek Marčíkových 
stál proti Kubistovým, přilehlý 
s nádražní budově. Na konci 
války a nějaký čas po ní, jak si 
to pamatuji ze svých dětských 
let, už v něm nebylo moc co 
prodávat, sortiment velice 
chudý, trocha obyčejných 
bonbonů, limonáda a snad i 
nějaký tabák.  
Poznámka paní Udržalové 

Škola 
Školní rok 1954 – 55 
Školní rok 1954-55 byl 
slavnostně zahájen 1. září. 
Zahájení byli kromě rodičů 
žáků přítomni: předseda MNV 
s. Vančura , předsedkyně  VŽ a 
předs. kulturní komise a školní 
komise s. A. Borovcová a 
předseda SRPŠ p. Mlejnek. 
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Stav žactva: Školu navštěvuje 
52 žáků, všichni národnosti 
české.  
V první třídě:  
1. postupový ročník 7 chlapců, 
8 dívek 
3. postupový ročník 9 chlapců, 
7 dívek 
V druhé třídě:  
2. postupový ročník 6 chlapců, 
4 děvčata 
4. postupový ročník 3 chlapci, 8 
děvčat  
 
Podle náboženského vyznání: 
Římskokatol. 25, přihlášky 12,  
čsl. 4, přihlášky 1 
Českobratr. evang. 7, přihlášky 
2 
Bez vyznání 1 
 
Škola  i v tomto školním roce 
zůstává dvoutřídní. Správu 
školy vede A. Králová, která je 
třídní učitelkou 1. třídy, 1. a 3. 
post. ročník) ve 2. třídě je třídní 
učitelku D. Tužilová (2. a 4. 
post. ročník) 
Pak je bez bližšího vysvětlení 
zápis strašně špatně čitelný a 
zní:  
Potěšila mě návštěva ve škole 
v Kostěnicích. Vzpomněl jsem 
si na léta strávená mezi dětmi, 
když jsem se ještě učil sám.  
Přeju kostěnickým dětem 
splnění jejich přání, věřím, že 
z nich budou, jak si přejí vzorní 
traktoristi, kombajnisti a vůbec 
vzorní přičinliví a bohatí 
družstevníci.  
16.11.1954   (podpis se nedá 
přečíst ) poslanec N.S. 
8. září bylo v obou třídách 
vzpomenuto 11. výročí popravy 
J. Fučíka.  
9. září bylo v obou třídách 
promluveno o Dnu Horníků pro 
celou republiku.  
20. září prohlédl dr. Streit 
z Dašic všechny žáky školy.  

Den čsl. armády  byl oslaven 
dne 6. října. Oslavy se 
zúčastnili i vojáci dašické 
posádky. Vyprávěli dětem 
mnoho zajímavého 
z vojenského života. Dali dětem  
rozebrat pušku i samopal. 
Beseda byla zakončena 
veselými písněmi.  
28. října bylo v obou třídách 
vzpomenuto výročí znárodnění 
klíčového průmyslu.  
20. září byla schůze SRPŠ, na 
které byly vytyčeny úkoly pro 
nový školní rok a zvolen výbor. 
Předsedou je Jindřich Mlejnek, 
místopředsedou Jiří Bednář, 
pokladníkem M. Poláková, 
jednatelkou A. Králová, 
zapisovatelkou D. Tužilová , 
revizorkami účtů  B. Kašparová 
a K. Vančurová. 
15. října navštívila školu okr. 
inspektorka  s. Mendlová a byla 
přítomna vyučování v 1. třídě. 
Se s. Pechovou, poradkyní pro 
mateř. školy, vykonala inspekci 
mateřské školy.  
20. října vykonala sestra OÚNZ 
Holice prohlídku zraku a sluchu 
všech žáků. Zjištěné závady 
byly poslány na vyšetření 
k odborným lékařům. 
 6. října byla školní oslava 
VŘSR. Žáci se zúčastnili 
„hvězdicové štafety“ 
s poselstvím míru.  
16. listopadu navštívil naši 
školu s. Josef Zvára, poslanec 
N.S. a setrval s dětmi 
v přátelské besedě. Na jeho 
návštěvu děti dlouho 
vzpomínaly. Na veřejné schůzi, 
na které měl s. J. Zvára projev, 
děti zazpívaly, zatančily a 
zarecitovaly básně. Přivítání s. 
poslance vykonala též 
krojovaná skupina našich žáků.  
23. listopadu bylo v obou 
třídách vzpomenuto narozenin 
prvního dělnického presidenta 
Klementa Gottwalda.  

19. prosince byly oslaveny 
v obou třídách 70. narozeniny s. 
prezidenta A. Zápotockého.  
Téhož dne konala se v sále OB 
„ Besídka s příchodem Dědy 
Mráze“ Bohatý program 
připravily děti národní i 
mateřské školy. Po programu 
byly děti pohoštěny cukrovím a 
čajem, který připravil VŽ.  
Vánoční prázdniny trvaly od 23. 
prosince do 3. ledna.  
Občanský rok 1954 skončil 
úspěšně pro místní JZD, kde 
pracovní jednotka dosáhla výše 
16 Kčs. Aby živočišná výroba 
nebyla roztříštěna po celé obci 
bylo započato s výstavbou 
kravína.  
14. ledna složili pionýři 4. 
ročníku pionýrský slib. Z 11ti 
žáků je 8 pionýrů a 3 čekatelé, 
slibu se zúčatnili  zástupci 
armády, zástupci složek nár. 
fr.,předseda SRPŠ,  okresní 
velitel požárníku z Holic , který 
odevzdal dětem odměnu za 
úspěšné protipožární hlídky 
v době žní. Také zástupce Státní 
pojišťovny  z Holic děti 
obdaroval. 
21. ledna bylo vzpomenuto 
životního díla V. I. Lenina. Obě 
třídy vyslechly školský rozhlas. 
Pololetní vysvědčení byla 
žákům rozdána 29. ledna. 
Prázdniny trvají od 29. ledna do 
6. února.  
Do 1. postup. ročníku bylo 30. 
ledna zapsáno 18 žáků, 11 
dívek a 7 chlapců. Žáci obou 
tříd oslavili výročí Vítězného  
února společnou oslavou.  
6. března se zúčastnilo žactvo 
se s. učitelkami oslavy MDŽ 
v sále O. B. Předvedli bohatý 
program. Po programu byli žáci 
pohoštěni členkami VŽ. 
Oslavy Svátku práce zúčastnili 
se žáci s oběma učitelkami 1. 
května v Holicích.  
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10. výročí osvobození ČSR 
slavnou Rudou armádou oslavili 
kostěnští občané „veřejnou 
oslavou“,  na které žáci naší 
školy zacvičili „Zlatou bránu“, 
kterou připravují na I. 
Celostátní Spartakiádu. Žáci 4. 
ročníku přednesli básně a 
zazpívali písně. K 10. výročí 
osvobození ČSR dali si žáci  a 
všichni zaměstnanci školy 

závazky. Na jejich odpracování 
je třeba 458 hodin.  
22. května se zúčastnili všichni 
naši žáci okr. spart. v Holicích. 
Cvičení se opravdu vydařilo i 
když byla velká zima a hrozil 
déšť. Také I. Celostátní 
Spartakiáda, která se konala 
v červnu v Praze, byla velkým 
úspěchem naší tělovýchovy. 

Školní rok 1954-55 byl 
slavnostně zakončen 18. června.  
Obě učitelky dobu, která 
přesahuje jejich zákonitou 
dovolenou, věnují mateřské 
škole, aby si její zaměstnankyně 
mohly vybrat dovolenou.  
Zapsala A. Králová  

K. Udržalová

________________________________________________________________ 

 
Pár zajímavostí z dobového tisku k neobvykle kruté zimě roku 1929 

 
Firma Ludvíka Rundta z Frýdku lehla popelem jen proto, že frýdeckým hasičům zamrzla voda v hadicích. 
Nebylo divu, v den požáru klesla teplota na minus 41 stupňů pod bod mrazu. " V uplynulém týdnu jsme 
zažili sibiřské  zimy" komentoval situaci týdeník Frýdecko-Místecký kraj v sobotu 16. února 1929.  
Frýdečtí novináři v tu chvíli nemohli tušit, že zima roku 1929 bude klimatologicky skutečně vyhlášena za 
největší zimu 20. století. Od silvestra 1928 až po 8. březen 1929 nikde v zemi  nepřekročila rtuť 
teploměru pověstnou nulu. Dokonce ani v pravé poledne. Zamrzly frýdecká Ostravice, Vltava v Praze, 
Dunaj, Rýn i Baltské moře.  
 
"V Brně přišlo v pondělí sto dělníků zbrojovky s omrzlinami, v Praze muselo být ošetřeno několik set 
lidí." informovali Lidové noviny 12. února 1929.  Nejčastěji šlo o omrzliny uší, přičemž chránítka uší 
byla ve všech velkých městech vyprodána. V pražských Riegrových sadech byla 12. února nasbírána celá 
nůše zmrzlého ptactva. Zvěř na poli a v lese hynula hladem a mrazem. Umírali i lidé.  
Tato zima se vyznačovala i rekordní sněhovou nadílkou, v některých kronikách se mluví o 3-4 metrech 
sněhu a o tom, že se lidé často museli prohrabat ven z domů, tak moc byly domy zaváté.  
 

 
Zprávy z Lesního družstva Vysoké Chvojno 
s.r.o. 
 
Vážení spoluobčané, 
 
      zcela určitě jste ze svých vycházek přírodou 
či ze všech druhů medií zaznamenali důsledky 
dlouhotrvající sucha, které jsou patrné bohužel i 
na lesních porostech ve správě Lesního družstva 
Vysoké Chvojno s.r.o. Celou republikou se na 
oslabených smrkových lesích šíří vlna kůrovce, 
kterému už padlo za oběť mnoho milionů m3 
smrku se vznikem desítek tisíc hektarů holin. 
Důsledkem extrémního sucha však neodumírají 
pouze smrky, jimž je věnována největší 
pozornost, ale v našich podmínkách usychají 
borovice, břízy i duby a buky. Zkrátka sucho si 
nevybírá! Řešení krizové situace v lesích se ještě 
zkomplikovalo výraznými problémy na trhu se 

dřevem a propastným poklesem jeho ceny, která 
je v některých případech na úrovni výrobních 
nákladů. Bohužel zodpovědní činitelé tohoto 
státu dlouhodobě podceňují význam lesů a 
lesního hospodářství a jejich reakce, pokud 
nějaká existuje, je pomalá a nedostatečná.  
     Pokud na velké části území ČR zmizí lesy 
nastanou ještě větší problémy s vysycháním 
krajiny, dojde ke zvýšenému odtoku vody, 
k narušení půdy, přestane fungovat vázaní CO2  
ve stromech a to vše povede k dalšímu 
oteplování a ztrátě vody. Lesníci jsou si dobře 
vědomi těchto nebezpečí a například na našem 
majetku již dlouhodobě zakládáme druhově 
pestřejší a tím i snad odolnější lesy 
s maximálním využitím přirozené obnovy. Tisk 
či televize však celou situaci buď podceňují, 
nebo pro vyjádření k ní dávají
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prostor různým ekologickým hnutím, jejichž 
představitelé nezatíženi příslušným vzděláním a 
praxí, bez jakékoliv zodpovědnosti udílí „hraběcí 
rady“ pro řešení problémů. Množí se i zázračná 
řešení prezentovaná některými zneuznanými 
lesníky, kteří nedostatky ve své odborné praxi 
nahrazují politickým vlivem, když se pružně 
přimykají k úspěšným politickým stranám a 
hnutím.  
     Na pozadí ekonomické a ekologické 
katastrofy lesů ČR se odehrává ideologický a 
politický boj o „vládu“ nad lesy. „ Ochránci 
přírody“ z Prahy chtějí opět venkovu vnucovat 
svou představu, vysněnou na balkonech 
činžovních domů, o způsobu života na venkově, 
Věřte, prosím raději „svým“ lesníkům, kteří jsou 
dostatečně vzdělaní, mají zkušenosti a chuť 
nepříznivý stav v českých lesích změnit. Již pan 
Werich říkal: „Na odborné věci musí být 
odborníci.“ 
 

     Abychom pro Vás neměli jen špatné zprávy 
snad i trochu pozitivní informace. V nejbližších 
jarních dnech bude otevřena ve Vysokém 
Chvojně v blízkosti Penzionu Zámeček nová 
restaurace se specializací na grilované pstruhy, 
podobná těm, které někteří z Vás znají z návštěv 
sousedního Polska. Restaurace byla vybudována 
prakticky za jeden rok a bude nabízet mimo jiné 
prostory pro rodinné oslavy, svatby či přátelská 
posezení i s možností prohlídky Arboreta, 
Zookoutku či s ubytováním v Penzionu 
Zámeček. V letošním roce nás ještě čekají 
zahradnická úprava okolí a vybudování hracích 
prvků pro děti, aby celá rodina zde našla prostor 
k příjemnému posezení a odpočinku.  
     Věřím, že probudíme Vaší zvědavost, přijdete 
se občerstvit a doufáme, že odejdete spokojeni a 
budete se vracet. 
 
Lesu Zdar! 
 
Radomír Charvát - jednatel společnosti 
 

 

 

                                                                            

 

Krásné Velikonoce, 
hodně sluníčka a 

bohatou pomlázku 

přeje redakční rada 
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