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Obecní statistika

POČET OBYVATEL
k 30.6.2019 :

553

Odstěhovali se:
Barbora Kudláčková čp. 29
Barbora Kloučková čp. 178
Zbyněk Moučka
čp. 44
Přistěhovali se:
Týmu vedoucích se podařilo na guláších získat 1. místo
v útocích. Tak snad těm našim dětem neděláme ostudu.

Libor Svoboda
Eva Svobodová
Vojtěch Svoboda
Antonín Svoboda

čp. 206
čp. 206
čp. 206
čp. 206

Narodili se:
Ondřej Starý
Zlata Doušková

čp. 151
čp. 166

Opustili nás:
Věra Krátká
Jiří Štěpánek
Dětský den – Nšo-či, Rybana a Old Shatterhand na
místním rybníku.

Vítězné tažení mladých hasičů – Kostěnický pohár

čp. 12
čp. 8
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Z obecního úřadu...

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání

obecního zastupitelstva dne 16.4.2019
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
21.3.2019
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo nevybralo žádného ze
zájemců o pronájem obecní hospody a bytu.
4. Obecní zastupitelstvo pověřuje radu k výběru
nájemce obecního bytu.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje, že nadále
bude obec provozovat hospodářskou činnost
v obecní hospodě.
6. Obecní zastupitelstvo pověřuje radu
k projednání možnosti pořízení reflexních vest
pro výjezdní jednotku SDH a zavlažovacích vaků
k nově vysázeným stromům.
Usnesení

č. 3 z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva dne 27.6.2019
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
16.4.2019.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve
výši 5 000,- Kč pro Linku bezpečí.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet
a účetní závěrku obce Kostěnice, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2018 bez výhrad.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku
Mateřské školy Kostěnice za rok 2018, přebytek
hospodaření ve výši 650,21 Kč bude převeden do
rezervního fondu a použit ke krytí hospodaření
provozních nákladů roce 2019.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení
kapacity mateřské školy pro rok 2019/2020 na 28
dětí ve třídě.
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7. Zastupitelstvo obce Kostěnice potvrzuje
ověření souladu Změny č. 1 Územního plánu
Kostěnice se Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje v platném znění a Politikou
územního rozvoje České republiky v platném
znění, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje
dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8. Zastupitelstvo obce Kostěnice schvaluje, v
souladu s § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o
námitkách ke Změně č. 1 Územního plánu
Kostěnice uvedené v odůvodnění Změny č. 1
Územního plánu Kostěnice a odůvodnění těchto
námitek.
9. Zastupitelstvo obce Kostěnice, příslušné podle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s
§ 54 stavebního zákona, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, vydává opatření obecné povahy Změnu
č. 1 Územního plánu Kostěnice.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č.3.
11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o plánované výstavbě kanalizace v obci.
12. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi podat
výpověď na pronájem pozemku p.č. 393/1 v k.ú.
Kostěnice a pověřuje radu obce vypracovat návrh
využití tohoto pozemku pro sport eventuálně
zpevněnou plochu.
13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí situaci
ohledně dolního rybníka a bude hledat nějaké
řešení, aby předešlo úhynu ryb.
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BLAHOPŘEJEME
V MĚSÍCI ČERVENCI 2019 slaví své životní jubileum:
paní Květoslava Udržalová
paní Anna Bečková
pan Václav Jelínek
pan Josef Vlastník
pan Zdeněk Kubík
V MĚSÍCI SRPNU 2019 slaví své životní jubileum:
pan František Svatoň
paní Věra Fibichová
V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2019 slaví své životní jubileum:
paní Věra Faltýnková
pan Jiří Drábek
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Vl. Pátek
_____________________________________________________________________________________
Hasičsko-gulášové-klání
Letos se konal již čtvrtý ročník Hasičsko-gulášového klání.
Já bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu této akce. Ať už to byli
členové SDH, kteří přispěli pomocnou rukou nebo sponzoři
s příspěvkem finančním či věcným. Děkuju především
panu Hakovi a Ždímalovi, kteří se s přípravou a ukončením
asi nadřeli nejvíc. Mně nenáleží hodnotit tuto akci, ale
podle počtu soutěžících, účinkujících a návštěvníků věřím,
že se vám tato akce líbí. Proto uděláme vše možné, aby se
vám líbil i ten příští "polojubilejní" pátý ročník!
Tak ještě jednou VELKÉ DĚKUJI všem za pomoc!
Za SDH Kostěnice Vladimír Pátek

Vítězné kuchařské družstvo.

XXII/2 Kostěnické noviny

Společenské a sportovní dění…

stránka 4

TJ Sokol Kostěnice ČOS
Sokol začal více spolupracovat s Obcí Kostěnice.
Tentokrát ve formě pomoci udržovat obecní
záhony… První pletí proběhlo na přelomu
května a června. Do této akce se zapojily
především maminky, které chodí cvičit s těmi
nejmenšími, a ženy, které pravidelně cvičí ve
čtvrtek a neděli. Další údržbu záhonů máme
naplánovanou v srpnu, nebo dle aktuálního stavu
záhonů. Zapojit se může každý z Vás, přijmeme
rády další pomocníky  … Nutno dodat, že za
tuto „službu“ jsme od Obce získali finanční
dotaci, kterou využijeme pro naši sokolskou
činnost.
Všem moc děkuji a těším se na příští brigádu.
Za TJ Sokol Jana Víchová
Dětský den tentokrát Divoký západ
V sobotu 8.6.2019 se část naší vesnice proměnila
na Divoký západ. Na dolním hřišti vznikla
kostěnická osada, kde nechyběl saloon s šerifem
i indiánský tábor. Malí i velcí návštěvníci
podpořili akci parádními převleky a tak divoký
západ opravdu ožil kovboji a indiány.
Na startu si děti vyrobily indiánskou čelenku a
náramek, obdrželi mapu a vyrazily na
dobrodružnou cestu, na které se mohly naučit
nebo vyzkoušet spoustu dovedností, které
k westernu neodmyslitelně patří.

Na prvním stanovišti, naproti hřišti, si pod
dohledem indiánky vyzkoušely plazení, na
dalším stanovišti na parkovišti naproti školce
chytaly do lasa bizoní mládě, následovalo střílení
z luku na terč na palouku před dolním rybníkem,
a kouzelná projížďka po rybníku na kánoích.
Na stanovišti u obchodu děti stavěly různé druhy
totemů. Na dětském hřišti za obecním úřadem na
děti čekalo stopování, musely najít zvířátka
ukrytá mezi stromy a zanechat vlastní otisk ruky
na velkém plátně.

Trasa pak vedla na bahenec, kde se malí indiáni
učili nasednout na koně, dále je čekalo lovení
velikánského bizona tomahawkem a u mostku
přes potůček bylo stanoviště, kde si děti
vyzkoušely střelbu z pušky. |Poslední zastávkou
byla lekce v indiánském písmu a to na cestě
podél dráhy k podjezdu.

Děti za splnění disciplín obdržely zlaťáky, které
pak vyměnily při návratu z výpravy v obchůdku
a poukázku na občerstvení v saloonu – bizoní
nožku a kolaloku.
Počasí bylo jako z knihy Karla Maye, na hřišti
nechyběly atrakce jako skákací hrad, hlučný
saloon s občerstvením a také třeba báječné
indiánské líčení, na které i ty nejmenší děti
ochotně čekaly ve frontě 😊.
Poděkování patří všem, kdo se jakkoliv zapojili
do příprav této fajn akce. Díky a moc se těšíme
zase za rok!!!

-l.j.-
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Z deníku Pondělní klubovničky
V pondělí 3. června jsme podnikli s malými
výtvarníky výpravu do „lesní restaurace“. Po
dlouhém pátrání jsme ji objevili v Borovince.
Svoje bříška jsme naplnili připraveným
občerstvením v podobě řízečků, koláčků,
melounu a mlsot. Zkrátka užili jsme si lesní
piknik se vším všudy.
Nutno dodat – lesní restaurace byla otevřena
výhradně pro nás, Vy ji budete hledat marně .
Rády bychom poděkovaly za sponzorský dar
Mariášníkům, díky němu jsme mohly piknik
uspořádat a dětem ještě nakoupit potřebné věci na
prázdniny – deníček na zapisování zážitků,
škrabací obrázky pro dlouhé chvíle a mlsoty na
doplnění energie při letním objevování.
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hasičských disciplín vyvrcholil v neděli. Pořadí
bylo jako na houpačce, ale naši borci ve složení:
Eliška Kubíková, Jan Štěpánek, Jiří Štěpánek,
Roman Dostál, Soňa Běloušková, Vlastimil
Englich, Matyáš Černý, Jakub Jirout, Magda
Beranová a Anna Novotná se nedali a nakonec
zaslouženě i s trochou toho štěstíčka získali zlaté
medaile.

Někteří se účastnili i soutěže jednotlivců na 60m.
I zde se výborně umístili Roman Dostál (5.místo),
Jan Štěpánek (6. místo) a Matyáš Černý (7.
místo) z 19 závodníků.

Vám všem přejeme slunečné dny plné zážitků a
poznávání.
Jana a Naďa

Výzva pro malé výtvarníky

Pošlete nám z prázdnin obrázek Vašich zážitků,
mapu Vašich objevných cest nebo cíl Vaší tajné
výpravy. Obrázek označte jménem a vhoďte do
schránky na obecní úřad nebo na čp.199 nebo 104
či 15.
Obálku označte heslem „klubovnička“. Na
každého výtvarníka čeká sladká odměna.
Užívejte léto! J+N

Mladí hasiči Kostěnice aneb rok 2019 ve
znamení úspěchů
Po rozpačitém výkonu na branném závodu
v Rokytně začala naše vítězná jízda. V Břehách u
Přelouče jsme získali 2. místo (trochu tam
nepřálo počasí a vítr Elišce rozfoukal natolik, že i
zkušená proudařka, což Eli opravdu je, měla
problém s nástřikem). Pak už nás čekalo okresní
kolo v Cholticích. Dvoudenní maraton všech

Po úspěchu v Cholticích
jsme si odskočili na noční
závody do Sezemic. Tam
se nedařilo, jak jsme si
představovali,
hlavně
protože nejeli všichni a
týmy byly poskládané
úplně jinak než obvykle.
Pokračovali
jsme
stanováním a závěrečným
závodem na domácí půdě,
která nám opravdu svědčí. Na závody do
Kostěnic se sjelo 20 družstev ml. Žáků a 15
starších
a přijel je podpořit i senátor za
královehradecký kraj Miroslav Antl.
Družstvo starších žáků se nám pro tuto sezonu
nepodařilo sestavit, proto se nadějný závodník
Aleš Beran domluvil na hostování v Holicích. I
tam
zažil
velmi
podařenou sezonu. Na
okresním kole skončili na
2. místě za Čeperkou a
probojovali se na krajské
kolo do Litomyšle. Tam
jim nakonec trochu štěstí
chybělo, ale i tak se
umístili na 5. místě.
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Ostudu nám nedělají ani nejstarší děvčata.
Sabina Šimrová už druhý rok běhá za ženy
z Komárova a letos je posílila i Kačka
Škrobalová. Holkám se daří a velmi často se
dostávají na bednu. Zřejmě dobrý oddíl ;-).
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Zastoupení zde měly cisternové automobilové
stříkačky na podvozku Praga RN, i Škoda 706
RTH, případně Tatra 138 a 148 atd. THT spol. s
r. o. Polička zastupovaly 2 kusy techniky. Mimo
to zde byly vystaveny dvě dvoukolové motorové
stříkačky od jiných výrobců, takže celkem se na
náměstí sešlo 99 kusů hasičské techniky.
-j.š.-

Stanování Břehy 2019

Mezi soutěžením si ještě L. Hak a J. Ždímal
odskočili na vysokomýtské náměstí v rámci
tradičního Sodomkova Vysokého Mýta. Konalo
se tu setkání hasičských stříkaček firmy Stratílek
s názvem 333 Stratílkových stříkaček. Na
setkání byly k vidění Stratílkovy stříkačky, ale i
další hasičská technika vyráběná po znárodnění
firmy v podniku THZ n. p., která byla sloučena s
podnikem Karosa n. p., až po techniku
vyráběnou společností THT spol. s r. o. Polička.

Stává se již tradicí, že jeden celý červnový
víkend trávíme stanováním v krásném kempu
Buňkov v Břehách nedaleko Přelouče. Na toto
pro nás oblíbené místo jsme se vydali i letos,
abychom umožnili zažít nějaké dobrodružství a
připravit
neobvyklé
soutěže.
Všechno
samozřejmě s cílem zlepšit jejich znalosti
v hasičském sportu, ale hlavním tématem byla
pochopitelně zábava. Letos jsme přijeli
v netradičně vysokém počtu účastníku, protože
tradiční sestavu doplnili rodiče společně
s přípravkovými dětmi.

Páteční odjezd i cesta proběhla bez komplikací,
stejně tak ubytování. Pod ním si ale
nepředstavujte bungalov nebo chatku, nýbrž
vlastnoručně postavené stany. Odvážnější jedinci
spali pod širákem, kde nás však druhou noc
překvapil déšť. Děti byly po mnoha sportovních
činnostech velice unavené, a proto si pár kapek
na jejich spacácích ani nevšimly.
Do Vysokého Mýta přijeli zástupci 89 sborů
dobrovolných hasičů, 1 hasičského záchranného
sboru podniku a 8 sběratelů z 26 okresů České
republiky. Na náměstí byly vidět stříkačky
například až ze Strakonic, Plzně, Benešova a ze
Semil. Firma Stratílek byla zastoupená 74
exponáty, z toho bylo 52 dvoukolových
motorových stříkaček, 10 ručních stříkaček, 7
přenosných stříkaček a 5 dopravních a
automobilových stříkaček. Firmy THZ a Karosa
zde reprezentovalo celkem 21 výrobků.
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Probíhaly i tradiční soutěže, mezi které jsme
letos zařadili střelbu ze vzduchovky, uzly,
motání hadic a disciplínu s tajemným názvem
Jardův přebor. Ani její tvůrce do poslední chvíle
netušil, co budou děti vlastně dělat. Nakonec
bylo vše vymyšleno, a i když se některým
nejdříve nechtělo, nakonec si tuto neobvyklou a
všestrannou disciplínu všichni užili. Byla totiž
vytvořena s cílem smazat věkové a výkonnostní
rozdíly a naopak klást důraz na šikovnost i
trpělivost. Cíl se nakonec splnil, neboť tato
disciplína zajímavě zamíchala konečným
pořadím.
Každoročně totiž pořádáme jakýsi přebor, za
který mohou děti získat pohár, jenž mají celý rok
sami pro sebe.
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na toto místo opět vydáme. Musíme také
poděkovat místním, kteří se o nás znamenitě
starali. Zejména s kuchyní jsme byli všichni
spokojení, neboť paní kuchařka se opět
překonávala. Některé děti jedly dokonce
mnohem více než doma, což značí, že byste se
do tohoto kempu měli vydávat i sami.

Kostěnický pohár 2019

Vítězem starší kategorie se stala Eliška
Kubíková, která však sváděla tuhý boj s Honzou
Štěpánkem. V mladší kategorii zvítězil Tomáš
Kňava a v přípravce Naďa Englichová.
Mimo zmíněné soutěže jsme připravili i noční
hru v lese na břehu rybníka. Na tu se děti těšily
ze všeho nejvíce. S baterkami musely najít
požární značky, které skrývaly zajímavou šifru.
Tajenku nakonec všichni s větší či menší pomocí
vyluštili a mohli se tak vydat zpět do tábora.
Musíme ovšem vyzdvihnout odvahu nejmenších
dětí, které se do soutěžení vrhly po hlavě a
nedaly tak na sobě znát známku strachu.
Celé stanování se i přes sobotní déšť velmi
vydařilo, všichni zúčastnění si jej velice užili.
My se proto těšíme na nadcházející rok, kdy se

Rok se s rokem sešel a naši mladí hasiči
předposlední červnovou neděli opět poměřovali
síly s dětmi z jiných sborů. Samotným závodům
předcházela spousta náročných příprav, se
kterými jsme se však dokázali popasovat. Finální
doladění tratí a celého prostoru probíhalo od
brzkých nedělních hodin, protože zbývalo
připravit ještě mnoho důležitých věcí. Chvíli po
sedmé hodině začaly přijíždět první závodní
družstva, což nám na klidu příliš nepřidalo. Ráno
bylo celkově plné nervozity a očekávání nervy
drásajícího souboje o vítězství v celé lize.
Po slavnostním nástupu všech soutěžních
družstev mohlo nastat samotné měření sil.
Soutěžilo se ve dvou, pro nás již typických
disciplínách, a to požárním útoku a štafetě 4x60
metrů. Po odstartování těchto disciplín vše
probíhalo vcelku hladce, až na pár výjimek.
Někteří vedoucí nám zřejmě nechtěně chtěli
udělat zmatek v pořadí jednotlivých týmů a
následně také ve výsledných časech. Tento
neduh jsme však včasným zásahem zastavili, a
tak mohlo soutěžení nerušeně pokračovat.
Družstvo A bylo před závody velice nervózní,
neboť všechny děti tušily, o co všechno závodí.
Jejich vedoucí se je pochopitelně snažil uklidnit,
naštěstí se mu to podařil a děti tak mohly podat
nejlepší výkony v sezóně. Podařil se jim
naprosto ohromující požární útok s časem
atakujícím hranici 18 vteřin, což byl suverénně
nejrychlejší čas dne.
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Družstvu B se útok taktéž vydařil, protože
docílili pro nás velmi rychlého a překvapivého
času 20 vteřin. Našim nejmenším se tolik
nevedlo, avšak mějte na paměti, že jsou všichni
převážně prvňáci a mají proto dost času se vše
doučit.
Štafeta 4x60 probíhala bez
velkých problémů, všechna
naše družstva zapsala
slušné časy. Závody se
pomalu chýlily ke konci,
ale nervozita začala opět
lehce stoupat. Všichni jsme
s napětím
sledovali
závodníky z Holic, kteří
nás mohli jako jediní
ohrozit. Nakonec se jim to
nepodařilo a tak mohly
propuknout bujaré oslavy.
Družstvu A se podařilo vyhrát letošní
Kostěnický pohár, naprostou dominanci pak
potvrdilo družstvo B, které skončilo na
fantastickém druhém místě. Takový výsledek
jsme si nepředstavovali ani v těch nejrůžovějších
snech.

přesvědčili o jejich šikovnosti a cílevědomosti.

Nyní se však dostáváme k výsledkům celoroční
činnosti, tj. Ligy mladých hasičů 2018/2019.
O vítězství bojovala dvě družstva, hasiči
z Kostěnic a hasiči z Holic. Rivalita byla velká,
závodění napínavé, avšak velmi čestné a
samozřejmě ve sportovním duchu. Vyhrál ten
nejlepší, a tím bylo naše domácí družstvo, které
si tak mohlo po náročné sezóně vychutnat oslavy
s pohárem pro vítěze celé ligy. Vítězství bylo o
to sladší, že jej děti mohly oslavit na domácí
půdě před svými rodiči a kamarády, kteří se tak

Letošní sezóna je za námi, ale my už se pilně
chystáme na srpnové soustředění v Božejově,
kde se budeme připravovat na sezónu
nadcházející, ale také Pohár hejtmana, kam
pojedeme reprezentovat pardubický okrsek.
Všichni si tajně přejeme, aby i další rok byl
takto úspěšný, ale nejdůležitější je, aby hasičský
sport vaše ratolesti bavil. Doma je proto můžete
uklidnit, nikdo a nic nekončí, takže se na konci
prázdnin opět pustíme do trénování a dalších
zábavných činností.
Jarda Ždímal

Díky této výhře budou pardubický okres
reprezentovat v říjnu na Poháru hejtmana
pardubického kraje.
Sezóna jako taková byla velmi dlouhá. I když se
nám podařilo získat vytoužený pohár pro vítěze,
tak byla na všech vidět únava z velice náročné
sezóny. Za tým vedoucích však můžu potvrdit
nadšení a radost, že v Kostěnicích trénují a
závodí ti nejlepší mladí hasiči z celého
pardubického okresu. Letošní sezóna byla asi
naše nejúspěšnější, a proto ji nelze hodnotit
jinak, než superlativy. Poděkování si zaslouží
nejen všichni vedoucí, kteří mají s dětmi
trpělivost, ale také ochotní rodiče, kteří nám se
vším velmi rádi pomáhají. Bez nich by to
zdaleka nebylo tak snadné.
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Nádraží
Od 1.6. 1934 bylo zavedeno
pravidelné autobusové spojení
ke všem denním osobním
vlakům mezi stanicí Dašice –
Kostěnice a městem Dašice
v Čechách.
Majitelka
A.
Tučková,
Dašice
v Č.,
Hrdličkova
49.
V osobní
dopravě
konkuroval
dráze
v trati Horní Jelení – Pardubice
J. Novák, bytem Horní Jelení až
do 5.4.1934, kdy mu doprava
byla Okres.
úřadem ve
Vysokém Mýtě zakázána. Měl
dva osobní autobusy, které pak
převzal jeho švagr L. Apl
Trojovice. Ten již sice denně
nejezdil,
zato
pravidelně
dvakrát týdně a to v úterý a
v pátek, tj. ve dnech kdy jsou
trhy v Pardubicích. O těchto
dnech ovšem železnice přichází
o nejvíce cestujících. Bylo proti
němu zakročeno u Okr. úřadu
v Chrudimi, který rozhodnutím
ze dne 28.12.1934. nařídil, aby
autobusy byly zapečetěny.
Autobusy
měla
zajistit
v Trojovicích četnická stanice
v Hrochově Týnci, ale zajistili
pouze jeden, ježto druhý tou
dobou garážoval v Hor. Jelení.
Okr. úřad ve Vysokém Mýtě
byl požádán, aby i tento vůz
zajistil, ježto stále ještě v úterý
a v pátek jezdí v trati Hor.
Jelení – Pardubice. V nákladní
dopravě konkuruje železnici K.
Vrbický Dašice. Byl oznámen
již po několikáté okr. Úřadu v
Pardubicích. Původně rozhodl
Okr.
úřad
vůz
zajistiti.
Jmenovaný však prosbou a
písemným prohlášením na měst.
úřadu v Dašicích přislíbili, že
více
nebude
provozovati
dopravu zboží, , které není
výhradně
jeho
zbožím.
Jmenovaný má totiž obchod
stavebními
hmotami.
Sledováním jeho činnosti bylo

Z historie…
zjištěno
že
vzdor
slibu
provozuje dále nedovolenou
přepravu a proto bylo na něho
učiněno znovu trestní oznámení
u Okres. úřadu v Pardubicích.
Za to byl potrestán pokutou
2000,-Kč, nebo vězením 5ti
dnů. Jeho činnost jest sledována
dále.
Letošní rok vyznačoval se
abnormálním
suchem.
Nedostatek srážek projevil se
též ve studni u přijímací budovy
tím, že po celý rok byl
nedostatek vody na vaření.
Nestačila pro 7 rodin bydlících
v naturálních bytech a chybějící
se musela opatřovati u souseda
Kubisty. Voda na praní
opatřovala
se
ze
stroje,
obyčejně vl. 2383 v 11 hodin 29
minut.
Ačkoliv v prohlubni studně byl
nedostatek vody, bylo další
prohloubení
provedeno
až
v listopadu
t.r., a sice asi
v 1a1/2 m, takže zdá se, že nyní
bude vody dostatek.
Řepná sklizeň započala 7. října
a skončila 12. listopadu. Pro
obsluhu nakládacích stanic a
cukrovaru v Dašicích jezdil
v trati Pard. – Uhersko řepný
vlak č. 7208, zpět 7209.
Rok 1935
V tomto roce ustala osobní
autokonkurence , dík stálému
stíhání
těch,
kteří
ji
neoprávněně provozovali.
Dne 31. března 1935 byla
neděle, došlo k velké železniční
nehodě ve stanici Dašice –
Kostěnice. Rychlovlak č. 125
vyšinul při vjezdu do stanice na
výměně čís. 5 ve 21 hod 58
min. Službu výpravčího vlaků
konal adj. St. drah Josef Udržal
a výhybkář na vjezdové straně
byl Jan Pilný.
Před vlakem 125 jel těsně vlak
2351, který v nedělil obstarává
sběrnou službu kusového zboží.
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Adj. St. drah Udržal počítal, že
vlak 2351 pustí ještě před
vlakem 125 do Pardubic, a
postavil mu vjezd na druhou
kolej.
Výpravčí vlaků v Moravanech
vlak 2351, po dané jízdní
návěstí o několik minut opozdil,
což když Udržal zjistil, rozhodl
se nechati vlak 2351 v Dašicích
předjížděti vlakem č. 125 po
pravé koleji. Vlak 2351 zastavil
na druhé koleji před staniční
budovou strojem. Po odjezdu
vlaku č. 404 popojel pak až
k odjezdovému
návěstidlu.
Mezitím byla návěst pro vlak č.
125 z |Moravan. Výpravčí vlaků
Udržal nevyrozuměl vlak č. 125
o změně vjezdové koleje a dle
jeho
tvrzení
dal
rozkaz
výhybkáři Pilnému, aby o
změně vjezdové koleje zpravil
vlak
125
u
vjezdového
návěstidla. Vjezdové návěstidlo
však výhybkáři pro vl. 125 na
první kolej uvolnil. Výhybkář
Pilný opět tvrdí, že dostal od
výpravčího rozkaz, aby vlaku
125 dal návěst „ ku předu“, což
prý učinil. K dovršení chyby,
nesvítilo světlo spodní, u
vjezdového návěstidla, čímž
strojvůdce byl ujištěn, že jede
do rovného směru t.j. na
pravidelnou vjezdovou kolej
druhou. Vjezdová rychlost vl.
125 byla 98 km/h. Vlak přejel
výhybku čís. 3 stojící do
odbočky, výhybku čís. 4 stojící
z odbočky a vjížděl již na první
kolej. Jakmile vjel stroj na
výhybku č. 5, vyšinul, utrhl se
od vlaku a sjel po levém náspu,
kde se položil na levou stranu,
do místa, kterému se kdysi
říkalo Maléřův palouček. (Před
nedávnem pozemek od vnuček
Maléřových koupila obec a
palouček
změnil
se
na
parkoviště. K. Udržalová)
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Na stroji jeli dva topiči a
strojvůdce. Jeden topič byl
zabit, druhý topič a strojvůdce
vyvázli
jen
s menšími
oděrkami. Utržené vozy jeli dál
ve směru jízdy asi 100 m a
tlačily před sebou vzpřímený
služební vůz mezi první a třetí
kolejí, který urazil odjezdové
návěstidlo pro první a třetí
kolej, utrhl se přitom o 180
stupňů a vyjel setrvačností opět
na násep.
Ostatní vozy jely dále, urazily
odjezdové
návěstidlo
pro
druhou a čtvrtou kolej, vůz
restaurační jako první položil se
v 90 ti stupňovém úhlu na
druhou kolej, další osobní vůz
vyšinul z kolejí, zůstal však
stát, další 3 vozy zůstaly stát
pak na kolejích. Zraněno bylo
asi 20 osob lehce. Doprava
přerušena nebyla a udržovala se
po 4. koleji pro oba směry.
Během jedné hodiny dojel
záchranný vlak z Pardubic.
Cestující odjeli jednak vlakem
2351 ve služebním voze, jednak
zvláštní soupravou, která byla
pro ně vyslána z Pardubic.
Záchranný sbor a hasičstvo
z Kostěnic byli velmi rychle na
místě. Uplatnili se jako první
při
záchranných
pracích.
K odklizovacím pracím byl
ihned objednán parní jeřáb
z Kralup nad Vltavou.
Na místo dostavili se ještě téže
noci pp. president řed. stát. drah
Dr.
Jaroch
s přednostou
dopravy Ing.
Feldsteinem,
soudce z Holic, okresní hejtman
z Pardubic , atd. Ráno dostavil
se z ministerstva železnic p.
sekční šéf Ing. Koller s vrchním
administrativním
ředitelem
Sekyrou a mnoho jiných
úředních orgánů.
Zpráva o nehodě se rozkřikla
záhy po celém okolí a kolem

Z historie…
nádraží
z obou
stran
shromáždili se velké zástupy
lidí,
kteří
pozorovali
odklizovací práce.
Pořádek
udržovalo
vojsko
z posádky Dašice. Odklizovací
práce, třebaže se pracovalo jen
ve dne pokračovali rychle,
zvláště když přijel parní jeřáb, a
do 3. dubna byly již koleje od
soupravy uvolněny a tato
odvezena do Pardubic. Tendr
byl odeslán dne 5. dubna.
Lokomotiva, která konala dne
31.3.1935 u tohoto vlaku
poslední jízdu vůbec, ježto byla
určena ke zrušení, byla na místě
autogenem rozmontována a po
částech naložena na vozy a
zaslána do dílen v Plzni.
Poslední zbytky lokomotivy
byly odeslány dne 20. dubna
1935.
Při odklízecích pracích parním
jeřábem došlo k další nehodě
dne 4. dubna. Při zvedání tendru
točili obsluhovatelé parním
jeřábem v nebezpečné poloze a
ten se převrátil z náspu na ležící
lokomotivu. Naštěstí nebyl
nikdo zraněn. Tím byly
odklízecí práce s lokomotivou
značně zdrženy. Nejprve musel
být zvednut jeřáb. Touto prací
byl pověřen p. Ing. Šalamoun,
rada st. drah z dílen v Bubnech.
Jeřáb byl zvednut teprve 15.
dubna a jako poškozený zaslán
dne 16. dubna do Kralup nad
Vltavou. K dalším pracím byl
sem zaslán ruční jeřáb z České
Třebové.
S adj.
st.
drah
Josefem
Udržalem
i
s výhybkářem
Pilným
bylo
zavedeno
disciplinární řízení , které se
konalo dne 7.11. 1935. Trestní
řízení, které bylo proti oběma
ihned zavedeno nebylo do
konce roku projednáno.
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Řepná sklizeň započala dne 10.
října a skončila dne 12.
listopadu.
Průběh kampaně byl normální.
Zpracoval
přednosta
A.T.
Koutecký insp.
Škola
Školní rok 1955-56
Školní rok byl slavnostně
zahájen 1. září. Zahájení kromě
rodičů žáků se zúčastnil
předseda SRPŠ s. Mlejnek za
VŽ s. Bartoňová za SČSP s.
Pinkasová za ČSM s Vimrová.
Stav žactva: Školu navštěvuje
51 žáků.
Třída 1. post. Ročník 7 chlapců,
8 devčat, 3. post. ročník 6
chlapců ,4 děvčata,
Třída 2. post. Roč. 5 chlapců, 5
děvčat, 4.
post. ročník 9
chlapců, 7 děvčat.
Škola
zůstává
dvoutřídní.
Správu vede s. Albína Králová,
která je třídní učitelkou 1. třídy.
Ve 2. třídě je třídní s. Dana
Tužilová.
Dnem 1. září přebrala správu
mateřské školy s. Nerudová,
která byla jmenována po s.
Formánkové,
provdané
Kerkové. Ta odešla na MV
ČSM do Plzně. Vedení PO
převzala po s. Vimrové s.
Bartoňová
.
Pionýři
se
pravidelně každý týden scházejí
na schůzkách. Z 16 žáků
pionýrského věku je 15 pionýrů.
22. září se konala schůze SRPŠ
a zvolila si výbor SRPŠ. Funkce
zůstaly proti loňskému roku
nezměněny. V tomto školním
roce se děti opět stravují ve
školní jídelně. Vaří s. Tučková
Fr. . Školnicí se stala od 15.9. s.
Borovcová M.
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6. listopadu se konala oslava
Pololetní prázdniny trvaly od
Hronov – rodnou chaloupku A.
VŘSR ve škole.
28. ledna do 4. února. 28. ledna
Jiráska, Č. Skalici, Ratibořice –
7. listopadu se děti zúčastnily
vystoupili naši žáci na výroční
zámek, mlýn, Staré bělidlo a
„Hvězdicové štafety“ okresu
slavnostní schůzi JZD.
Viktorčin splav.
Holice. S. učitelky zhotovily
Vysvědčení bylo vydáno 28.
30. května byl zakoupen
zdravici se závazky obce
ledna.
zvukový promítací přístroj
Kostěnice. 23. listopadu bylo
25. února bylo vzpomenuto
místní OB SRPŠ věnovalo na
v obou třídách vzpomenuto
výročí
„Vítězného
února“
tento aparát 2000,-- Kč a tak se
narozenin K. Gottwalda, 19.
V místním rozhlase měli žáci
škola stala jeho spolumajitelem.
prosince A. Zápotockého a 21.
pásmo na námět „Vítězný
17. června se zúčastnilo všech
prosince
J.V. Stalina. 1.
únor“. 7. března přednesli žáci
50 žáků okrskového cvičení
prosince složili žáci 3. a 4.
opět relaci v místním rozhlase
v Kostěnicích.
Cvičení
postup. ročníku pionýr. slib.
na téma MDŽ. Vlastní oslava
nacvičila škola.
Účastnili se ho zástupci
MDŹ byla 18. března, kdy žáci
24. června se účastnilo za velmi
patronátního závodu, Krajské
obou tříd sehráli divadelní
nepříznivého počasí 2. okr.
opravny, zástupci armády,
představení
„Jak
květinky
Spartakiády 14 žáků za vedení
předseda MNV, zástupkyně VŹ
přezimovaly“. Vyhrané peníze
obou učitelek.
a ČSM. Z 26 žáků obou ročníků
byly uloženy na zakoupení
Školní rok 1955-56 byl ukončen
se 24 stali pionýry.
zvukového
promítacího
besídkou, při které byly
18. prosince se konala v sále
přístroje. Oslava 1. máje se
všechny
děti
pohoštěny.
OB besídka Dědy mráze. Po
účastnily s. učitelky s žáky
Vysvědčení bylo vydáno 30.
pestrém programu přišel mezi
průvodu v Dašicích. Pionýři jeli
června.
děti Děda mráz. Děti byly
na alegorickém voze “Staň se
Do 1. třídy v předběžném
Výborem žen pohoštěny.
mladým turistou“.
zápise bylo zapsáno 11 dětí (7
Vánoční prázdniny trvaly od 23.
Večer byl lampionový průvod a
dívek a 4 chlapci)
prosince do 3. ledna. Občanský
pálení „mírového ohně“.
Do 5. post.ročníku do Dašic
rok skončil radostnou bilancí
9. května se účastnili naši
přešlo 15 žáků, (9 chlapců a 6
pro místní JZD. Pracovní
pionýři branné hry, kterou
dívek).
jednotka stoupla na 18 Kč
pořádal OZSM v Holicích. 21.
Zapsala A. Králová
kromě naturálií.
května se všichni žáci naší
21. ledna bylo v obou třídách
školy zúčastnili školního výletu.
K. Udržalová
vzpomenuto životního díla V. I.
Navštívili Adršpašské skály,
Lenina.
Náchod – zámek, Dobrošov,
_____________________________________________________________________________________
Tip na prázdninový výlet:

Unikátní výstava stavebnic
Expozice modelů ze stavebnic LEGO®, SEVA®, BLOK, Mosaic Color, Gecco a RESTA MODEL. Vše
v prostorách zámecké jízdárny a zámeckého pivovaru na ploše více než 1 100 m2. Stejnou sbírku modelů
z těchto stavebnic jinde nenajdete.
Tip pro vás: Naplánujte si výlet do Litomyšle na celý den. Vstupenka do expozice platí od rána do večera
stejně tak i do heren. Můžete odejít na oběd nebo prozkoumat další dobrodružná místa na Zámeckém
návrší a potom se zase vrátit a hrát si s kostičkami.
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Občas se objevují dotazy, zda by noviny nemohly být barevné. Tímto už se zabývalo i zastupitelstvo
obce, ale náklad na barevný tisk v malém množství je poměrně veliký. K potřebným informacím stačí i
černobílá verze. Barevnou verzi novin můžete vidět na stránkách obce.
–j.š.-

JIŽ MNOHOKRÁT ZDE BYLO UPOZORNĚNÍ CO PATŘÍ A
NEPATŘÍ DO KONTEJNERU NA BIOODPAD.
BOHUŽEL, STÁLE SE NAJDE NĚKDO, KDO NEDOKÁŽE
POCHOPIT, ČI SNAD DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA.
OBCI PAK TÍMTO JEDNÁNÍM VZNIKÁ PROBLÉM PŘI ODVOZU
KONTEJNERU KE ZPRACOVATELI ODPADU. TEN TAKTO
ZNEHODNOCENÝ BIOODPAD NEODEBERE.

DO KONTEJNERU PATŘÍ POUZE
TRÁVA, PLEVEL A LISTÍ.
ZDŘEVNATĚLÉ STONKY POUZE
ŠTĚPKOVANÉ!
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE THUJE A
VĚTVE ZE STROMŮ!
DĚKUJEME, ŽE TYTO PRAVIDLA DODRŽUJETE.
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