Ročník XXIII číslo 2

www.kostenice.cz

duben - červen 2020

Obecní statistika
POČET OBYVATEL
k 20.7. 2020:

557

Odstěhovali se:
Erik Lahulek

čp.180

Přistěhovali se:
Výročí 100 let od založení TJ Sokol v Kostěnicích

Rakaš Pavel
Rakašová Sára
Havlas Jakub
Struž Martin

čp.11
čp.11
čp. 211
čp. 210

Narodili se:
Elen Jeřábková
Cyklo dětský den

čp. 195

Opustili nás:
Derner Tomáš

čp. 157

Obecní úřad Kostěnice oznamuje,
že se v letošním roce budou
uzavírat nové smlouvy o pronájmu
hrobového místa na místním
hřbitově.

Hasičský útok na hradecké lesy

Vinařský pulmaraton v Kostěnicícch

Smlouvy se uzavírají s nájemci na
dobu 10 let do 31.12.2030, cena
nájmu 33,- Kč/m2 za 1 rok.
Žádáme nájemce hrobového místa
na místním hřbitově o uzavření
nové smlouvy a zaplacení
nájemného od 1.9.2020.
Upozorňujeme, že v textu nové
smlouvy je umístěn nový odstavec,
kde je nutné vyplnit pokračovatele
v pronájmu hrobového místa
v případě úmrtí nájemce.
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Z obecního úřadu...

Informace k projektu „Splašková
kanalizace Kostěnice“ – červen 2020
V červnu bylo ukončeno výběrové řízení na
dodavatele stavby. Vítězem výběrového řízení se
stalo sdružení firem „Společnost pro kanalizaci
Kostěnice“, které tvoří firmy Instav Hlinsko a
VPK Suchý Zásmuky. Výběrového řízeni na
stavbu se zúčastnilo celkem 21 firem. Cenovou
nabídku pak podalo 12 firem. Cena samotné
realizace stavby vítěznou firmou je cca 57,7 mil.
Kč bez DPH. To ale nejsou veškeré náklady této
investice. K této částce je třeba přičíst náklady
na stavební dozor, koordinátora bezpečnosti
práce, věcná břemena, připojení „dlážděné“ ulice
(nebylo součástí původního projektu) a rezervu
na neočekávané náklady. Celkové investiční
náklady na výstavbu kanalizace v naší obci tedy
v současné době odhadujeme na téměř 68 mil.
Kč.
Výběrem dodavatele jsme splnili další podmínku
stanovenou Ministerstvem zemědělství – kde již
od loňského roku máme příslib dotace. Nyní tedy
čekáme na výzvu ministerstva k podpisu
smlouvy o dotaci.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 25.6.2020
schválilo pokračování této akce. Investice bude
hrazena
z dotačního
titulu
Ministerstva
zemědělství,
dotací
Pardubického kraje,
vlastních uspořených peněz a bankovního úvěru.
Po započtení předpokládaných dotací a použití
vlastních prostředků pověřilo zastupitelstvo
starostu k zahájení jednání o bankovní půjčce ve
výši 15 mil. Kč.
Jako technický dozor investora a koordinátora
bezpečnosti práce vybralo zastupitelstvo na
základě předložených nabídek Ing.Miloslava
Chaloupku.
Jednání s vicehejtmanem Romanem Línkem
V červenci
jsem
opakovaně
jednal
s vicehejtmanem Romanem Línkem (Koalice pro
Pardubický kraj). Naším hlavním tématem byla
podpora výstavby splaškové kanalizace, kterou
v Kostěnicích připravujeme. I jeho zásluhou by
se měla dotace, o kterou žádáme na Ministerstvu
zemědělství ČR, zvýšit o 5 %. Pro obec se jedná
o velmi finančně náročný projekt a podle pana
vicehejtmana Línka by na něj mohl přispět i
Pardubický kraj. Je pravdou, že i rozpočet kraje
se musí vypořádat s negativními dopady
pandemie koronaviru, přesto věřím, že nám
Pardubický kraj dále pomůže. Nakonec
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jmenovitě pan vicehejtman Línek Kostěnicím
pomohl řešit naše problémy vždy, když jsem se
na něj obrátil.
Václav Pulkrábek starosta

Vinařský půlmaratón
V neděli 12.7.2020 proběhla v naší obci
sportovní akce neobvyklého rozsahu – možná
největší v její historii. Běžel se zde vinařský
půlmaraton, Mistrovství ČR mužů a žen v
půlmaratonu a další doprovodné akce.
Závodní den začal během na deset kilometrů od
10:30. Následovaly závody Handbiků a
koloběžek na půlmaratonské trati a na závěr od
17 hodin se běžel hlavní závod.
Rozsah akce si vyžádal významná
dopravní omezení – ve většině obce nebyl po
celý den možný provoz motorových vozidel.
Naši občané přistoupili k těmto omezením
s velkým pochopením a za to jim patří díky.
Ještě větší díky patří velkému množství místních
dobrovolníků, kteří pomáhali jak se zajištěním
pořadatelských služeb, tak i se zajištěním služeb
občerstvovacích.

Závodu se zúčastnilo i několik místních
sportovců – a při každém jejich „proběhu“ to
bylo znát. Všem patří velké uznání za to, že
takovýto výkon zvládli.

Celkové výsledky nejsou pro nás podstatné – ty
se dozvíte ze stránek půlmaratonu. Snad jen tolik
že mistry republiky se stali Vít Pavlišta a
Marcela Joglová.
Podstatné je to, že naší obci se dostalo velmi
neobvyklé propagace mimo jiné i v celostátních
sdělovacích prostředcích.
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Usnesení z veřejného zasedání

obecního zastupitelstva dne 25.6.2020
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
6.2.2020.
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
2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2019 bez výhrad.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní
závěrku Mateřské školy Kostěnice za rok 2019,
přebytek hospodaření ve výši 28 130,52 Kč
bude převeden do rezervního fondu a použit ke
krytí hospodaření provozních nákladů roce
2020.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení
kapacity mateřské školy pro školní rok
2020/2021 na 28 dětí ve třídě.
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Kostěnice“ na základě výběrového řízení
„Společnost pro kanalizaci Kostěnice“ se
sídlem vedoucí společník Instav Hlinsko a.s.,
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, společník VPK
Suchý s.r.o., Komenského nám.12, 281 44
Zásmuky a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o dílo.
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje pro stavbu
splaškové kanalizace TDi, a koordinátora pana
Ing. Miloslava Chaloupku, Jungmanova 936,
53901 Hlinsko.
13. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu
k jednání s bankami o úvěru ve výši
15 000 000,- Kč na výstavbu kanalizace v obci.
13.Obecní zastupitelstvu vydává souhlas jako
zřizovatel Mateřské školy Kostěnice k realizaci
projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ
Kostěnice – šablony III“
14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o uzavření obce na celý den 12.7.2020
z důvodu konání Pardubického vinařského
půlmaratonu v Kostěnicích.

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č.1.
8. a) Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej
části pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Kostěnice v šíři
10m, který by sloužil jako přístup na pozemek
p.č. 123 v k.ú. Kostěnice.
b) obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Kostěnice za cenu
20,-Kč/m2 s podmínkou předkupního práva pro
obec Kostěnice a to za stejnou cenu.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje znění
nájemních smluv na hrobová místa na dobu
trvání 10 let a dále stanovuje cenu za nájemné
3,- Kč/, za služby 30,- Kč/ vše za každý
započatý m2 a rok
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje realizaci
stavby „Splašková kanalizace Kostěnice“.
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako
zhotovitele stavby „Splašková kanalizace

______________________________________

Bolívie – neznámá kráska

Na 14.10.2020 od 17:30 hod je naplánovaná na
jaře zrušená cestopisná beseda o Bolívii
s cestovatelem Milanem Štouračem. Akce
proběhne v salónku obecní hospody.
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BLAHOPŘEJEME
V červenci 2020 slaví své životní jubileum:
paní Květoslava Udržalová
paní Anna Bečková
pan Václav Jelínek
pan Miloslav Polák
paní Eva Zběhlíková
V srpnu 2020 slaví své životní jubileum:
paní Jana Haková
V září 2020 slaví své životní jubileum:
paní Věra Faltýnková
paní Jaroslava Poláková
pan Josef Jedlička
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Bohužel jsme letos nemohli uspořádat společné
rozloučení se školním rokem a především s dětmi,
které opouští naše řady a odcházejí do základních
škol. Rozloučení s předškoláky letos proběhlo bez
přítomnosti rodičů. Ráno už nás ve školce čekalo
několik indicií, které napovídaly, že dnešní den
nebude jen tak. Celé naše těšení vyvrcholilo
nalezením dopisu od skřítků, a tak započala naše
výprava po zahradě. Vždy jsme našli jedno
stanoviště, kde pro nás bylo něco připraveného - tu
od slunéčka sedmitečného, tu od cvrčka... Na
každém stanovišti jsme procvičili jednu důležitou
věc (odvahu, lásku, pečování o planetu, sílu,..) Na
konci kouzelné trasy nás čekala výborná hostina s
překvapením, které si každý školák musel najít. :)
Po výborném občerstvení děti předaly květiny a
dárečky. Mladší děti odešly ke svým hrám a školáci
si ještě na rozloučenou odnesli vlastnoručně
vyrobený mýdlový závěs.

Všem přejeme hodně
zdraví
a štěstí do dalších let.
Vl. Pátek
______________________________________

Mateřská škola Kostěnice
Po takřka dvouměsíční pauze jsme se opět sešli ve
školce. Provoz školky byl upraven tak, že jsme
trávili většinu času venku. Věřím, že si děti tuto
změnu užily.

Za školku děkujeme za krásné dary, slova i milá
překvapení. Budeme se těšit opět v září!

I. Plecháčková
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TJ Sokol Kostěnice ČOS
16. květen 2020
V předvečer velkého
dne, výročí 100 let od
založení TJ Sokol v
Kostěnicích, jsme se
sešli v komorním
počtu na místním
hřbitově,
abychom
položili květiny oběma zakladatelům místní
jednoty sokolské. V době koronaviru jsme
nechtěli (ani nemohli) pořádat velkolepé akce
na oslavy jakéhokoliv výročí, třebas i
100letého...., a tak jsme oslovili alespoň naši
paní kronikářku Květu Udržalovou (přímého
potomka jednoho ze zakladatelů) zda se nechce
připojit k naší delegaci. Velice nás potěšilo, že
dorazila i se svoji dcerou, vnučkou a bratrem
panem Krátkým.

Myslím, že to bylo milé a důstojné setkání ku
příležitosti tak významného výročí. Doufejme,
že se na podzim budeme moci sejít v hojnějším
počtu, například v den Noci sokolských světel,
a díky vzpomínkám potomků „starých Sokolů“
zavzpomínat na začátky místní organizace.
Tužme se!!!!
za TJ Sokol Kostěnice ČOS Jana Víchová

Dětský cykloden

I přes rozvolnění pravidel a povinností v době
koronavirové jsme se rozhodli pořádat Dětský
den bezkontaktně.
Tedy - pár nadšenců vytvořilo pro malé
a větší děti okruhy s několika stanovišti, kde
sportovci na kolách či koloběžkách plnili různé
úkoly.

Ti větší pátrali po indiciích k heslu všech
Sokolů, menší si povídali třeba s Krtkem,
vytvářeli souhvězdí s Rákosníčkem nebo
skládali Makovou panenku...

Start i cíl proběhl u obecního úřadu, kde si
všichni vyzvedli mapku cesty, obdrželi malé
občerstvení na cestu a vyrazili. V cíli se pak
zapsali do cestovatelského deníčku a vybrali si
malou odměnu.
Díky nadšencům
máme
krásné
trvanlivé kulisy v
podobě
večerníčkových
postaviček, a tak Vám slibujeme, že se na ně
můžete těšit při podzimních či zimních
sokolských akcích.
Moc děkuji všem organizátorům dětského dne.
Jana Víchová
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Mladí hasiči z Kostěnic se
nezaleknou nikoho a
ničeho!

Všichni asi víte, co se v minulých
týdnech odehrálo napříč naší republikou.
Zdravotní opatření v důsledku ohrožení zdraví
občanů nás sice postihlo, ovšem my jsme se jej
nezalekli. O samotné nákaze není potřeba
dlouho básnit, protože jste o ní slyšeli dost
pravd a nesmyslů z celorepublikových médií.
Raději se vám pokusím přiblížit, jak v těchto
těžkých časech vypadalo trénování mladých
hasičů, které jsme samozřejmě nemohli jen tak
ukončit.
Když jsme se oficiálně dozvěděli o
zrušení tréninků v důsledku karanténních
opatření, všem nám bylo smutno. Bohužel
zasáhla vyšší moc a my jsme byli nuceni na
několik týdnů tréninky přerušit. Jakmile se ale
jednou dáte do práce s mládeží, vyklube se
z toho závazek na hodně dlouho. Proto jsme už
po pár dnech začali všichni přemýšlet, jak ty
naše ratolesti zabavit, aby se doma
nevyvalovaly na gauči a vytáhly radši paty
z domu.
Naštěstí se projevil náš zápal pro
hasičský sport ve spojení s kreativitou, takže
jsme vymysleli hned 2 hry. Jen pro upřesnění
dodám, že je děti plnily samostatně v doprovodu
svých rodinných příslušníků, takže se nejednalo
o hromadnou akci. To jen pro pořádek a
ujasnění veškerých pojmů.
Už na konci dubna jsme vytvořili první šifrovací
hru, na jejímž konci měly děti nalézt poklad.

Ovšem pouze v tom případě, že správně
vyluštily šifru složenou z požárních a
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topografických značek. Cílem bylo sestavit
z čísel souřadnice bodu, na němž se měl
nacházet poklad. Ač nerad tak musím přiznat, že
někteří hledači nemile překvapili. Někteří nám
hlásili polohu pokladu na druhé straně obce, jiní
hledali i v jiném okrese, státě i kontinentě.
Začátkem května čekala na děti druhá
hledací hra. Poučili jsme se z minulých chyb,
takže jsme pro jistotu upustili od topografických
značek. I tak nebylo hledání vůbec jednoduché.
Cílem příjemné procházky po Kostěnicích bylo
opět sestavení souřadnice, na níž se nacházel
poklad. Pro druhou hledací hru jsme přešli
k zákeřným hádankám. Jen pro představu
uvádím příklad jedné z nich – Křížení vodní
„dopravní tepny“ s mnohem frekventovanější
kolejovou
dopravní
cestou.
V blízkosti
doplněno o architektonický skvost v podobě
světle šedého mostku. Tak schválně, kam byste
se v Kostěnicích vydali?

Obě hry se líbily jak dětem, tak i přítomným
rodičům. K pokladům se dostali prakticky
všichni odvážní dobrodruhové, takže můžeme
hry ve ztížených karanténních podmínkách
pokládat za úspěšné.
Po uvolnění omezujících opatření jsme tréninky
přesunuli do kulturního domu a v případě
příznivého počasí na špičkově vybavený,
respektive čerstvě posekaný trávník vedle
hřbitova.
Nejenom děti, ale i my vedoucí jsme v dobách
karantény trochu zlenivěli, takže jsme vyrazili
na lehký sportovní výlet. Naší cílovou destinací
byl Lanový park Na větvi a přilehlé městské
lesy na okraji Hradce Králové. Nebudu vám nic
nalhávat, všechny děti samozřejmě nejvíce
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uchvátil lanový park, odkud jsme je nemohli
dostat. I když ve spleti lanových uliček, žebříků
a sítí dováděly skoro hodinu, nebyla na nich
znát ani kapka únavy. Ta se začala projevovat
až při krátké pochůzce.

Upřímně řečeno krátkou pochůzku absolvovaly
pouze nejmenší hasiči za doprovodu rodičů a
zkušených průvodců divočinou, kterými byli
Tomáš a Luboš.
Druhou skupinu vedla moje maličkost společně
s Alešem. Prošli jsme si nádhernou přírodu
hradeckých městských lesů. A i když se to
nezdálo, po návratu k autobusu jsme měli
v nohách asi 9 kilometrů.

Ti nejodvážnější v čele s Míšou, Janou, Ondrou
a druhým Alešem však do hradeckých lesů
vyrazili na kolečkových bruslích, koloběžkách
a longboardu. Jejich trasa byla ze všech
nejdelší – 14 km, ovšem poprali se s ní
statečně.

Bohužel pro ně se na konci procházky objevilo
nemalé překvapení. Tábořiště, kde jsme si měli
opéct buřty, bylo původně pod kopcem, avšak
shodou několika okolností jsme se ocitli u
jiného ohně kdesi na vrcholu prudkého kopce.
Na unavené a dýchavičné obličeje vedoucích i
dětí se jen tak zapomenout nedá.

Začátkem června řádilo v našich luzích a hájích
dost nevyzpytatelné počasí. I proto jsme
trénovali spíše v kulturním domě, kde se
jednoho dne odehrála historicky první Nerf
bitva o Kostěnice. Účastnit se mohli velcí i
malí, dospělí i mladí. Podmínkou účasti byly
ochranné brýle a dostatek nábojů na zastřelení
svých soupeřů.

Popravdě jsem ani nevěřil, že se děti dokáží
s plastovou pistolí a měkkými náboji tak
vyřádit. Abych vše uvedl na pravou míru,
nečekal jsem, že to začne bavit i nás vedoucí.
Děti jsme spravedlivě rozdělili do čtyřech
družstev, přičemž najednou bojovaly pouze dva
týmy proti sobě. Po vystřídání všech možných
kombinací bylo potřeba hru tak trochu
ozvláštnit. Proto zasáhl faktor náhody v podobě
vedoucího v každém družstvu. Drželi jsme se
hesla – kdo si hraje, nezlobí, a to bez ohledu na
věk a fyzickou kondici. Akorát ta odřená
kolena nebyla vůbec příjemná.
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Poslední akcí letošní prazvláštní sezóny bylo
tradiční stanování v Břehách. Kemp Buňkov
navštěvujeme s mladými hasiči už pěknou
řádku let a vždy se nám tu líbilo. Bohužel letos
nám do karet nehrálo počasí. Velice špatná
předpověď se nakonec vyplnila. I přesto jsme
s dětmi absolvovali několik soutěží a her, za
něž byly ti nejlepší spravedlivě odměněni.

Neustálý déšť nám sice stěžoval soutěžení,
avšak my jsme využívali jakékoliv slunečné
mezery, během níž se odehrála alespoň jedna
soutěž. Bohužel pro nás, taková mezera byla
v pátek pouze jedna. Na druhou stranu mají děti
alespoň adrenalinový zážitek. Na deštivou noc
ve stanu řada z nich jen tak nezapomene.
Nicméně sobotní ráno jsme vítali v plné počtu
plni zdraví a elánu do dalšího soutěžení.

Sobotní déšť nás opět zahnal pod střechu. I
přesto se nám podařilo uspořádat několik
disciplín, během nichž si mohly děti ověřit, jak
na tom se svými hasičskými znalostmi jsou.
Nesměl chybět ani Jardův přebor, na jehož
průběh zírali někteří s otevřenou pusou. I letos
se nám podařilo předat putovní poháry pro
vítěze hasičského víceboje. Za starší žáky to
byla Eliška Kubíková, za mladší Kuba Jirout a
za přípravku Pavlík Beran.
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V důsledku deště jsme bohužel byli nuceni
táboření ukončit už v sobotu odpoledne a
nikoliv v neděli před obědem. Volné odpoledne
jsme však vyplnili uklízením a hraním
společenských her, při nichž jsme si užili
spoustu zábavy.

Víc jsme toho ve zkrácené letošní sezóně
opravdu nestihli. Na některé z vás se těšíme
v tradičním srpnovém soustředění „Božejov
2020“, které ale z důvodů korona opatření
nebude v Božejově, ale v tábořišti Větrník u
České Skalice.
S ostatními se uvidíme na prvním zářijovém
tréninku.
za kolektiv vedoucích mladých hasičů
Jaroslav Ždímal
Alea iacta est aneb kostky
jsou vrženy . . .
Jak trefný název pro letošní kostěnické
sokolské táboření.
Do poloviny května jsme nevěděli, zda se na
naše tradiční putování vydáme.
Kostky však předurčily, že se 55 dětí, 4
instruktoři a 11 vedoucích stane na jeden týden
legionáři.
Náhle jsme se objevili ve starověkém Římě.
Útočištěm nám bylo opevnění v malebném
údolíčku na
soutoku Valovického a
Větrnického potoka.
Celé dny jsme procházeli tvrdým výcvikem,
vyráběli štíty, učili se pochodovat ve formaci,
střežili hranice a to všechno proto, abychom
uspěli v bitvách proti statným Galům.

XXIII/2 Kostěnické noviny

Společenské a sportovní dění…

Měli jsme štěstí, že nám byli nakloněni bohové
– Afrodita, Athéna, Iris a Flóra, jejichž
náklonost jsme si též museli zasloužit.
Mezi boji byl vyhlášen mírový den „Olympijské
hry“.
Hry zahájily bohyně zapálením pochodně,
kterou lidem na zem donesl statný Diskobolos.

Na olympijských hrách jsme si vyzkoušeli
střelbu z luku, hod koulí, skok z místa a
trojskok, držení těla v planku, hod diskem, běh
na 50 m, střelbu ze vzduchovky, hod oštěpem.
Heslo mírových olympijských her: „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ již dopředu
předurčilo pohodový den.
Všichni byli na slavnostním ukončení her
odměněni medailemi.
Sotva mírový den skončil, navštívil nás bůh
války Áres, který opět rozdmýchal dým sváru.
Letos jsme bojovali i s přírodou. Proměnlivé
počasí nám připravilo několik neplánovaných
bojových her.

Po tvrdých bojích i strategických hrách jsme
byli vždy odměněni výborným gáblíkem, který
pro nás s velkým nasazením připravovali naši
kuchařští mistři.
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Nakonec jsme zvládli díky pilnému výcviku a
odvaze našich legionářů porazit všechny
nepřátele i živly a vrátit se zpět do 21. století.
Markéta Peterková
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Nádraží – starší historie
Rok 1945

V tomto roce je již patrná
desorganisace
německých
vojenských jednotek, které se
zde zdržují. Zůstávají zde státi
celé transporty, a vojsko se
rozbíhá po okolí. Po odjezdu
takového transportu, jest tento
vystřídán jiným.
Sabotáže se množí, a německé
stráže, které jsou stavěny z
Moravan, uhýbají se trati,
kterou střeží z obavy před
partyzány.
Ve stanici jest odstaveno
několik vozů munice, která
jest zcizována Bakešem a
jinými a odbavována do skrytu
u Srubů.
Stojí zde cisterny s benzinem
a se směsí atd., které vojenské
německé transporty vylupují,
vykrádají
samovolně
a
odjíždějí pak po vlastní ose,
aby se vyhnuli zadržení.
Odstavujeme cisterny proto na
vlečku cukrovaru, kde stojí
stranou okupantů.
Tak přichází doba převratu, 5.
květen 1945. V tu dobu právě
zde vykládá samovolně jedna
německá jednotka, aby ujela
po vlastní ose. Vyvěšujeme
prapory, ale zatím přijíždí o
kolej
další transport
a
přednosta jest přepaden se
zbraní v ruce a donucen
prapory nechat sejmouti.
Vrch. adj. Kalla, který jest
pronásledován SS jest pouštěn
zadním traktem budovy a
uniká do lesa.
MNV v Dašicích staví
přednostovi k ruce spojku p.
Kmoníčka mladšího a ostatní
se stěhují z nádraží do vesnice.
Nyní pracujeme na zdržení
transportů. Vesměs všechny
transporty
domáhají
se
okamžitého odjezdu ku Praze,
jsou však přednostou pod
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různými
záminkami
zdržovány.
Dlouho daří se akce bez
podezření,
i
když
jest
přednosta
častokráte
podezříván a ohrožován. Také
si vymáhají někteří vstup do
bytů
a
přístup
k
radiopřijímačům.
Vypínáme
proud,
vymlouváme se na poruchy a
přestíráme jiné zprávy na
uklidnění
zadržených
transportů ve stanici.
Dne 9. května předává
přednosta služebnu vrch. adj.
Kallovi jen formálně, a obléká
vojenskou
uniform
čsl.
důstojníka (kpt.) a zúčastní se
činně odzbrojování transportu
ve stanici, jako zástupce
českosl. branné moci.
Akce se daří, a řada transportů
jest odzbrojena, materiál takto
získaný pak dopravován do
kasáren v Dašicích.
Dne 16. května dostavuje se
již předvoj ruské armády a
usazuje se jak v Dašicích ve
městě i kasárnech, tak i v
Kostěnicích.
Na nádraží jsou postaveny
stráže z četnictva, aby bylo
zabráněno loupení. Přesto
mnoho vozů jest otevřeno
některými vojíny ruskými a
obsah rozdáván obyvatelstvu,
odkud byl později četnictvem
vyhledáván.
Chybou jest vyprázdnění také
několika cisteren lihu na
vlečce
cukrovaru,
což
působilo potíže do doby než
byly cisterny s lihem hlídány a
později odbaveny ruskou
armádou.
V
Dašicích
ustanoven
revoluční
místní
národní
výbor, a v Kostěnicích rovněž.
Přednosta se v tomto výboru
nezúčastnil, ježto byl jako
voják a partyzánský pomocník
ve vojenské povinnosti.
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Tento revoluční výbor byl
později
vystřídán
řádně
zvoleným výborem na základě
poměrného zastoupení a také z
odborníků, stojících mimo
strany.
V čele tohoto výboru v
Kostěnicích byl pak postaven
přednosta stanice, insp. Adolf
T. Koutecký jako ilegální
pracovník
a
revoluční
partyzánský pracovník.
Bylo zapotřebí pracovních sil
v zemědělství, kterých byl
záhy po převratu nedostatek
ve všech zemědělských obcích
ve vůkolí.
Přednosta organizoval pak
pomoc
venkovu
tím
způsobem, že repatrianty
slovanské národnosti zde
zadržených transportů, které
nedostatečně
vyživoval
červený kříž
vyzval
k
pomocným pracem na polích,
takže o výživu těchto se
postarali zemědělci sami.
Takovým způsobem bylo v
době
jarních
prací
zaměstanáno
několik
set
repatriantů,
většinou
zemědělských odborník, kteří
práci v polích snadno zdolali.
Tak byli odváděni tito
pracovníci až do Platěnic,
Moravan,
Hostovic,
Dvakačovic a samozřejmě i do
Dašic a Kostěnic, zde rázem
byly všechny polní práce
zdolány.
Díky této svépomoci nebylo
na jaře r. 1945 zemědělských
potíží v našem kraji. Ke
stanici byli dosazeni za
vojenskou ruskou správu
ruské telefonistky, vedené
dvěma
poddůstojníky,
a
vojenského
velitele
měli
seržanta Firulina.
Tou dobou byly selektory
obsazeny ruskou vojenskou
správou a jakékoliv jiné
telefonické
spojení
bylo
ruskou armádou úmyslně
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přerušeno. Tak byl vypnut i
státní telefon a dorozumění se
stranami muselo se obstarávati
jen poslem.
Řada vozů byla ruskou
armádou zabavena, a později
došlo ke sčítání vozů a
označkování jich buď jako
kořistných, nebo jako majetek
ČSP.
Tato obsazení potrvalo delší
dobu a jakýkolv služební
počin byl sledován těmito
vojenskými orgány.
Do začátku řepné kampaně
byla vlečná kolej cukrovaru
uvolněna, takže s kampaní
mohlo býti započato již 15.
října 1945.
Ukončena byla 14. listopadu
1945, průběh kampaně byla
uspokojivý, a přes kritický
nedostatek vozů, kampaň
zdolána bez závady v dopravě.
Poněvadž po převratu byl opět
uveden v
provoz ihned
cukrovar v Hrochově Týnci,
byla řepná kampaň oproti
minulému roku slabší.
Cukrovar zpracoval 30.000
tun řepy.
Přepraveno bylo drahou 49
vozy 769 tun řepy.
Dále 91 vozů 1.512 tun řízků.
A surového cukru 143 vozů
3.099 tun.
Tou dobou byli již bez dozoru
vojenského od ruské armády.
Došlo i k personálním
změnám,
ježto
Kokrda
Bohumil dostal studijní volno,
aby
mohl
ukončiti
vysokoškolská studia a byl
poté uvolněn jako profesor pro
ministerstvo
školství
a
vyučování.
K
jeho
definitivnímu přestupu do
tohoto ministerstva dosud
nedošlo.
Zápis z roku 1946
Zima v roce 1945/46 nebyla
nijak tuhá a tak záhy minula.
V této
době jevila se v
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přepravě poněkud stagnace,
ježto nebyly dosud obnoveny
veškeré spoje na Slovensku,
ba i na Moravě, a tak
pociťovali jsme zákazy v
přepravě dosti silně. Ostatně
ani obchod se ještě naplno
nerozběhl.
Zdejší firmy průmyslové
pracovaly jen velmi omezeně.
Byla nastoupena cesta k
obnově, a tak pracovalo se
vesměs na rekonstrukci.
V důsledku odškodnění křivd
zaměstnancům byly se všemi
zaměstnanci
sepsány
dotazníky, a v renominační
akci, došlo k odškodnění
všech zaměstnanců, kteří byli
za okupace poškozeni, ježto
pro neznalost německého
jazyka nedošlo k jejich
ustanovení.
V personálních záležitostech
bylo vykonáno mnoho a
možno říci, že z nižších
kategorií nezůstal žádný bez
odškodnění. Přednosta, který
byl repatriantem a kdysi za 1.
republiky správcem provozu v
Aši přihlásil se do své původní
služebny.
V tomto roce byly provedeny
volby
do
národního
shromážedění a po nich
následovaly volby do obcí,
okresu, a země.
V obci Kostěnice a osadě
Moravanský,
kde
byl
přednosta sám předseda MNV
minuly volby zcela klidně.
Jest pozorovati vzestup v
průmyslovém podnikání a také
přeprava se rozbíhá do
normálních kolejí.
V tomto roce započala
konjunktura opět normální.
Řepná kampaň začala 7. října
1946 a byla ukončena 19.
listopadu 1946. Její průběh byl
hladký.
Bylo
přepraveno
celkem
34.200 tun řepy.
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Drahou převezeno 155 vozů
2.843 tun řepy.
Naloženo bylo 170 vozů 3.054
tun řízků.
Byla tudíž kampaň v tomto
roce jednou z nejsilnějších.
Obtíž byla opět jako v letech
předešlých v nedostatku vozů,
ale účelným zařízením oběhu
vozů mezi cukrovarem v
Dašicích
a
rafinerií
v
Cerekvici – Hrušovanech bylo
možno naložiti a vykládati
přidělené vozy během 24
hodin, takže nedošlo ke
kalamitě v přepravě surového
cukru.
Nedostatek pracovních sil v
cukrovaru však měl za
následek, že některé vozy
ložené řepou, nebo jinými
hmotinami nemohly být včas
vyloženy a zůstaly státi déle
než jak stanovila vykládací
lhůta.
Nasazením výpomoci od
vojenské posádky bylo záhy
tomuto
nedostatku
odpomoženo.
Také bramborová a zeleninová
kampaň, které za okupace
byly neobyčejně silné, měly
průběh hladký. Ve zdejším
kraji byla totiž mimořádně
pěstována
zelenina
a
rozvážena na trh jednak do
blízkého okruhu v okrese
samém, nebo byla vyvážena.
V roce 1946 vozily je firmy G
sill a spol., Krása z České
Třebové a firma Holeček z
Hradce
Králové.
Možno
očekávat, že každým rokem
bude produkce zeleniny a
brambor ve zdejším kraji
stoupati.
MNV Dašice spolu s blízkými
obcemi zažádal za přepravu
autobusem z nádraží do města
a zpět. Také byl učiněn návrh
na rekonstrukci příjezdní
silnice k nádraží.
Přednosta A. T. Koutecký
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Zmínka pana přednosty o
pěstování zeleniny v kraji se
pro budoucnost nepotvrdila. V
době na konci války a nějaký
čas po ní se ještě pole
osazovala
a
osévala
rozmanitějšími plodinami. Na
poli jsme mívali nejen obilí (i
žito), brambory, cukrovku i
krmnou řepu, cikorku, ze
zeleniny cibuli, špenát, mrkev,
byl tam i mák a jeden rok i
len. Na krmení zvířat vojtěška,
jetel a ružák, na loukách
dostatek sena. Vzpomínám, že
v květnu v r. 1945 jsme měli
na poli vedle hřbitova i zrovna
kvetoucí řepku.
Netrvalo dlouho, o pole jsme
přišli, podniky které zeleninu a
ostatní úrodu vykupovaly byly
zlidvidované, pole i s mezemi
a částečně i loukami byla
rozoraná do velkých lánů, na
kterých
převážně
bylo
pěstované obilí.
K pěstování zeleniny se až po
delším
čase
některá
zemědělská družstva vracela.
Květa Udržalová

Škola

Školní rok 1957 – 58

Školní rok 1957 – 58 byl
slavnostně zahájen 1. září za
účasti MNV, VŽ, ČSM a
SČSP. Přišli též rodiče žáků.
O nastávající školní práci
promluvila s. řed. A. Králová.
Také všichni zástupci složek
promluvili k dětem. O
hlavních prázdninách byla
celá školní budova řádně
uklizena,
schodiště
nově
natřeno emailovou barvou.
Také tabule v obou učebnách
byly natřeny. Třídy a budovu
vyzdobily obě s. učitelky.
Škola i v tomto školním roce
je dvoutřídní. Správu školy
vede s. A. Králová, která je
zároveň třídní v 1. třídě
(1.,3.post. roč.) Ve 2. třídě je
třídní učitelkou s. Marie
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Žďárská,
která
byla
ustanovena na místo s. D.
Tužilové. S. Tužilová byla
přeložena do Dašic. S. Marie
Žďárská přišla z 11.té střední
školy z Holic.
Školu navštěvují 44 žáci.
Všichni žáci jsou české
národnosti a československé
státní příslušenosti. Vedoucí
PO jsou studující ped. školy s.
Roztočilová
a
Špačková.
Skupinová vedoucí je M.
Veisová.
Stav žactva je následující.
V 1. třídě 1. post. ročník
5
chlapců a 5 dívek
3. post. ročník
6
chlapců a 7 dívek
Ve druhé třídě 2. post. ročník
4 chlapci a 7 dívek
4.
post.
ročník 5 chlapců a 5 dívek.
I v tomto školním roce se žáci
stravují ve školní jídelně. Vaří
s. Tučková.
Na schůzi SRPŠ 17. září 1957
byl zvolen nový výbor.
Předseda: s. J. Mlejnek –
dělník
Místopředseda: s. J. Novák –
zaměstnanec ČSD
Pokladník: s. M. Poláková –
úřednice
Kontrola účtů: s. V. Endr dělník
Zapisovatel: s. M. Žďárská –
učitelka
Na den čs. letectva bylo
žactvo obou tříd upozorněno
7. září. 8. září bylo v obou
třídách vzpomenuto 14. výročí
popravy J. Fučíka. Dne 9. září
byly děti v obou třídách
seznámeny s významem Dne
horníků.
12. září provedl lékařskou
prohlídku žactva školy Mudr.
Němec z Dašic.
Den ČS armády byl oslaven
dne 6. října. 21. října bylo v
obou třídách vzpomenuto
výročí znárodnění klíčového
průmyslu. 13. listopadu v 5
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hodin ráno skonal člen
politického byra UV KSČ,
president republiky s. Ant.
Zápotocký.
V poledních hodinách 19.
listopadu v staroslavném
Vladislavském sále byl zvolen
první tajeník KSČ Antonín
Novotný
jednomyslně
prezidentem republiky.
4. října byla vypuštěna v
SSSR první družice země.
Měřila 58 cm v průměru váží
83 kg. Ve svých útrobách
obsahuje
aparatury
pro
stadium slunečních paprsků,
teploty, prachu aj. Vypuštění
této umělé družice vzbudilo
veliký rozruch v celém světě.
Ještě větší rozruch však
vzbudilo vypuštění druhé
umělé družice Země, které
bylo 3. listopadu – jako dar
sovětských vědců k 40. výročí
Října. Tato družice váží
508,3kg, pohybuje se rychlostí
8.000m/vt.
Maximální
zvdálenost od povrchu Země
činí 1.500 km a čas jednoho
plného letu je 1 hod. 42min.
Druhá družice obsahuje i
hermetickou
komoru
s
pokusným psem.
Vypuštění obou družic se jeví
jako první stupeň cesty na
Měsíc a jiné planety.
K oslavě 40. výročí VŘSR
uzavřeli žáci řadu závazků a v
daných termínech je splnili.
Účastnili
se
“štafety
hvězdicové”. Vlastní štafetu
napsala s. uč. Žďárská. V
místním rozhlase měli žáci
pásmo veršů a písní, které také
přednesli na školní oslavě.
17.
října
kolaudována
přístavba sociálního zařízení.
Náklad stavby činil 160.000
Kčs. 11. prosince složili
všichni žáci (celkem 11) 3.
post. ročníku pionýrský slib.
Novým
pionýrům
přišli
blahopřát členové MNV,
AVNF, ČSM, VZ, SČSP,
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SRPŠ a vojáci . Na zakončení
pěkného
odpoledne
byla
dětem podána svačina.
19. prosince odpoledne byla
uspořádána besídka Dědy
Mráze. Na programu se
podílely děti mateřské školky
a také národní. Byl sestaven z
básní a písní o zimě, zimních
hrách a hodném Dědu
Mrázovi. Na ukončení byly
děti podarovány ovocem a
cukrovinkami. Nadílka byl dar
JZD.
Vysvědčení za 1.pololetí bylo
žákům rozdáno 1. února.
Pololetní prázdniny trvaly od
3.2. do 8.2.
K 10. výročí vítězného února
byla vyzdobena celá škola. V
obou třídách proběhla oslava.
Pionýři nacvičily pásmo k 10.
výročí a přednesli je v
patronátním závodě DVPZ a
do místního rozhlasu.
Dne 6. března navštívila naši
školu
inspektorka
J.
Mendlová.
Vykonala
částečnou inspekci u s. uč.
Žďárské a navštívila též
praktikantku J. Břečťanovou,
žákyni PŠ v Pardubicích.
9. března oslavili žáci nár. i
mateřské školy spolu s VŽ a
MNV Mezinárodní den žen.

Z historie…
Program nacvičily s. učitelky
obou škol. Matky žáků nár.
školy
byly
obdarovány
rostlými květinami. Při oslavě
byly obdarovány nejlepší
pracovnice v obci. Pionýři
předvedli své pásmo k MDŽ v
patronátním závodě a byli
obdarováni.
13. března proběhlo místní
kolo STM. Všechna naše čísla
postoupila do okresního kola
potom do krajského kola. 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.
Učitelky s pionýry vyzdobily
alegorický vůz s heslem “
Braňte mír”. Výročí 9. května
bylo
vzpomenuto
školní
oslavou. V místním rozhlase
měli žáci pásmo písní a básní.
V roku pionýrské pomoci se
pionýři zúčastnili soutěže o
Rudou
stužku
mladého
budovatele a všichni tuto
stužku získali. Na skupinový
pionýrský prapor získali tím
stuhu ”Rok pionýrské pomoci
1957-58”
Za dobrou práci v PO byl
skupině propůjčen “Rudý
prapor” OV KSČ v Holicích,
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nejvyššího to vyznamenání
pro pionýry v okrese.
Žáci se zúčastnili soutěže
vyhlášení
Sběrnými
surovinami ve sběru starého
papíru a získali 1. cenu v
Pardubickém kraji, a 5. místo
v celé republice tím, že sebrali
průměrně na žáka 91,1 kg. Za
odměnu dostali 1.500 Kčs od
Sběr. surovin v Hradci
Králové. A 1.000 Kčs od Čs.
rozhlasu. Za 1.500 Kčs bylo
dětem zakoupeno různé zboží
podle vlastní volby. Za dar Čs.
rozhlasu byl pro školu
zakoupen elektr. gramofon.
13. června se zúčastnili
všichni žáci autokarového
zájezdu na zámek Opočno,
Hradec Král., Červený Hrádek
u
Nechanic,
Chlum,
Kunětickou horu. Mezinárodní
den dětí byl oslaven na
školním hřišti besídkou a
slavnostní svačinou, dar VŽ.
Školní rok 1957 -58 byl
zakončen 28. června. Do 1.
třídy bylo zapsáno 9 žáků. Do
5. třídy střední školy v
Dašicích odešlo 9 žáků.
Zapsala A. Králová
Květa Udržalová
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Tvoření s klubovničkou
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