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Hasiči v Tongu… 

Obecní statistika 
POČET OBYVATEL 
 k 30.6.2019 :      553 
 
Odstěhovali se: 
 

Vodrážka Jaromír        č.p. 8  
 
Přistěhovali se: 
 
Rybenská Eva             č.p. 147 
Rybenská Daniela       č.p. 147 
Rybenská  Gabriela    č.p. 147 
 
Narodili se: 
 
Englich Matyáš          č.p. 198 
 
Opustili nás: 
 
Zrůstová Dagmar      č.p. 126 

Akce v KD 2019 - 2020 
 

22.12. Dětské divadlo 
28.12. Turnaj ve stolním tenisu - prezentace 9.00.hod 

4.1. Autodráhy                          
4.-5.1. Tříkrálová sbírka Charity ČR 

11.1. Turnaj v mariáši                 
18.1. Myslivecký ples Kostěnice       

24.1. Ples ZŠ Dašice                       
18.2. Přednáška cestovatelky Míši Hrdé – Havaj 

23.2. Dětský karneval 
29.2. Hrátky s hasičátky                            

4.4. Sokol „Vesnická tancovačka“                                           
 

Poplatky za psy a 

popelnice pro rok 

2020 se budou 

vybírat od 20.1. 2020 

 

Pes  100,-Kč, a každý 
další 150,-Kč 

 

Popelnice  550,-

Kč/osoba/rok 

http://www.kostenice.cz/
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Informační služba obce 
 
Pro naše občany jsme zavedli novou službu – 
rozesílání informací občanům pomocí SMS 
zpráv na mobilní telefony. Tato služba bude pro 
občany zcela zdarma. Jedinou podmínkou je 
odevzdání vyplněného a potvrzeného 
registračního formuláře na obecním úřadě nebo 
on-line registrace na webových stránkách obce. 
Formulář (v papírové podobě) je 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 takových zpráv. Potvrzení registrace 
provedete na výzvu systému odesláním SMS ve 
tvaru "SOUHLAS" a zrušení registrace můžete 
kdykoli provést odesláním SMS ve tvaru 

"STOP". 
 

Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva dne 12.12.2019  

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
26.9.2019. 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
činnosti rady za uplynulé období. 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 5.  
 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce 
na rok 2020. 
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet 
Mateřské školy Kostěnice na rok 2020.  
 
 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně 
závazné vyhlášky Obce Kostěnice a to 1/2019, 
2/2019, 3/2019 a ruší obecně závazné vyhlášky a 
to 2/2016, 2/2017, 1/2016. 
 
7. Obecni zastupitelstvo nepodá žádost o dotaci 
na výstavbu kanalizace v obci z programu MŽP 
a ponechá podanou platnou žádost na Mze.  
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele splaškové 
kanalizace v obci s možností zrušení celého 
výběrového řízení a to v případě, že obec 
nezajistí dostatek finančních prostředků na 
výstavbu kanalizace.  

 
 
 
 
 

     Krásné vánoční svátky,  
zdraví i pohodu do nového roku  
a dobré žití v naší obci přejí  
            
Václav Pulkrábek   a 
                       František Peterka 

 
 
 



 
Vážení přátelé dobrot a dobrůtek. 

Máte doma recept na výborné masopustní koblížky? Je vám něco 
mezi 10 a 90 let? Smažíte ještě lepší a chcete se s nimi pochlubit a 

nemáte kde? Přijďte začátkem března do kulturního domu a přineste 
ochutnat. Srdečně vás tímto zvu na "Masopustní koblížkování" 
Nejlepší jako vždy odměníme a navíc na vás bude čekat několik 

malých překvapení. Přesné datum akce bude včas oznámeno. 
 

Předem děkuji a těším se na vaši návštěvu. V. Pátek 
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 Blahopřejeme 

 
V měsíci lednu 2020  slaví své životní jubileum: 

 
paní Marie Hyláková 

 
paní Jindřiška Drábková 

 
paní Jiřina Dostálová 

 
 

V měsíci únoru 2020  slaví své životní jubileum: 
 

pan Břetislav Harapát 
 

pan  Jiří Kudrna 
 
 

V měsíci březnu 2020  slaví své životní jubileum: 
 

paní Jiřina Půhoná 
 

paní Jiřina Štechová 
 
 

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 
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TJ Sokol Kostěnice  
 

Uspávání broučků 
 
Letos jsme uspali všechny broučky v neděli 
3.listopadu. Se svými lampionky a světýlky nám 
přišlo pomoci  70 uspávačů!!!! Na horní louce 
bylo tolik světýlek, že si letadla nad námi musela 
myslet, že jsou nad nějakým velkoměstem :-). 
 
Děti si prošly cestičku, kde všem broučkům, 
které potkaly, řekly „Dobrou noc“,  utrhly si ze 
stromu jednu světlušku, která jim svítila na cestu 
do jejich postýlek a s malou sladkostí mohly 
utíkat domů.... 
Moc nás potěšil zájem o tuto již tradiční 
podzimní akci. 
Tak zase na jaře, milí broučci,  „Ahooooj“ a za 
rok na stejném místě zavoláme všichni „Dobrou 
noc!!!!!“. 

J.Víchová 
 
Mikulášská nadílka 
 
Pokud jste 7.12. odolali velkým čertům 
v sousedních Dašicích, měli jste jedinečnou 
možnost seznámit se v našem Kulturním domě 
s dvěma krásnými anděly a andělem padlým. 
Tradiční mikulášská besídka byla plná 
čertovských písní, tanečků a řádění. Dříve než se 
rozestoupila nebesa a otevřely se brány pekelné, 
mohly se všechny přítomné děti také vyzpovídat 
ze svých „hříchů“. Moc dobře víme, že řada 
z nich si nerada uklízí hračky, nechce chodit 
včas spát a občas zapomene pozdravit. Ale! 
Obráceně, všechny děti rády pomáhají 
v domácnosti, umí vyrovnat myčku a pomohou 
kamarádovi. Sečteno, podtrženo, máme tu 
v Kostěnicích dobré děti! Pokud opravdu dodrží 
slib, nebudeme slýchat ani sprostá slůvka, 
poprosí i ten nejmenší z nejmenších a dobrota 
v obci jen pokvete! Po zpovědi dětí přišla na 
řadu samotná návštěva třech svatých. Mikuláš, 
anděl i čert vzbuzovali velký respekt. Hned u 
prvního stolu došlo na potrestání hříšníka, který 
se za svou nekázeň ocitl v pytli pekelném: 
Neměl připraveného nic, za co by si získal 
mikulášskou odměnu. Pak už ale děti věděly. 
Recitovaly, zpívaly a byla to nádhera. Všechny 
děti si po zásluze odnesly nadílku a mohly se tak 
v klidu věnovat připravenému „andělskému 

tvoření“. Klubovnička připravila super dílničku, 
díky které máme doma andělské zápichy a víme, 
že „každý z nás je pro někoho anděl“. 
Nezapomínejte na to! Pořádající organizace TJ 
Sokol Kostěnice ČOS by ráda poděkovala 
sponzorům: Obci Kostěnice a Alba Waste a.s., 
kteří se postarali o nadílku; dále Elen Peterkové, 
Štěpánovi Janatkovi a Lubošovi Mellerovi za 
skvělé provedení trojice svatých; Romanovi 
Pulkrábkovi za výborné ozvučení a výběr 
muziky; a v neposlední řadě Janě Víchové a  
Nadě Englichové za přípravu dílničky a 
nádherné ztvárnění andělů. V kostýmu padlého 

anděla byla a krásný advent Všem přeje, Lucie 
Lohynská. 
 
Velice děkujeme všem cvičitelům, trenérům, 
vedoucím a "animátorům" :-)  za jejich energii a 
čas, který věnují naší nejmladší generaci. 
V dnešní uspěchané době není jednoduché najít 
ze svého volného času hodinku/dvě a 
věnovat jí "cizím", velice si vážíme všech, co 
takto nezištně pomáhají.  
 

Za TJ Sokol Kostěnice ČOS Jana Víchová 
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Adventní koncert 
 
Tak už nám konečně zase svítí náš vánoční 
strom... Malí školáčci nám ho rozsvítili svými 
říkankami a písničkami. Zase je trošku pozlobil, 
nechtělo se mu nejprve vůbec rozzářit naši ves, 
ale tradiční prosba dětí: „Stromečku vstávej, 
světlo nám dávej, umyj se, ustroj se, je Štědrý 
den“ zabrala!!!! Děti pak mohly poslat svá 
vánoční přání a dopisy Ježíškovi, rodiče se ohřáli 
svařákem, a pak už jsme se vypravili do 
kulturního domu na tradiční jarmark a koncert. 
 
Místní tvořivé ženy, maminky, slečny nás letos 
opravdu překvapily. Tolik nádherných výrobků, 
dárečků a dobrot! Zkrátka bylo z čeho vybírat.... 
Po 18. hodině začal neskutečně krásný koncert 
hudebního seskupení Factorial Orchestra! Po 
roční pauze jsme si to opravdu užili. Na závěr 
zazněla „Modlitba pro Martu“ v podání Martina 
Růži, husí kůži musel mít snad každý. 
Moc děkuji za nádherný kulturní a umělecký 
zážitek. Krásný adventní čas Vám všem. 
Jana Víchová 
 
Mladí hasiči Kostěnice 
 
Dne 18. října se zapojili naši mladí hasiči, jejich 
rodiče, ale i další dobrovolníci z obce do úklidu 
Česka. Před zimou jsme udělali generální úklid 
ze všech stran naší obce. Odměnou pro všechny 
sběrače bylo opékání buřtů na netradičním místě 
na bahenci.  
 

 
 
Zakončili jsme tak venkovní tréninkovou část a 
přesunuli se do kulturního domu.  Každý týden 
trénujeme, zlepšujeme kondici i znalosti 
v hasičině. Dne 13.12. jsme již tradičně vyrazili 
do zábavního parku Tongo v Hradci Králové. 
Měli  
 

 
 
jsme tam značnou převahu, dorazilo nás 60. Na 
závěr roku nás čeká vánoční besídka s přespáním 
v KD. Po Vánocích pak odborné zkoušky, 
závody pro přípravku a bude jaro. 
 

 
 
Chtěla bych poděkovat především trenérům dětí 
– Jardovi Ždímalovi, Luboši Hakovi, Míše 
Gallatové, Aleši |Beranovi, Tomáši Gallatovi a 
Ondrovi Lohynskému. Ruku k dílu přidávají také 
ti, kteří už z dětského kolektivu odešli – Růža 
Čerkalová, Aleš Beran ml., Sabina Šimrová. 
Jsem moc ráda, že je tolik těch, kteří obětují svůj 
volný čas pro cizí děti. Ať nám to šlape i 
v dalším roce. Jana Štěpánková 
 
 
                                 Krásné svátky 
                                    bez jakýchkoliv nehod 
                                       
                                      přejí mladí hasiči a 
                                                             vedoucí 
 
 
____________________________________ 
 

 
 
 
 

Štědrovečerní sousedské setkání 
 

Srdečně vás zveme na Štědrý večer  
ve 23.30 hodin 

 
na sousedské setkání u kapličky. 

 
Těšíme se na Vás. 
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Nádraží Kostěnice 

Rok 1939 
Od začátku roku byla stísněná 
nálada, neboť po zrušení 
mobilizace již v minulém roce, 
bylo jasné, že se poměry u nás 
nepříznivě vyvíjejí a po 
obsazení tzv. Sudet v říjnu 
minulého roku bylo patrno, 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.  
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 1 hod odpoledne objevili se 
zde dne 15. března první 
němečtí vojáci.  
V obci Kostěnice umístily se 
ihned německé vojenské 
jednotky, na nádraží zabraly pro 
sebe čekárnu II. třídy, kde byla 
zřízena strážnice pro strážný 
oddíl.  
Vesnice 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 započala dne 4. 
října a končila asi kolem 18. 
listopadu a byla rovněž slabší.  
Tou dobou byly již všude 
dozorčí orgány Němci. Na 
podzim započala válka 
s Polskem.  
Rok 1940 

V důsledku zahájení války 
s Polskem a v očekávání dlouhé 
války, ježto Francie a Anglie 
vypověděly rovněž válku, začali 
Němci pracovati horečně na 
řízeném hospodářství. 
V důsledku toho bylo sázeno 
mnoho zeleniny i bramborů, 
takže kampaň zeleninová i 
bramborová byla velmi silná.  
Nastal pohyb vojsk a z místních 
kasáren docházelo k nakládání, 
nebo vykládání  vojenských 
transportů. 
Řepná kampaň byla rovněž 
silnější a tak sušárna cikorky 
v Kostěnicích pro firmu Franck 
a synové pracovala mimořádně 
silně.  
V prosinci 1940 odevzdal 
stanici přednosta Blahomír 
Vacín, dne 19., inspektoru st. 
drah A. Kouteckému, 
evakuovanému přednostovi 
z Aše, který potom nastoupil  
krátkou dovolenou.  
Řepná kampaň začala 10. října 
a skončila 19 listopadu.  
Celkem přepraveno 17.730 tun 
řepy jen drahou.  
Zpracováno celkem 27.060 tun 
řepy.  
Řízků přepraveno 1.243 tun a to 
77 vozů.  
Surový cukr přepraveno 3.705 
tun – 253 vozů.  
Rok 1941 
V tomto roce projevuje se již 
tlak okupantů na soukromé 
podnikání a persekuce 
židovských podnikatelů. Tak ve 
Dvakačovicích musela zastaviti 
provoz Šurova cihelna, který 
poté nebyl již obnoven. Továrna 
na stuhy v Dašicích, patřící 
panu Čamprlíkovi, který byl 
Židem byla dána do správy 
Němci Jeschkemu z Kuksu.  
Pan Čamprlík pak zahynul 
v koncentračním táboře 
v Osvětimi.  
V dopravě vyskytují se potíže a 
jeví se krajní nedostatek místa 
k rozpuštění zátěže a k 

deponování nutných 
odlehčovacích skupin vozů, 
které stanice nestačila 
zpracovati. Byl proto učiněn 
návrh na rozšíření kolejiště, 
s jehož výstavbou má být záhy 
započato. Řepná kampaň jest 
tentokráte organizována na 
jiném podkladě, jehož zásadou 
jest, aby sedláci z kraje dovezli 
řepu přímo až do cukrovaru po 
vlastních nápravách.  
Bylo proto přepraveno řepy po 
železnici 3.296 tun, tj. malá část 
toho, co dříve. Jednalo se jen  o 
přepravu řepy z Holic. 
Cukrovar zpracoval 23.360 tun 
řepy, řízků přepraveno 29 vozů, 
438 tun. Surového cukru  212 
vozů, 3.199 tun.  
Rok 1942 
V tomto roce 1942 došlo ke 
stavbě dalších kolejí ve stanici a 
sice 5. a 7., z nichž 5. byla 
zapnuta do zabezpečovacích 
zařízení jako kolej dopravní 7. 
jako kolej manipulační.  
V této době dostavil se 
k přednostovi A. Kouteckému 
p. Josef Černý, který naznačil, 
že jest mu třeba důvěrných 
zpráv o transportech něm. 
branné moci, a žádal je 
nahlédnutím do dův. rozkazů 
býv. skupiny V/3.  
Pan Josef Černý, redaktor 
z Prahy, dojížděl do Dašic a 
později sdělil přednostovi A. 
Kouteckému, že jest napojen na 
ilegální skupinu 
severovýchodních Čech, že 
však nelze mu sdělovati bližší 
podrobnosti, ani 
spolupracovníkům.   
Ke služebně se pak dostavoval 
nepravidelně, někdy 1x v týdnu, 
jindy v době delší.  
Daleko později zvěděl jsem, že 
se jedná o ilegální skupinu pod 
krycí značkou „Doktor“, 
pracující v severovýchodních 
Čechách a vedenou 
plukovníkem Buršíkem, později 
Salákem. 
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Tuto skupinu pomáhal 
financovati dnešní ředitel gen. 
Radvanovský, prostředky 
z Masarykova fondu.  
Tou dobou započal u nás 
organizovaný  odpor. I jinak 
zapojili se mnozí zaměstnanci 
v činnost tím, že podporovali 
české rodiny, hospodářsky 
v kontaktu se zdejšími 
zemědělci, nebo mlýny.  
Tato hospodářská pomoc 
potrvala již až do převratu. 
Kampaň probíhala i tentokrát 
hladce, ačkoli dle plánu mělo 
býti přepraveno více řepy po 
vlastní ose než železnicí.  
Bylo přepraveno 24 vozů 361 
tun řepy. 
Řízků 20 vozů 320 tun  
Surového cukru 210 vozů 2.864 
tun.  
Celkem zpracoval cukrovar 
22.820 tun  řepy.  
Zastavena dodávka uhlí do 
cihelny pana Šury do 
Dvakačovic.  
Řepná kampaň započala 10. 
října a skončila 12. listopadu.  
Rok 1943 
V tomto roce války za okupace 
měli býti odesláni zaměstnanci 
do Říše v náhradu za povolané 
zaměstnance říšské dráhy.  
Poslali jsme sice na výzvu 
bývalého provoz. úřadu v České 
Třebové zaměstnance do 50ti 
let k lékařským prohlídkám. 
Většinu z nich lékař  Dr. 
Vohralík v Moravanech neuznal 
za způsobilé, však nedali jsme 
k dispozici ani ty, kteří byli 
uznáni za schopné a podařilo se 
nám uvésti v omyl provozní 
úřad, jako by se jednalo vesměs 
o staré a neduživé zaměstnance, 
takže žádný ze zdejších 
zaměstnanců do Říše neodešel. 
Výjimkou byli pouze dva 
elévové, Burian Karel a Novák 
Otto, kteří se po krátkém čase 
vrátili.  

A v obecní kronice je zápis toho 
roku: 
 Vánoce nebyly příliš radostné a 
hojné, a mnoho jednotlivců je 
slaví v cizině, jsouc tam 
nasazeno na práci.  
V totálním nasazení do 
Německa bylo nasazeno 
640.000 Čechů pro potřeby 
válečné ekonomiky Německa. 
Do první mobilizace byly 
vybrány ročníky 1918 -1922.  
V roce 1943 v další mobilizaci 
ročníky 1923 -1924. V červenci 
1944 pak již byli totálně 
nasazeni i studenti, kteří byli 
povinného nasazení dosud 
ušetřeni.  
Všichni tam pracovali za 
podmínek jen o něco lepších než 
v koncentračních táborech.  
Myslím, že si vzpomínám dobře, 
že s podlomeným zdravím se 
z Německa vrátil i strýc Jirky 
Jelínka čp. 36 a brzy na to 
zemřel. V kronice o tom bohužel 
není žádný zápis.  Poznámka K. 
Udržalové 
Tou dobou byl na trati 
přepravním kontrolorem p. 
ústřední inspektor  Sulek, který  
byl činným v odboji a často u 
přednosty poslouchal cizí 
rozhlas.  
V místě, které jest 
zemědělským krajem nastalo 
řádění hospodářských kontrol a 
tudíž ztížení  hospodářské 
sabotáže.  
Mimoto synové některých 
zemědělců byli povoláni do 
Říše. Tu obraceli se zemědělci 
na zdejšího přednostu, který 
snažil se různými intrikami jim 
pomoci. Někteří totiž prchli a 
skrývali se u vzdálených 
příbuzných nebo různým 
způsobem bývali „reklamováni“ 
jako doma v hospodářství 
nepostradatelní, když jiní 
z rodiny, kteří byli pro 
hospodářství uznáni za 

postačitelné, udávali různé 
nemoci a neschopnost.  
Do jisté míry dařilo se oklamati 
tímto způsobem říšské 
zaměstnance Okresního úřadu 
ochrany práce.  
Železniční zaměstnanci  v době 
zákazu jakýchkoli zábav, když 
byl před tím spolek „Sokol“ 
rozpuštěn, organizovali se 
v divadelním spolku 
ochotnickém v Kostěnicích a 
hrály hry vlasteneckých autorů 
a hráli vše, i to, co bylo 
censurou seškrtáno, neboť 
nebylo udavačů v našem 
prostředí.  
Rolníkům podařilo se zatajiti 
větší zásoby obilí i jiných 
zemědělských produktů, které 
pak tajně odváželi různí čeští 
lidé. 
Řepná kampaň probíhala 
hladce, byla silnější než minulý 
rok, a také po železnici bylo 
přepraveno větší množství řepy 
i řízků.  
Začala 9. října a ukončena byla 
9. listopadu.  
 
Cukrovar zpracoval celkem 
23.600 tun řepy. Přepravili jsme 
po železnici 49 vozů 823 tun 
řepy, naložili 41 vozů  643 tun 
řízků a odbavili 230 vozů sur. 
cukru 2.892 tun.  
Škola  
Školní rok 1958-59 
Školní rok 1958 -59 byl 
slavnostně zahájen 1. září za 
účasti MNV, VŽ, ČSM, a 
SRPŠ. Slavnosti se účastnili též 
rodiče žáků. O nastávající 
školní práci a o úkolech daných 
XI. Sjezdem KSČ našemu 
školství promluvila s. ředitelka 
A. Králová. Také zástupci 
MNV, VŽ, ČSM a SRPŠ 
promluvili k žactvu.  
Počet žáků ve škol. roce 1958-
59. 
1. třída – 1. ročník – 4 chlapci, 
9 dívek  
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3. ročník – 4 chlapci, 7 děvčat 

1.třída – 2. ročník – 5 chlapců, 
5 děvčat 

4.ročník – 7 chlapců, 7 děvčat 

Celkem 48 dětí 
Všichni žáci jsou národnosti 
české a příslušnosti čsl. 
Škola je dvoutřídní. Správu 
školy vedla s. A. Králová, která 
je zároveň třídní v 1. třídě (1. a 
3. post. ročník). Ve 2. třídě je 
třídní uč. s. Marie Žďárská.  
Žáci národní školy se stravují 
v jídelně mateřské školy. 
Dostávají obědy a svačiny. 
Kuchařkou je s. Fr. Tučková.  
Nový výbor byl zvolen na 
schůzi dne 14. září. Předsedou 
je J. Mlejnek , místopředseda J. 
Novák, jednatelem A. Králová, 
pokladníkem J. Jeřábek. 
Skupinovou vedoucí je s. 
učitelka Žďárská, oddílovou 
vedoucí s. V. Špačková 
studující PŠ a Květa Lohynská, 
funkcionářka OZ ČSM. Všichni 
žáci 4. post. ročníku jsou 
pionýry.  
Dne 7. listopadu se konala 
školní oslava o významu 
VŘSR. Téhož dne se pionýři 
zúčastnili veřejné oslavy v obci. 
Pionýři se též účastnili 
„Hvězdicové štafety“, kterou  
nesli od MNV až na okraj 
vesnice, kde ji předali 
zástupcům MO ČSM. 4. 
prosince vykonala s. J. 
Mendlová tematickou inspekci 
školy.  27. listopadu vykonalo 
pionýrský slib 9 pionýrů 3. post. 
ročníku. Jejich odd. vedoucích 
je s. Lohynská a s. Z. 
Polívková, žákyně 9. třídy. 
Pionýři se aktivně podílejí na 
„Roku pionýrské pomoci“. 
Všichni získali stužku „Mladý 
budovatel“ a 58% jich má 
„Rudou hvězdičku“. Dne 20. 

prosince byl oslaven příchod 
děda Mráze.  
Děti národní a mateřské školy 
připravily program z básní, 
písní, tanečků a scének. 
Všechny byly obdarovány 
cukrovím, které napekly členky 
VŽ s kuchařkou s. Tučkovou. 
Finanční stránku si vzalo na 
starost JZD. Oslava „Vítězného 
února“ byla uspořádána v obou 
třídách. Pionýři nacvičili pásmo 
a přednesli je v místním 
rozhlase.  
V tento den navštívila naši 
školu Štafeta Pionýrských novin 
s Všechnovidílkem – hlavním 
redaktorem s. Oldřichem 
Kryštofkem. Porozprávěli 
s pionýry a jiskřičkami  o jejich 
práci a pochválili dosažené 
výsledky.  
8. března oslavili žáci národní a 
mateřské školy společně 
s členkami VŽ a celou NF 
Mezinárodní den žen. Program 
nacvičily s. učitelky obou škol. 
Maminky žáků byly 
obdarovány rostlými květinami. 
Dobré pracovnice z JZD 
Kostěnice a Moravanského byly 
též obdarovány rostlými 
květinami.  
Dne 14. března se účastnili žáci 
2. a 3. post. roč. soutěže LUT 
v okresním kole v Holicích. 
Žáci 2. post. ročník – Jiskřičky 
– získali 1. cenu a postoupili do 
krajského kola. Žáci 3. post. 
roč. získali 2. cenu. Obě ceny 
byly sborovou recitaci. Pionýři 
v soutěži HMT postoupili též do 
kraj. kola. Jejich výrobkem byla 
maňásková scéna. Také ve 
sběru odpadových surovin jsme 
měli úspěch. Nasbírali jsme 
5.261 kg starého papíru, t. j. na 
žáka 1073 kg. Umístili jsme se 
na 1. místě v okrese a obdrželi 
jsme 500,-- Kč odměny.  
Dne 26. května jsme podnikli 
autokarový zájezd do 

Litomyšle, Toulovcových 
maštalí, na Růžový palouček a 
do Vysokého Mýta.  
Mezinárodní den dětí byl 
oslaven společně s okrskovou 
spartakiádou, která se konala 
31. května na zahradě u Vášů. 
Všechny děti cvičily. Všichni se 
též zúčastnili okresní 
spartakiády v Holicích. 
Pionýrská organizace v tomto 
školním roce dosáhla určitých 
úspěchů. Všichni pionýři 
(organizovanost je 100%) 
získali stužku Mladý budovatel 
a Rudou hvězdičku, 10 pionýrů 
má 2 Rudé hvězdičky, 16 
pionýrů bylo odměněno 
odznakem Mladý technik, 
pionýrky Jana Wimerová, Ivana 
Pecenová, Stanislava Haková a 
Věra Čermáková byly 
odměněny pochvalnými listy. 
V PO Skupinový prapor dostal 
stuhu „ Za 10 let dobré práce 
v PO“. Dvě pionýrky byly 
vybrány do delegace, která se 
zúčastnila oslav 10. výročí 
v Praze a celá skupina byla 
odměněna modrým praporem 
německých pionýrů. 
Školní rok 1959-60 byl 
slavnostně zakončen 27. června. 
Do první třídy bylo 
v předběžném zápise zapsáno 7 
dětí. Do 5. třídy v Dašicích 
odchází 14 žáků.  
Zapsala A. Králová  
Originály všech obecních 
kronik jsou uloženy v okresních 
archivech a obcím se po 
okopírování vrací jen kopie, ne 
moc zdařilé, v téhle školní se 
nejspíš ztratil 1 list se zápisem 
r. 1958. I v kronikách obecních 
se často musí domýšlet kus 
řádku, který se ztratil ve vazbě.  
Tak ať se nám Vánoční svátky 
víc povedou a přeji i hodně 
štěstí v roce příštím  

Květa Udržalová



 


