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Obecní statistika
POČET OBYVATEL
k 30.9.2019 :

552

Odstěhovali se:
Blanka Němečková
Eliška Němečková

č.p. 147
č.p. 147

Narodili se:
Kňazovický Mikuláš

č.p. 148

Opustili nás:
Helena Frydrychová
Jelínková Helena
Adámek Jindřich
Říhánková Věra

č.p. 175
č.p. 49
č.p. 113
č.p. 95

Tenisový turnaj ve čtyřhrách 2019

Omluva
V minulém čísle jsme zaměnili
jméno Jonáše Starého za Ondřeje.

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad v rámci svozu komunálního odpadu přistaví
velkoobjemový kontejner na domovní odpad a elektroodpad
(pračka, myčka, sporák a drobné elektrospotřebiče vysavač, mikrovlnná trouba, fén...)
v sobotu 19. října 2019
k obecnímu úřadu v době od 7.00 do 11.00 hod.
Do kontejneru patří velkoobjemový
domovní odpad (koberce, křesla...)
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad
(pneumatiky, barvy…)
Tento víkend nebudou přistaveny kontejnery na bioodpad.

Superpohár hejtmana pardubického kraje
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Sbor dobrovolných hasičů obdržel od obce
nový přepravní automobil. Na financování se
podíleli:
450 000,- Ministerstvo vnitra ČR
300 000,- Pardubický kraj
154 230,- obec Kostěnice
Celková cena je 904 230,-Kč
Dodávalo Auto Vinklér Písek
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605 202 359. Po ověření budete následně
zařazeni do informačního systému a začnou Vám
chodit příslušné zprávy.
Případné zrušení aktivované registrace můžete
kdykoli provést odesláním SMS ve tvaru
"STOP"- opět na číslo 605 202 359.
Do konce letošního roku bude služba ve
zkušebním provozu. Budeme tedy rádi za Vaše
připomínky či podněty k dalšímu vylepšení.
Usnesení z veřejného zasedání obecního

zastupitelstva 26.9.2019

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
27.6.2019.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č. 4.
SMS informační systém obce KOSTĚNICE
Pro naše občany zavádíme novou službu, kterou
jsme již delší čas zvažovali – rozesílání
informací pomocí SMS zpráv na mobilní
telefony. Tato služba je pro naše občany zcela
zdarma. Jedinou podmínkou je registrace: buď
odevzdáním
vyplněného
a
potvrzeného
registračního formuláře na obecním úřadě nebo
on-line registrací na webových stránkách obce
www.kostenice.cz.
Formulář v papírové podobě je pro Vás k
dispozici na obecním úřadě a v obchodě.
Nezapomeňte vyplnit požadované kategorie.
Cílem této služby je prohloubit informovanost
občanů
o
obecních
záležitostech.
Budeme Vás informovat o aktuálním dění v obci
- upozornění na odstávky energií, pozvánky na
kulturní a sportovní události, upozornění na
důležité termíny a povinnosti a mnoho dalšího.
Tento systém je určen pro občany obce
Kostěnice, kteří dosáhli věku 15 let.
Systém zpětně přijímá pouze zprávu potvrzující
přihlášení a zprávu pro odhlášení ze systému.
Neodpovídejte tedy na obdržené informační
SMS, ani neposílejte tímto způsobem žádné
zprávy na obecní úřad. Nemůžeme zaručit
přečtení a zpracování takových zpráv.
Potvrzení registrace provedete na výzvu systému
odesláním SMS ve tvaru "SOUHLAS" na číslo

4. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí
s projektovou dokumentací na výstavbu plochy
pro manipulaci s odpady pro spol. ALBA
WASTE a dává připomínky k tomuto projektu.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti
z POV na rekonstrukci kuchyně v MŠ.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve
výši 5 000,- Kč pro Základní školu Svítání.
7. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej
pozemku
p.č.
125/1
v k.ú.
Kostěnice
s předkupním právem.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje pokácení
uschlých stromů a to za obecním úřadem, vedle
hřbitova a u horního rybníku.
9. Obecní zastupitelstvo neuplatňuje předkupní
právo na odkup chaty evidenční číslo 42 v k.ú.
Holice v Čechách.
10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o plánované kanalizaci.
11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o novém informačním systému pro občany.
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Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Povinné očkování psa proti
vzteklině bude od 1. ledna 2020 platné pouze v případě, že je pes označený.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů, ne u koček a dalších druhů
zvířat.
Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu. Pokud chovatel má termín přeočkování proti vzteklině až v průběhu roku 2020,
příp. déle, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování proti vzteklině
považováno od 1.1.2020 za neplatné.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR:
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). „Čipování“ není pro psa nebezpečné ani zdravotně závadné.
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn
v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je
pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen
speciální čtecí zařízení.
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na
psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem, zda mají psi
čip, je Státní veterinární správa.
Další informace na: www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
_____________________________________________________________________________________

BLAHOPŘEJEME
V měsíci říjnu 2019 slaví své životní jubileum:
Paní Venclová Julie
Paní Matoušková Božena
Paní Kubíková Jaroslava
V měsíci listopadu 2019 slaví své životní jubileum:
Pan Šmahel Jaroslav
Pan Kašpar Josef
V měsíci prosinci 2019 slaví své životní jubileum:
Pan Záleský Václav
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. V. Pátek
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Vítání občánků
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Přeji našim novým občánkům a rodičům
hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Vl.Pátek

Dne 15. 9. 2019 proběhlo v zasedací
místnosti OÚ vítání občánků do naší obce,
jmenovitě: Vykrent Vojtěch, Vyhnálek
Tobiáš, Tabery Ondřej, Doušková Zlata,
Starý Jonáš a Kňazovický Mikuláš. Z
důvodu nemoci byli přítomni jen čtyři, ale i
přesto byla atmosféra příjemná především
díky dětem z mateřské školky, které pod
vedením
paní
ředitelky
Zahrádkové
předvedli krásné pásmo básniček a
písniček.
Děkuji tímto i panu starostovi a všem
zúčastněným za zdárný průběh této akce.
____________________________________________________________________________
Vážení čtenáři,
ocitnuvši se na životní křižovatce související
s obecní mateřskou školou si dovolím
v příspěvku
do
obecního
čtvrtletníku
připomenout i Vám skutečnost předem vskutku
nečekanou.
Třicet let v životě mateřské školy očima
Gabriely Zahrádkové aneb nostalgické
vzpomínky učitelky.
Běžný pracovní den 28.8.1989 jistě neměl žádné
ambice stát se jakkoliv výjimečným, přesto se tak
stalo. Ohlédnutím do minulosti se stal den
nástupu do prvního zaměstnání výjimečným pro
můj pracovní i osobní život, jakož i pro život
obecní mateřské školy v Kostěnicích. Začala
krásná, obohacující, dávající i beroucí cesta
učitelským povoláním v malé vesnické školce –
mé budoucí srdeční záležitosti. Jako učitelka jsem
začala pracovat pod vedením tehdejší ředitelky
paní Marie Fibichové. Bohužel nám v krátkém
čase osud v podobě vážné nemoci paní ředitelky
zkazil plány a postavil překážku ve společné
práci. Následující rok 1990 tak probíhal v režimu
zástupů různých p. učitelek z okolí ( nejčastěji
paní Vlasty Píškové z Moravan, která již byla
v důchodovém věku ) a hledání nové paní
ředitelky. Úřednice tehdejšího nadřízeného
orgánu Okresního národního výboru – odboru
školství v Pardubicích mi často zoufale
telefonicky sdělovala: „ Nikoho nemám, nikdo na
vesnici nechce.“ Jako vysvobození po dlouhé
době, kdy jsem občas pracovala v naší školce i
sama, nám alespoň na chvíli na zástup poslala
mladou sympatickou paní učitelku Jaroslavu

Hladíkovou, která v té době měla pracovní místo
v mateřské škole v Dolní Rovni. A tehdy to
začalo. Přeskočila učitelská jiskra, naše nitro se
zatetelilo, intuice napověděla – to je to ono,
chceme tady být spolu. Jenže … ..Jára Hladíková,
tehdy maminka dvou malých dětí nechtěla
„ředitelovat“, já, čerstvá absolventka, zase nebyla
příliš věrohodný kandidát na vedoucí místo, ale
naši nadřízení tehdy rozhodli – zkusíme je a
uvidíme . …….. Zkusili a my vidíme. Vidíme
uplynulých 28 let společné učitelské práce Járy a
Gábiny, kdy školkou prošlo přes 600 dětí, z nichž
většina se zde průměrně zdržela tři školní roky.
Dvacetosm let, během kterých školka prošla
mnoha modernizacemi v budově/zahradě i ve
vzdělávání, zvládla moje „odskoky“ na
mateřskou dovolenou a přijala mě zpět, překonala
špatné časy s nízkým počtem zapsaných dětí a boj
o existenci, ustála ataky pomstychtivých jedinců,
vydala se a stále kráčí cestou samostatného
suverénního právního subjektu s dobrým jménem
v širokém okolí. A hlavně, stále si zachovala naši
původní vizi, dnešní know – how školy typu
jedné velké fungující rodiny stavějící na
morálních základech a žijící v partnerství s obcí a
pro její občany……. Ani jsem si nestihla
všimnout, jak rychle se ty školní roky
s prázdninami střídaly a plynuly k roku 2019. Až
řekla Jára Hladíková, že se chystá do starobního
důchodu. ?????????? Rána ! Emoce ! Křižovatka
! Minulost a pohled do budoucnosti! Současnost
mi nyní poskytuje možnost ke sdílení emocí i
prožívání situace s Vámi. Budu děkovat a zvát.
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1) Poděkování: Děkuji za nás obě Vám všem,
kteří jste s námi některé z dvacetiosmi let prožili,
podporovali nás, pomáhali nám nebo nám i
škodili, protože co nás nezabilo – to nás posílilo a
všechno špatné bylo pro něco dobré. Děkuji za
nás obě Vám všem z vedení obce v posledních
dvacetiosmi letech za důvěru, podporu a hlavně
za příležitost pracovat tak, jak nás baví a zaměnit
obyčejné „ chození do práce “ za opravdový
učitelský život ( pro mne i o ředitelský bonus ).
Děkuji za nás obě všem dalším zaměstnancům,
kteří se u nás postupně vystřídali v provozu
kuchyně a školnické profesi. Každý z nich se stal
v dané době plnohodnotným členem naší
školkové rodiny a bez nich by to prostě nešlo.
Děkuji za nás obě všem tehdejším i nynějším
dětem za opravdovost, dětskou upřímnost a
naivitu, veškeré druhy emocí a elánu, který jsme
každodenním pobytem s nimi mohli prožívat a
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čerpat do svého života. Děkujeme za naplněné
roky společné práce a života.
2) Pozvání : Zazvonil zvonec a jedné pohádky se
blíží konec. Dobro téměř vždy zvítězilo nad zlem
a poslední kapitolu dvacetiosmi let je třeba
uzavřít. Tak „ přijďte pobejt “ neboli „ dříve než
se rozejdem, ještě spolu pobudem …..“

Zveme všechny absolventy, rodiče,
zaměstnance, přátele školy a občany, kteří
chtějí …
Den otevřených dveří v Mateřské škole
Kostěnice s podtitulem
Vzpomínky na 28 let s Járou.
Budete vítáni v pátek 1.listopadu 2019
od 16.00 hod. v budově naší školky.
Gabriela Zahrádková

____________________________________________________________________________
Tenisový turnaj ve čtyřhrách 2019
V poslední sobotu a neděli měsíce září proběhl
již osmý ročník tenisového turnaje Kostěnice
open 2019 o putovní pohár naší obce. Zájem byl
letos veliký a tak se turnaje zúčastnilo hned
jedenáct párů neregistrovaných hráčů – tentokrát
bohužel bez dívčího či ženského zastoupení.
Počasí nám letos přálo pouze částečně. Hrálo se
sice na méně kvalitním povrchu (bylo vlhko), ale
i tak si hráči tenis jistě dobře užili. Návštěvníků
se sešlo velmi solidní množství, skákací hrad byl
dětmi obsazen po celé dva dny.
Konečné pořadí turnaje znovu nebylo překvapivé.
Opět (jako ve všech předešlých ročnících)
zvítězili Lukáš Čapek a Rudolf Vích ml. I přesto,
že v základní skupině utržili dvě prohry, tak
v rozhodující vyřazovací části turnaje již
nezaváhali. Na druhém místě se tentokrát umístili
pořadatelé turnaje František Peterka a Patrik
Jouza. Ceny za třetí místo si odvezli již tradiční
hosté Jan Hampl a Petr Diblík.
Celkově lze turnaj hodnotit jako úspěšný. To
podstatné bylo naplněno – jednalo se o veselý a
aktivně strávený víkend. Na příští ročník jste
všichni opět zváni – ať už v rolích hráčů, či
fanoušků.
Fr. Peterka

Večer sokolských světel
Letos poprvé se místní sokolská jednota připojila
k celorepublikové akci Večer sokolských světel.
Památný den připadá na 8. října, kdy si celá
republika připomíná hrdiny – Sokoly, kteří
bojovali proti fašismu. Roku 1941 v noci ze 7. na
8. října na příkaz říšského protektora Reinharda
Heydricha byli sokolští činovníci pozatýkáni,
ČOS byla jako organizace rozpuštěna a veškerý
majetek zkonfiskován. Nutno dodat, že málo
Sokolů se vrátilo z vězení či koncentračních
táborů, kam byli odvlečeni....
Proto si v tyto dny připomínáme hrdinské činy
našich
sokolských
bratří.
Tato
forma
vzpomínkové akce (dle manuálu sestry Jariny
Žitné) se poprvé konala v roce 2014
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- jedna lodička poslaná po vodní hladině za
každou sokolskou duši, která neváhala obětovat
svůj život za svobodu národa.
Letos
jsme
společně s dětmi a
jejich rodiči, a také
se zástupci Sokola
a Obce Kostěnice,
vypustili na našem
obecním rybníku
27
hořících
lodiček. Moc bych
si přála, aby bylo
napřesrok
rozsvícených
světýlek ještě víc...
Děkuji všem, co se k nám připojili, děkuji za
pomoc při rozsvěcování světýlek a spouštění
lodiček na vodní hladinu…
Ti z vás, kteří se chcete dozvědět o tomto
památném dni a celkově o historii Sokola,
najdete info na
https://www.sokol.eu/obsah/5932/pamatny-densokolstva-8-rijen

Za TJ Sokol ČOS Jana Víchová
Zveme Vás na tradiční „Uspávání broučků“, které
letos vychází na neděli 3. 11. 2019. Podrobnosti
budou ve vývěsce. TJ Sokol Kostěnice ČOS

TJ SOKOL Kostěnice ČOS zve malé i velké
na pravidelné sportovní, výtvarné a kulturní aktivity do KD Kostěnice
Pondělí:

Cvičení maminky s dětmi (od 9h do 10h – dle zájmu)
Klubovnička – výtvarná dílna pro malé kutily od 5ti let od 17h do 18.30h
Stolní tenis pro děti – od 17.30h do 18.30h
Florbal muži – od 19.30h do 21.30h

Úterý:

Sportovní hrátky pro malé sportovce od 17h do 18h

Středa:

Stolní tenis muži – od 18h do 20h
Hrátky pro nejmenší od 16h do 17h
Cvičení pro školní mládež – od 17h do 18h
Florbal školní mládež – od 18h do 19h (dle zájmu)

Čtvrtek:

Cvičení ženy – od 19h do 20h

Neděle:

Vánoční divadlo – od 17h do 18.00h
Cvičení ženy – od 19h do 20h
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Přijďte mezi nás, rozšíříte naše řady, rádi Vás uvidíme 
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Mladí hasiči
Novou sezonu jsme již tradičně zahájili
v Božejově u Pelhřimova. Letos v jiném termínu
na delší dobu a s trochu jinou sestavou. Celé
soustředění nemělo chybu. Byla to úžasná akce,
kterou si užily jak děti, tak dospěláci. O zábavu a
posílení našich břišních svalu se postaral Dan
Fülle a jeho pomocník Míra Novotný, o pár kil
navíc Vláďa Pátek, o večerní program pak DJ
Ondra Lohynský. Rozšiřování hasičských
znalostí a dovednosti si vzali na starost Jarda
Ždímal, Michaela Gallatová, Tomáš Gallat,
Sabča Šimrová, Aleš Beran ml., Luboš Hak a
moje maličkost.
Ve čtvrtek dopoledne skupiny s mapou v ruce
zkoumaly blízké okolí. Přitom si zopakovaly
topografické značky. Odpoledne děti zápolily v
disciplíně TFA (železný hasič). Dospěláci se
nedali zahanbit a vyzkoušeli si to také. Většině
zůstaly plíce někde na kopci, ale byla to sranda.

Nakonec
zvítězili
v
přípravce
Eliška
Petružálková, v mladších Vlasta Englich, ve
starších Verča Pavlíčková a v dospělých Dan
Fülle. V pátek dopoledne se plnily hasičské
dovednosti, kdy za splněnou dovednost
dostávaly děti barevné stužky. Takový mlčoun
byla super dovednost a ten klid v kempu
.
Nakonec ho získali skoro všichni! Odpoledne
jsme vyrazili do pohádkové říše Fábula, kde
starší vyzkoušeli i únikovou hru. Večer pak
všichni prošli stezku odvahy. V sobotu nás čekal
braňák, kde byla nejúspěšnější skupina Honza
Štěpánek, Šimon Černý a Ondra Novotný.
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Odpoledne si ještě každý splnil potřebné
dovednosti na stužky a starší vyzkoušeli
orientaci podle azimutu. Večer byla závěrečná
diskoška u táboráku a v neděli už jen balení,
úklid a cesta domu.
První závody proběhly 28. 9. v Podlažicích.
Přípravka posbírala stříbrné a bronzové medaile,
zazářilo i mladší B družstvo. Odvezli si 3. místo.
Mladším A se úplně nedařilo, starší družstvo
získává zkušenosti, útok včetně sání dělají letos
poprvé. Na třetí místo jim chybělo 15 setin
vteřiny ;-).

Branný závod 5.10. v Sezemicích nám propršel, ale
nejsme z cukru a zvládli jsme to. Děti jsme se snažili co
nejdéle udržet v suchu a pak honem domů. Nikdo to
neodmarodil, a pro všechny to byl zážitek. Děti vodu
prostě milují. Umístění: mladší družstva 7., 13. a 26.
místo z 27, starší 12. z 25.
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Společenské a sportovní dění…

stránka 8

Nejnáročnější víkend nás čekal 12. a 13.10.
V sobotu vyrazili loňští vítězové Ligy mladých
hasičů reprezentovat pardubický okres do
Morašic u Heřmanova Městce na Superpohár
hejtmana pardubického kraje. Soutěžilo se
v požárním útoku na nástřikové terče, oba pokusy
se přitom sčítaly. Po prvním kole jsme drželi
stříbrnou příčku, po druhém nám nakonec o
vteřinu utekla a umístili jsme se na bronzové
pozici. Vítěz byl z ústeckoorlického kraje – Dolní
Dobrouč.
Nejlépe se dařilo mladšímu družstvu A2 ve
složení: Magda Beranová, Leona Šmídová, Anna
Novotná, Lukáš Kňava a Jan Gallat. Z počtu 32
hlídek se umístili na 8. místě, družstvo A1 bylo
12. Starší žáci na 16. a 28. místě z 32.

V neděli nás čekaly poslední závody v podzimní
sezoně – okresní kolo závodu požární
všestrannosti neboli „braňák“. Počasí nám
tentokrát přálo a na trať vyrazily dvě hlídky
mladší i dvě hlídky starších žáků. Nezapomnělo
se ani na nejmenší z přípravky. Ti měli vlastní
závod, kde všechny početně převálcovaly právě
Kostěnice.

Kominictví
Čištění a kontroly spalinových cest na
všechna paliva
Vložkování + stavby komínů

Krby , Kamna

Pokud nám bude počasí přát
vyrazíme v pátek 18.10. od 16:00
uklízet Česko, respektive okolí naší
obce. Odpadků je po příkopech
dost a dost. Sraz u hasičárny.
Vítáme pomocníky,
nemusíte být hasiči ;-).

Pozvání
Vážení milovníci vín,
přijměte naše srdečné pozvání na ochutnávku,
která proběhne v sobotu
23. listopadu 2019 od 18,30 hodin
v kostěnickém kulturním domě.
Tentokrát budeme degustovat výběr 12 pěkných vín rodinného
vinařství SKOUPIL.

Stavby a opravy krbů, kamen a sporáků

K vínům Vám připravíme bohatý raut a skvělé sýry MADETY,
které doprovodí celkový zážitek vinařského večera.

Zprostředkuji servis + instalaci plynových
kotlů
Radek Horký
Slepotice 125

Na setkání s Vámi se těší

705 333 222
horky.komin@seznam.cz

0ldřich Bujnoch
Pořadatel

Václav Pulkrábek
Starosta obce

Cena ochutnávky 350 Kč
Svá místa si rezervujte u starosty obce Kostěnice
na tel: 606660213, nebo e-mail.: obec@kostenice.cz
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Nádraží Kostěnice
Rok 1936
Vysázení stromků:
Ze čtyř kulovitých javorů, které
byly původně na nástupišti
vysazeny v r. 1930, uschly 3
v r. 1934. Zůstal jen první od
Pardubic. Tři nové stromky
byly opatřeny od fa. Funda ve
Velimi,
která
je
stanici
darovala.
Byly
vysazeny
v dubnu 1935. Hospodářská
krize, která trvá nepřetržitě od r.
1930 počala v tomto roce
částečně ochabovati. Zvýšená
výroba byla znát jak v místě,
tak i v provozu hlavně v
nákladní přepravě, kdy denně je
zaváděno až 20 mimořádných
vlaků nákladních. Pravidelných
vlaků bylo 92.
V měsíci srpnu konaly se ve
východních Čechách velké
vojenské
manévry.
Před
začátkem byly zde vykládány
vojenské převozy, po ukončení
byly zde opět naloženy. Naše
stanice byla totiž v pásmu, kde
závěrečná
cvičení
byla
ukončena. Průběh po stránce
dopravní byl bezvadný.
Dne 28. října 1936 projížděl zde
král
Karel
rumunský
s následníkem trůnu, korunním
princem Michalem zvláštním
vlakem v 7.45 hod. Tato
významná
návštěva
byla
spojena s oslavou národního
svátku
28.
října
1918.
Z pražského ředitelství byla
každá stanice z České Třebové
až
do
Prahy slavnostně
vyzdobena. Na nástupišti byly
postaveny na každé straně
přijímací budovy dva stožáry na
nichž vlála vlajka rumunská a
československá. Na zpáteční
cestě projížděl dne 31. října ve
2.59 hod.
Řepná sklizeň začala 11. října a
skončena byla 18. listopadu.
Její průběh byl normální. Pro
cukrovar
v Pardubicích

Z historie…
naloženo 19 vozů, 333 tun řepy.
Z Pardubic sem 14 vozů řízků
270 tun, a 2 vozy kalů 27 tun.
Cukrovaru v Dašicích letos
z Moravan
nedošlo
nic,
z Platenic 43 vozů, z Holic 16
vozů,
z Uherska 46 vozů,
z Rovně 38 vozů. Celkem 144
vozů 2544 tun.
Rok 1937
Dosavadní přednosta stanice
vrch. adj. Mašek Josef byl
přeložen v soutěži do stanice
Vršovice – Nusle jako školní a
vyšetřující úředník. Vedení
stanice převzal zatím vrch. adj.
Balšán Jan.
Dne
25.5.1937
převzal
definitivně vedení stanice nově
jmenovaný přednosta vrch. adj.
Blahomír Vacín. Tohoto roku
byly prováděny ve stanici velké
investiční práce. Obnovena
fasáda staniční budovy, natřena
okna,
dveře,
vymalována
dopravní kancelář a kancelář
přednosty stanice. Provedena
pokládka pravé koleje mezi
stanicemi Moravany – Dašice –
Kostěnice. Ve stanici vyměněny
výměny č. 1 až 6, pak 9, 10, 11,
12,13,14 a 15, za tvar T,
křížové spojení, provedena
pokládka 1. a 2. koleje,
postavena nová betonová rampa
o výměře 700 m2. Rampa do
šíře 8 m vydlážděna žulovými
kostkami.
Kolej
VI.
prodloužena až do samého
záhlaví stanice.
Postavením nové rampy byla
zrušena velká zahrada užívaná
přednostou stanice i se všemi
ovocnými stromy vysázenými
přednostou Maškem.
Zabezpečovací zařízení stanice
bylo rekonstruováno. Po tu
dobu bylo vypnuto z činnosti, a
výměny se přestavovaly místně
uzamykaly goetzovými zámky.
Přestože doprava dosáhla téměř
výše nejsilnějšího r. 1929, a
přestavbou stanice zde, situace
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byla značně ztížena, nedošlo
k žádné vážnější nehodě.
Pouze 21.11. při odstavování
několika pracovních vozů se
škvárou vlakem 2382 na kolej
6., najel strojvedoucí prudčeji
na vozy stojící na 6. koleji,
takže 2 vozy se do sebe vklínily
a částečně porouchaly.
Lepšící se hospodářské poměry
byly patrny i ve zdejší stanici.
Jako malý příklad uvádím, že
jen jízdenek bylo prodáno o
9.441 více, než v roce 1936.
Kontingent cukrovky zvýšen
pro r. 1937 o 10 %, což mělo i
příznivý vliv na zvýšený obrat
vozů v kampani.
Pro zdejší cukrovar došlo 160
vozů řepy, naloženo 406 vozů
řízků a 337 vozů surového
cukru. Rovněž vývoz zeleniny,
hlavně hlávkového zelí značně
stoupl. Naloženo dobře asi o
100 % vozů zelí více jak minulý
rok.
Rok 1938
Rok 1938 byl povětrnostně
velmi příznivý, takže úroda byla
t.r. velmi značná.
Zeleninová
i
bramborová
kampaň byla velmi silná oproti
letům
předešlým.
Většina
zaměstnanců byla „Sokoly“, a
proto stanice žila ve znamení
příprav na všesokolský slet.
Slet byl v měsíci červnu pro
žactvo a v červenci pro mužstvo
a ostatní, takže tou dobou byly
zaváděny zvláštní vlaky, jak se
dalo
přepokládati
na
nejfrekventovanější
trati.
Průběh těchto vlaků byl
bezvadný. Po všesokolském
sletu počínaly se přiostřovati
poměry politické i u nás,
v důsledku událostí ve třetí Říši,
ježto naši Němci jsouce z Říše
podporováni, žádali pro sebe
nepřijatelnou autonomii, a tak
kolem
těchto
událostí
soustřeďoval se veškeren život.
U naší služebny nebylo Němců
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a také ani v Dašicích, nebo
v Kostěnicích nebylo občanů
německé národnosti.
Přesto politické události byly
tím
bedlivěji
sledovány,
zejména všude byl hlad po
zprávách z pohraničí, odkud
přicházely poplašné zprávy
z činnosti „vůdce“ Henleina,
nové Sudetoněmecké strany,
která ve volbách zvítězila.
Přiblížila se doba kampaně a
současně
byla
vyhlášena
koncem měsíce září mobilizace
československé armády.
Hned
narukovali
někteří
zaměstnanci, a sice Josef
Kmoníček a Josef Velinský,
takže v započaté kampani bylo
nutno pracovati se zmenšeným
personálem. Přitom se konala
služba ve dne i v noci těmi
zaměstnanci, kteří měli službu
neturnusovou,
jak
toho
vyžadovala doba zvýšeného
ohrožení Republiky.
Kampaň začala proto až 10.
října a trvala do konce
listopadu.
Přes
nedostatek
pracovních sil a rozháraných
politických
poměrů
byla
ukončena hladce bez závad, i
když byl kritický nedostatek
vozů v důsledku mobilizace.
Přes svízelnou situaci nedošlo
k žádné dopravní nehodě.
Rok 1939
Od začátku roku byla stísněná
nálada, neboť po zrušení
mobilizace již v minulém roce
bylo jasno, že se poměry pro
nás nepříznivě vyvíjejí a po
obsazení tzv. Sudet z října
minulého roku, bylo patrné, že
se
Němci
s dosavadními
úspěchy nespokojí.
Doprava byla velmi slabá a
pokles si možno snadno
vysvětliti tím, že v důsledku
politických událostí uzavřely
státy z velké části i své hranice,
takže nebylo co přepravovati
dálkovými spoji.

Z historie…
Události vyvrcholily událostmi
na Slovensku, kde došlo ke
zradě a k odtržení Slovenska od
zemí koruny Čech a Moravy, a
již dne 15. března došlo
k obsazení
naší
republiky
německými vojsky.
V obci Kostěnice umístili se
hned
německé
vojenské
jednotky a na nádraží zabraly
pro sebe čekárnu 2. třídy, kde
byla zřízena strážnice pro
strážný oddíl.
Vesnice Kostěnice zůstala tak
obsazena asi 2 měsíce, načež se
vojska stáhla do obsazených
kasáren
v Dašicích
a
Pardubicích.
Do dopravních dispozic Němci
nezasahovali. Úroda v kraji
v tomto roce byla velmi slabá
vzhledem k suchému létu.
Bramborová
i zeleninová
kampaň měly sice plynulý
průběh, ale byly velmi slabé.
Řepná kampaň začala 4. října a
končila asi kolem 18. listopadu
a byla rovněž slabší.
Tou dobou byli již všude
dozorčími orgány Němci.
Na podzim začala válka
s Polskem.
Zapsal Ant. Koutecký
Část roku 1938 v obecní
kronice:
Den 30. září byl pro nás tak zlý,
že celá řada našich občanů
onemocněla, ačkoliv záležitost
se vlekla již od 21. května. 24.
září byla provedena mobilizace
všech
mužů
vojensky
vycvičených do 40ti let.
Vojenskou
službu
v době
pohotovosti státu – mobilizaci
nastoupili:
František Bečka č. 7, Josef
Skopalík č. 14, Karel Havlíček
č. 15, Václav Polák - rolník,
Jar. Trojan kočí č. 19, Jindřich
Svatoň č. 21, Jos. Štěpánek č.
22, Lad. Pištora č. 32, Čeněk a
Jindřich Jelínek č. 33, Frant.
Krátký č. 34, Jan Palata č. 35,
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Adolf Černý č. 37, Bohuslav
Mandys č. 39, St. Filek č. 43,
František , Jaroslav, a Jos.
Šmahelovi č. 44, Jos. Volf,
hostinský č. 47, Jos. Englich č.
52, Jar. Schejbal č. 53, Frant.
Santa č. 60, Frant. Herzáň č. 61,
Frant. Johanides č. 62, Jos.
Velinský č. 63, Frant. Svatoň č.
66, Kmoníček Jos., Kubizňák
Frant.,
Tuček
Bohuslav,
Roztočil Jaroslav, Bukač Jos.,
Jos. Jelínek, kovář, Brychta
Lad. č. 98, Uhlíř Arnošt č. 97,
Andrlík Jos. č. 100, Vacek
Vojtěch, Polívka Frant., Pinkas
František č. 139.
Došlo i na odvody koní, kdy při
prvním odvodu odešlo z obce
14 koní, 4 koně k přípřeži. Část
zůstala v Holicích a část šla do
kasáren do Dašic.
Při prvním odvádění to byly
koně: Jana Fibicha č. 1, dva
koně, Frant. Ročkovi 1 kůň ,
Josef Fibichovi 1 kůň, Marii
Jeřábkové 1 kůň, Josefu
Janišovi 1 kůň, Vlad. Vášovi č.
17, 1 kůň, Jos. Štěpánkovi č. 22,
1 kůň, Františku Krátkému č.
34, 2 koně, Frant. Palatovi č.
35, 1 koně, Frant. Fibichovi č.
46, 1 koně, Lad. Krátkému č.
75, 2 koně.
Na přípřež: Fr. Ročkovi 1 koně,
Václavu Polákovi 1 koně, Fr.
Kučerovi
1 koně, Jos.
Záleskému 1 koně. Při druhé
prohlídce nevzali nic.
(Odvedení záložníci narukovali
do
pohraničních
pevností
nedlouho předtím budovaných,
některé ještě nedokončené. Dne
18. října byla demobilizace a
povolaní
záložníci
byli
propouštěni. O osudu koní není
nikde zmínka. Nejspíš se dostaly
do rukou německé armády. )
poznámka K. Udržalové
A do kroniky, kterou psal Frant.
Šafařík v r. 1938 si zapsal:
Rok 1938 jest nejsmutnějším
rokem v naší paměti, neboť
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germánský soused využiv své
síly a převahy uloupil nám
statek nejdražší – Naši svobodu.
Školní rok 1956-57
Školní rok 1956-57 byl
slavnostně zahájen 1. září, za
účasti zástupců MNV, KSČ,
SČSP a rodičů a školních dětí.
Hlavní projev měl předseda
SRPŠ s. Mlejnek. O nastávající
školní práci promluvila řed. A.
Králová.
O
hlavních
prázdninách byla škola řádně
vyčištěna, chodby, jídelna a
kuchyň vymalovány. V srpnu
začal
Komunální
stavební
podnik z Holic se stavbou
záchodů a umyváren.
Nový výbor SRPŠ byl zvolen
na schůzi, která se konala 10.
září.
Jsou
v něm
tito
funkcionáři:
předseda
s.
Mlejnek
–
dělník,
místopředseda s. J. Novák
zaměst. ČSD, pokladník s M.
Poláková úřednice, kontroloři
účtů s. A. Bednářová – dělnice,
s. A. Roztočilová – úřednice,
jednatel s. A. Králová, a
zapisovatel s. D. Tužilová.
Škola je i v tomto roce
dvoutřídní. Správu školy vede
A. Králová, která je třídní v 1.
třídě (1. a 3. post. ročník).
Třídní učitelkou 2. třídy je Dana
Tužilová.
Stav žactva je následující. V 1.
třídě 13 dětí, 6 chlapců a 7
děvčat. Ve 2. třídě 11 dětí 6
chlapců a 5 děvčat. Do naší
školy chodí 45 dětí. Všichni
jsou české národnosti a
československé
státní
příslušnosti.
Žáci 5. post. ročníku navštěvují
osmiletou
střední
školu
v Dašicích.
Organizovanost v PO je 100%.
Vedoucí 4. post. roč. je s.
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Nerudová, 3. post. r. je s.
Roztočilová, studující pedagog.
gymnázia. Skupinovou vedoucí
je s. M. Weissová učitelka
mateř. školky.
Žáci národní školy se stravují
v jídelně
mateřské školky.
Kuchařkou je s. Tučková. Žáci
dostávají svačiny i obědy.
Dne
7.
listopadu
byly
provedeny třídní oslavy VŘSR.
Zároveň
byla
provedena
kontrola závazků, které si žáci i
s. učitelky dali na počest VŘSR.
Žáci se též účastnili hvězdicové
štafety. Štafetu napsala a
nakreslila s. uč. Tužilová.
18. prosince složili žáci 3. post.
ročníku pionýrský slib. Všech
10 žáků 3. post. roč. obdrželo
pionýrské šátky.
19. prosince byly v obou třídách
oslaveny narozeniny presidenta
s. A. Zápotockého. 20. prosince
uspořádala národní a mateřská
škola besídku s nadílkou Dědy
Mráze.
Obdarovány
byly
všechny děti obou škol. S.
učitelky
připravily
bohatý
program, který děti předvedly
D. Mrázovi.
21. ledna bylo vzpomenuto
životního díla V.I. Lenina. Obě
třídy vyslechly školský rozhlas.
Pololetní
vysvědčení
byla
žákům vydána 28. ledna.
Pololetní prázdniny trvaly od
28.1. do 4.2.
25. února bylo v obou třídách
vzpomenuto 9. výročí vítězství
pracujících. V místním rozhlase
předvedly děti nacvičené pásmo
básní a písní.
9. března navštívila školu s.
inspektorka
J.
Mendlová.
Inspekce trvala 2 dny.
S.
učitelky obou škol nacvičily
společně program na oslavu
MDŽ. Oslava se konala v sále

OB. Při oslavě byly odměněny
nejlepší pracovnice v obci.
V předvečer 1. máje konal se
lampionový průvod a pálení
„mírového ohně“. Oslav 1. máje
se zúčastnili všichni žáci, i obě
s. učitelky v Dašicích. S.
učitelky se žáky vyzdobily
alegorický
vůz
s heslem
„Radostné mládí – šťastná
budoucnost.“
Výročí
9.
května
bylo
vzpomenuto školní oslavou.
V místním rozhlase měli žáci
pásmo písní a básní.
Volby do NV probíhaly 19.
května. Školní budova byla
k tomuto účelu vyzdobena a
žáci byli poučeni o významu
voleb. Předsedou MNV byl
zvolen s. Herzáň Frant.,
tajemníkem zůstal s. R.
Borovec. Předsedkyní VŽ byla
zvolena s. A. Králová.
28. května se účastnili žáci
všech
post.
ročníků
autokarového zájezdu
na
zámek Kačina, Sedlec, Kutná
Hora, zámek Žleby, sečská
přehrada a hrad Oheb.
K oslavě MDD nacvičily s.
učitelky se vším žactvem
divadelní hru “Zahrada lásky a
míru“
od
V.
Veselého.
Divadelní představení bylo
sehráno 23. a 24. června
s pěkným úspěchem.
Školní rok 1956-57 byl ukončen
29. června. Do 1. třídy
v předběžném
zápise
bylo
zapsáno 10 žáků. Do 5. třídy
osmileté střední školy do Dašic
odešlo 10 žáků. František
Vazinský, žák 4. post. ročníku
se s rodiči přestěhoval do
Pardubic.
Zapsala A. Králová
Květa Udržalová
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