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Hasiči pomáhali uklízet… 
 

Obecní statistika 

 
Počet obyvatel k 10.12.2016:       551 
 
Odstěhovali se: 

 

Pulkrábková Pavla  čp 168 

Adolf Merhaut             čp     8 

Lukáš Zahrádko             čp 170 

Alan Gerega                  čp 178 

Milan Gerega                 čp 178 

Monika Geregová           čp 178 

 

Opustili nás: 
 

Danuška Hořeňovská           čp 162 

Hana Zajíčková                         čp   62 

 

Přistěhovali se:  
 

Fábíková Hana                     čp 214 

Matějková Ema                    čp 214 

Krudenc Pavel                      čp 115 

Kloučková Barbora              čp 178 

 
 

Plánované akce v KD 

23.12. Dětské divalo 

27.12. Turnaj ve stolním tenise 

5.1. Autodráhy 

12.1. Mariášový turnaj 

19.1. Myslivecký ples Kostěnice 

25.1. Myslivecký ples Kočí 

22.2. Ples Svazku obcí Loučná – lísky na úřadě 

24.2. Dětský karneval ZMĚNA TERMÍNU 
OPROTI OBECNÍMU KALENDÁŘI 

2.3. Kostěnické hrátky s hasičátky 

30.3. maškarní ples Sokol 
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Vážení spoluobčané, 
 mým posledním a velice milým úkolem ve 
funkci místostarostky bylo vytvoření 
obecního kalendáře na rok 2019. Vybrat téma 
je vždycky oříškem, tak doufám, že  se mi ho 
podařilo dobře rozlousknout… 
Černobílá verze obecního kalendáře tu poprvé 
a naposledy  byla v roce 2008. Snad Vás 
osloví i ta pro rok nadcházející. Velice děkuji 
všem, kdo přispěl svými snímky z rodinných 
archivů, protože bez nich by kalendář nemohl 
vzniknout. Fotografie z obecních kronik už 
jste viděli mnohokrát, tyto snímky, troufám si 
říct, uvidíte poprvé. Velice děkuji paní 
Udržalové, panu  Víchovi, panu Fr. 
Svatoňovi, panu I.Novákovi  a panu 
Fr.Vomáčkovi. 
¨ 
Tak ať Vám dlouho „Vzpomínky zůstanou“  a 
vykouzlí i úsměvy na Vašich tvářích….  

 
Krásný a klidný rok 2019  
Vám přeje Jana Víchová 
 

Poplatky 2019 

Poplatky za odpady a psy se budou vybírat na 
OÚ od 11.2.2019 hotově, nebo je možno 
platit převodem na účet 7528561/0100  VS 
číslo popisné a pak si na úřadě vyzvednout 
známku na popelnici a pytle na plast a papír. 

Poplatek činí 500,-Kč za osobu 

Pes 50,-Kč za prvního psa, za dalšího 75,-Kč. 

 

Vážení a milí. 
Slavnostní okamžiky tohoto kalendářního 
roku v nás zanechaly nesmazatelné stopy. 
Společná oslava republikových narozenin 
nám připomněla, jak důležité a krásné je 
setkávání generací s ohlédnutím do minulosti. 
Nad historickými fotografiemi, kronikami a 
dokumenty, za zvuku hudebních evergreenů 
jsme prožili chvíle, na které se nezapomíná.  
 

My dospělí jsme vzpomínali, naše děti byly 
v údivu, jak ten svět byl dříve jiný. 
Nezapomenou ani úplně nejmladší účastníci 
slavnosti. Lípa Libuše, kterou mohli společně 
vysadit, jim připomene národní symboliku a 
vztah k místu kde žijí pokaždé, když půjdou 
kolem. Vánoční svátky nám vždy také 
přinášejí nezapomenutelné zážitky, zvlášť 
v době dětství, kdy jsou pro nás plné kouzel a 
tajemství. Prožijme je i letos v kruzích 
rodinných, napříč generacemi tak, jak si 
přejeme – šťastně a vesele. Do nového roku si 
vzájemně popřejme pevné zdraví, rodinnou 
pohodu, radost ze života a dostatek pokory 
k tomu, co nám zde naši předkové zanechali 
nejen pro nás, ale i pro generace budoucí. 
Přispějme svým dobrým dílem v čase 
přítomném k tomu , aby bylo na co vzpomínat 
a čemu se divit v čase budoucím.   
 

 
                                                                  
Za Mateřskou školu Kostěnice  

Gabriela Zahrádková. 
 

Přijměte naše srdečné pozvání na tradiční, 
v pořadí již čtrnáctý, Tříkrálový koncert 
v místní kapli, kde společně zakončíme 
sváteční období. Těšíme se na Vás dne 

7.1.2019. Začínáme v 16.00 hod. 
 

Malí a velcí z MŠ Kostěnice 
 

 
 

 
 
                            přejí  Václav Pulkrábek 
                                   a František Peterka 
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva dne 4.10.2018 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje  smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, souhlas se zřízením stavby a souhlas se 
vstupem na pozemek (obec-majitel nemovitosti). 

 

 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o 

zajištění projektové dokumentace a územního 
rozhodnutí na kanalizační přípojku a souhlas 
s umístěním přípojky na pozemku (obec-majitel 

nemovitosti) 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva dne  22.11.2018 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje  převod 
investorství mezi VAK Pardubice a Obcí Kostěnice 
ve věci splaškové kanalizace.  
 

 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje Dohodu o 

postoupení práv a povinností mezi VAK Pardubice 

a Obcí Kostěnice ve věci splaškové kanalizace a 

pověřuji starostu k podpisu.  

 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti 
o dotace na výstavbu splaškové kanalizace v obci. 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva dne  13.12.2018 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 20.9., 
4.10., 22.11.2018 

 

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 2019.    

 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový 
výhled obce na období 2020–2023. 

 

 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet 
Mateřské školy Kostěnice, okres Pardubice na rok 

2019. 

 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový 
výhled Mateřské školy Kostěnice, okres Pardubice 

na období 2020-2022. 

 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej části 
pozemků z p.č. 632, který je oddělený 
geometrickým plánem číslo 442b-703/2018 nově 
vzniklý pozemek p.č. 632/2 v k.ú. Kostěnice za 
cenu v místě obvyklém 200 Kč/m2. 
 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti 
na kácení stromů (dle přílohy), kácení bude 
provedeno v případě realizace stavby splaškové 
kanalizace. 

 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje odpuštění 
nájemného v obecní hospodě po dobu trvání 
nájemní smlouvy s panem Krátkým.  
 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení 
zastavovací studie na lokalitu Z 3.  
 

V sobotu 17.11.2018 v Kulturním 
domě proběhla již tradiční podzimní 
ochutnávka vín. Letos navštívilo ochutnávku 
neuvěřitelných 210 lidí!!!! Ochutnali jsme 
pěkná moravská vína a naše žaludky  zaplnili 
pestrým menu od pana Oldřicha Bujnocha. 
K poslechu a tanci nám opět zahrála 
osvědčená skupina J.G Dix.  Musím 
připomenout, že ochutnávky vín mají u nás 
v obci dlouholetou tradici, v prvních letech se 
scházelo 30-40 především místních milovníků 
vín, nyní hosté přijíždějí z dalekého širokého 
okolí.  Protože se připíjí vínem hlavně na 
zdraví, usuzuji, že přibývající počet 
návštěvníků dodržuje správnou životosprávu a 
myslí především na utužení svého 
kardiovaskulárního systému  .  

Jana Víchová 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pozvánka 

na turnaj ve stolním tenise 

27.12. 2018 
prezentace 9.00 hod 

kategorie – děti, ženy, muži 
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V MĚSÍCI  LEDNU  2019  slaví své životní jubileum: 

paní  Věra  Říhánková 
 

V  MĚSÍCI  ÚNORU  2019 slaví  své  životní  jubileum: 
pan Jiří Kudrna   

pan  Břetislav  Harapát 
pan Josef Poluda 

 
V  MĚSÍCI  BŘEZNU  2019  slaví  své  životní  jubileum: 

paní  Jiřina Půhoná 
paní  Drahomíra Bečková 

paní  Jiřina Štechová 
 

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.  
                                                                                                 V. Pátek 

 
Vánoční koncert 
První adventní sobota se v naší vesnici nese v duchu vánočním…. Vesnicí zavoní svařák místních 
hasičů, děti z MŠ pomocí básniček rozsvítí stromeček u kapličky a kulturním domem se rozezní 
vánočně laděný koncert. Letos (po deseti letech tradičního Factorial Orchestra) v podání Dechového 
orchestru KD Holice. Na koncertu si již tradičně můžete zakoupit vánoční svícny, drobné dárky 
nebo „věcičky“ jen tak pro radost od místních nadšených výtvarnic, pletařek, švadlen a  kuchařek-
pekařek. Děkujeme za podporu a těšíme se opět příští rok. 

J.Víchová 
____________________________________________________________________ 

  
ŠTĚDROVEČERNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 

Srdečně vás zveme na Štědrý večer ve 22.30 hodin 

 na sousedské setkání u kapličky. 

 Těšíme se na Vás. 

________________________________________________________________________________ 

ČESKÁ BESEDA -  hledáme další tanečníky 
 
"BESEDA" se v Čechách tančí už od roku 1863 kdy ji v Praze představili B. Smetana a J. Neruda. 
Svým tanečním uměním nadchli mnoho dalších a během dvou měsíců se na ŽOFÍNĚ představilo 
140 tanečních párů.  
V Kostěnicích pokračujeme v této tradici a  srdečně zveme nové tanečnice a tanečníky do kola. 
 
Rád bych Vás touto cestou oslovil a v případě, že byste chtěli "BESEDU" také tančit přidejte se k 
nám. Vítáme páry i jednotlivce. V případě zájmu se ozvěte na tel.:724164382 nebo email 
r.o.man@seznam.cz. 

Začínáme v sobotu 5.1.2019 v 19 hod. v KD.                                    Roman Pulkrábek 
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Ten rok tak strašně utíká, už tu zase byli…. 
Blllllllll. Prohnali se sálem, pouštěli hrůzu, 
řinčeli řetězy, zvonili zvoncem, brali děti do 
pytle….. ještě že s nimi byl Mikuláš a anděl, 
ti nás zachránili a také obdarovali!!!! Teda 
až po básničce a slibu:  „ JÁ UŽ BUDU 
HODNÝÝÝÝ!!!!!  
 
Mikulášským odpolednem nás tentokrát 
provedla čertice Lucifera a její pomocnice 
Lumpína a Malvína. Společně jsme si 
zatančili a také vyrobili čertí pytlíčky. 
 

 
 
Děkuju Nadě a Lucce za pomoc při 
organizování Mikulášské besídky, Romanovi 
za hudební produkci, firmě Alba Waste a.s. za 
mikulášské balíčky a Obci Kostěnice za 
podporu.  

J.Víchová  ( TJ Sokol ČOS) 

Malí výtvarníci z pondělní klubovničky, Naďa 
a Jana Vám přejí kouzelné Vánoce a veselý 

rok 2019. 

Moc děkujeme za finanční a materiální 
pomoc všem dárcům. Díky Vaší pomoci mají 
děti dostatek financí na zakoupení 

výtvarných potřeb 
a také potřebné 
finance na výlety a 
odměny na 
soutěže.  
 
 
Mladí hasiči 
 
Ještě v příjemném 
říjnovém počasí jsme se rozhodli udělat něco 
pro přírodu a občany naší obce. Do terénu na 
všechny světové strany jsme vyrazili 
vyzbrojeni gumovými rukavicemi a pytli na 
odpadky. Mé obavy, aby bylo co sbírat vzaly 
rychle za své. Během hodinky a půl jsme 
naplnili cca 20 pytlů odpadků.  Děti se do této 
akce pustily opravdu s vervou a nechaly se 
slyšet, že na jaře to zopakujeme. Díky všem 
dospělákům, kteří se akce také zúčastnili a 
zároveň dělali dozor nad sběracími četami. 

 
Pak už začala opravdu zima a my se 
přesouváme do teplíčka kulturního domu. Ale 
nezahálíme, pilně trénujeme na zimní závody 
v Pardubicích i Kostěnicích. Za odměnu jsme 
14.12. vyrazili do hradeckého Tonga všichni si 
to náležitě užili.  Poslední dobrodrůžo nás čeká 
v pátek 21.12., kdy po vánoční besídce 
přespíme v KD. Uvidíme kolik nebojsů tam 
s námi zůstane až do rána ;-).  Za naše 
nejmenší členy SDH přejeme krásné svátky 
bez nehod.                                                  -j.š.- 

Malí a mladí ochotníci Vás srdečně 
zvou na tradiční VÁNOČNÍ 

DIVADÝLKO, 
letos s krásnou českou pohádkou  

 
Princezna se zlatou hvězdou. 

 
V neděli 23. 12. 2018 od 16 hodin, 

Kulturní dům Kostěnice. 
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ŽIVELNÉ POHROMY V OBCI KOSTĚNICE 

 
První záznam o živelné pohromě 
v obci je z roku 1850, kdy 

vyhořela hospoda čp. 2 (?Stará 
rychta?) a čp. 3 patřící Františku 
Tučkovi. V roce 1853 vypukl v 
obci jeden z největších požárů 
(uvádí se, že vyhořelo přes 
polovinu domů), který založili 
snad tzv. ?červení husaři?, jejichž 
posádka tu dobu sídlila v 
Kostěnicích. Vyhořelo např. čp. 
34 (Frant. Konvalina), čp. 10 
(František Kučera), čp. 17 (Jan 
Kučera) atd. V tzv. II. pamětní 
knize obce Kostěnic (str. 20) se 
však uvádí jiný rok vypuknutí 
požáru, rok 1840.  
V roce 1861vyhořel František 
Hroch (čp. 22). Ze založení 
požáru byl podezřelý jistý Matěj 
Bečka (čp. 60), který měl v obci 

přezdívku „Palič“. Žhářství se mu 
ale prokázat v případě Frant. 
Hrocha nepodařilo. 
V roce 1870 (13. 6.) zasáhlo 
Kostěnice silné krupobití a 
poničilo velkou část úrody na 
polích. V roce 1872 bylo 
zaznamenáno několik silných 
lijáků doprovázených silným 
krupobitím. 
V roce 1880 vyhořelo během 
noci stavení Josefa Štěpánka (čp. 
21) a stavení Jana Špačka (čp. 1). 
V pozdějších letech (?) vyhořelo 
celkem 9 usedlostí, např. Frant. 
Kučera (čp. 23), Jan Bečka (čp. 
60), Frant. Nechvíle (čp. 56) atd. 
Další zpráva o požáru v 
Kostěnicích je až z roku 1926 (II. 
pamět. kniha). Přesnější datum 

chybí. Požár vypukl z neznámé 
příčiny v domku Františky Veselé 
(čp. 43). Došková střecha shořela 
a oheň snadno a rychle přeskočil 
na sousední dům čp. 47 
(hostinec) patřící Floře Valtrové. 
Hostinec měl rovněž doškovou 
střechu. Oba domy shořely. 
Hostinec byl později renovován. 
V roce 1927 z pátku na sobotu  
(4. – 5.6.) kolem půlnoci zasáhlo 
Kostěnice opět silné krupobití. 
Kroupy velikosti lískových 
ořechů padaly několik minut a 
brzy jich napadly „závěje“. 
Krupobití přišlo od Chrudimi 
(podobně jako o rok později, 26. 
6., kdy nadělalo stejné škody). 
Pamětníci udávali, že podobné 
krupobití zasáhlo obec naposledy 
před 70 lety. 
V zimě 1929 bylo v Kostěnicích 
naměřeno až -35°C ! Sníh 
vydržel až do sv. Josefa. 
Ve stejný rok (4. 7.) se kolem půl 
sedmé večer přihnala k obci 
větrná smršť. Domy se začaly 
chvět od základů a brzy začaly 
vzduchem poletovat ulámané 
větve. Vichr trval 1,5 hod. a byl 
doprovázen deštěm. Po osmé 
hodině večerní se vichr trochu 
ztišil. 
Stromy, které měly v průměru 
přes 40 cm, byly přelámány jako 
hole. Mnoho z nich při pádu 
strhlo el. vedení. Na silnicích 
leželo velké množství topolů. 
Vichr převrátil, rozmetal nebo 
nadzdvihl a zcela přemístil 
mnoho stodol, jako např. stodolu 

čp. 50 (Benešova) apod. V roce 
1932 začátkem dubna kolem 
sedmé hodiny ráno vypukl požár 
v čp. 42 patřícím Josefu 
Bednářovi. Požár byl brzy uhašen 
(i za pomoci hasič. sboru z Dašic). 
Příčina požáru se nezjistila. 
O sedm let později (9. 7.) kolem 
půl páté odpoledne udeřil na 
Kostěnice opět silný vichr a 
způsobil mnoho škod na obilí a 
na stromech. 
Ve stejný rok (23. 7.) se kolem 
půl druhé v noci strhla vichřice, 
která sebou přinesla bouři s 
lijákem (i kroupy). Blesk uhodil 
do stodoly čp. 59 patřící Josefu 
Vosatkovi (?). Stodola lehla 
popelem. 
(?) asi spíš Vosáhlovi, ale podle 
kroniky, zápisu z 29. ledna 1858 
jsou pořád nepřetržitě majiteli 
čp. Jiroutovi – poznámka K. 
Udržalové) 
 
Seznam použitých materiálů: 
1) Paměti obce Kostěnic (založ. 
1910). 

2) Dějiny obce Kostěnic (II. 
pamětní kniha). 
 
Vyšlo ve zprávách KPP 9-10 / 
2002 

Mgr. Petr Borovec, 12.07.2018 
 

 

zdroj: 
http://kppardubicka.cz/cs/menu/z
prava/1612-zivelne-pohromy-v-
obci-kostenice/ 

 
 
 
 
 

http://kppardubicka.cz/cs/menu/zpravym/91002/
http://kppardubicka.cz/cs/menu/zpravym/91002/
http://kppardubicka.cz/cs/menu/zprava/1612-zivelne-pohromy-v-obci-kostenice/
http://kppardubicka.cz/cs/menu/zprava/1612-zivelne-pohromy-v-obci-kostenice/
http://kppardubicka.cz/cs/menu/zprava/1612-zivelne-pohromy-v-obci-kostenice/
http://kppardubicka.cz/cs/menu/zprava/1612-zivelne-pohromy-v-obci-kostenice/
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Nádraží 
 

Pamětní kniha v r. 1945 
zavádí se opět rozkazem ředit. 
st. drah v Praze dne 18. 
července 1945, když pamětní 
knihy navedení na sklonku 
roku 1923 a později byly z 
různých důvodů zrušeny.  
Výnos min. dopravy v Praze.  
Z kroniky železniční stanice 
Dašice – Kostěnice možno 
uvésti jen krátký nástin 
událostí a dřívějších let, pokud 
se zachoval.  
 
Stanice Dašice – Kostěnice 
byla postavena roku 1872-
1873. Leží na hlavní trati 
Praha- Brno na 50 stupňů 0 
stupňů 30 stupňů severní 
šířky, 33 stupňů 34 stupňů 
východně od Ferra a ve výšce 
238,2 m nad mořem na 
katastru obce Kostěnice.  
Trať společnosti st. drah byla 
původně projektována těsně 
kolem města Dašic. Dašičtí 
však zaujali proti tomuto 
projektu konservativní 
stanovisko a tak se stalo, že 
byla trať vedena přímým 
směrem dosti  daleko od 
Dašic.  
Když však byl v Dašicích 
postaven rolnický cukrovar, 
jehož akciovou společnost 
tvořili většinou místní 
zemědělci spolu se zemědělci 
z okolních obcí, a město se 
začalo vzmáhati, chtěli dašičtí 
svoji chybu napraviti a žádali 
postavení nádraží.  
O věc se zasadila obec se 
správní radou cukrovaru. 
Musili však dát zdarma 
pozemek pro nádražní budovy 
a zároveň zaručiti společnosti 
st. drah určitý minimální roční 

příjem. Za těchto okolností byl 
zakoupen na katastru obce 
Kostěnice pozemek a se 
stavbou nádraží bylo započato 
roku 1872 a na podzim téhož 
roku byla stanice odevzdána 
dopravě. I dašická záložna 
přispěla k tomuto podniku asi 
6ti tisíci.  
Na stavbě trati pracovalo zde 
mnoho italských dělníků, kteří 
byli ubytováni v Kostěnicích. 
První vlak jel roku 1848 a jeho 
jízdě přihlíželo mnoho diváků 
i z dalekého okolí.  
 
Roku 1882 byla postavena 
vlečka ze stanice do 
cukrovaru. Roku 1892 se 
vyměřovala trať místní dráhy 
z Chrudimi do Holic přes 
Dašice. Dašičtí byli hotovi 
přivésti veliké oběti, ale od 
tohoto původně navrženého 
směru bylo upuštěno a trať 
projektována a také vystavěna 
byla přes Moravany. 
Dašickým byla povolena 
pouze odbočka směrem na 
Roveň, které se však jako 
nepotřebné zřekli. Jak již 
podotknuto leží nádraží na 
katastru obce Kostěnice, o 
které se činí zmínka již v první 
polovici 14. století, kdy byly 
Kostěnice poddány panu 
Blažeji z Dašic, seděním na 
tvrzi dašické. Osada Kostěnice 
byla osadou celkem 
nepatrnou, která čítala asi 10-
15 čísel.  
Tento počet se však v 
bouřlivých dobách války 
třicetileté a sedmileté měnil. 
Roku 1774 měla obec 28 čísel, 
na počátku 19. století 38 a do 
roku 1843 vzrostl tento počet 

na 62 čísel. Po výstavbě trati 
společností st. drah přibylo za 
4 léta 7 čísel. Obyvatelstvo 
Kostěnic jest převážnou 
většinou zemědělské.  
Stanice byla původně nazvána 
Dašice, ale v r. 1910 byla 
přejmenována na „Dašice – 
Kostěnice“ v roce 1911 byla 
postavena nová staniční 
budova.  
 
V roce 1924 byly postaveny v 
Dašicích  kasárny pro 
jezdecký pluk číslo 8.  
Tím dle statistických záznamů 
vzrostla jak osobní,tak i 
nákladní doprava.  
Přednosty stanice byli tito 
železniční úředníci:  
J. Černý, krátký čas jako 
substitut. 
Dvořák v letech 1873-1892 
Štěpán Sendler  1892-1895 
Josef Kučera 1895 – 1899 
Rischanek od 31.5.1899 do 
1.4.1903 
Kratochvil od 30.4.1903 do 
1.9.1908 
Jiří Bašant od 1.11.1908 do 
19.5.1920 
Vlad. Verlierger od 14.9.1920 
do 20.11.1923 
Josef Šimáček  od 20.11.1923 
do 26.6.1933 
Josef Mašek od 12.10.1933, 
kdy převzal úřad od substituta 
Josefa Ehla do 17.3.1937 
Blahomír Vacín od 25.5.1937, 
kdy převzal úřad od substituta 
Belšána Jana do 19.12.1940 
Adolf Koutecký od 
19.12.1940 do dnešní doby.  
Z dřívějších dob zachované a 
chronologicky sestavené 
záznamy máme teprve od r. 
1925. 
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Záznam z roku 1925 
 
Dne 27. května 1925 z 
jedoucího rychlovlaku č. 12 
vypadla z jídelního vozu paní 
Anna Špinarová, která jela z 
Chicaga na návštěvu na 
Moravu a usmrtila se pádem 
na těleso výhybky číslo 12.  
V témže roce byla řepná 
kampaň dle záznamů z 
dosavadních nejsilnější. 
Cukrovaru bylo ředitelstvím 
st. drah povoleno přistavování 
vozů vlastním strojem na 
vlečné koleje v nádvoří 
cukrovaru.  
 
Záznam z roku 1926 
 
Stálé přes všechny letní 
měsíce panující deště byly 
příčinou neúrody. Řepná 
kampaň velice slabá. 
Cukrovaru bylo povoleno řed. 
st. drah přistavování vozů na 
vlečné koleji do stanice ku 
složišti.  
V obytné budově zdejšího 
nádraží byly přestavbou ze 
dvou bytů zřízeny byly tři a 
přiděleny úředníkům – 
výpravčím vlaků.  
 
Záznam z roku 1927 
 
V r. 1927 v podzimu při 
sklizni řepy bylo stále krásné a 
suché počasí, což mělo vliv na 
časné ukončení polních prací a 
bylo příčinou, že jinak silná 
řepná kampaň v krátkém čase 
během 2 měsíců byla ve 
zdejším cukrovaru ukončena.  
Dne 30. července 1927 
odpoledne chtěla na druhou 
stranu silnice u stavědla II. 
přeběhnout 9tiletá dcera 
výhybkáře Františka Krpaty. 

Byla však jedoucím stroj. 
vlakem č. 436 zachycena a na 
místě usmrcena.  
Zapsal A. T. Koutecký 
 
Škola 
 
Školní rok 1953 – 54 
Školní rok 1953-54 byl 
slavnostně zahájen 1. září za 
účasti zástupců MNV, KSČ a 
rodičů školních dětí. Hlavní 
projev měl školský referent 
MNV s. Mlejnek. O 
nastávající školní práci 
promluvila řed. A. Králová. O 
letních prázdninách byly obě 
učebny vymalovány, lavice 
natřeny a v přízemí budovy 
byla upravena prostorná 
jídelna. Školní budova byla 
řádně s. Tučkovou uklizena. 
Třídy a budovu vyzdobily obě 
učitelky.  
27. srpna byla schůze SRPŠ, 
na které bylo promluveno o 
novém školském  zákoně a o 
účelu přesunu dětí 5. post. 
ročníku do osmileté střední 
školy v Dašicích. Na schůzi 
byl ustaven nový výbor. 
Předsedou zůstává s. Mlejnek, 
místopředsedou byl zvolen Jiří 
Bednář, jednatelkou 
A.Králová, zapisovatelkou D. 
Tužilová, pokladnicí M. 
Paláková a revizorkami účtů 
B. Kašparová a  A. Koubková. 
Škola je v tomto školním roce 
dvoutřídní. Správu školy vede 
A. Králová, která je třídní 
učitelkou 1. třídy (1. a 3. 
ročník). Ve druhé třídě je 
třídní učitelku D. Tužilová, ve 
2. třídě je žactvo 2. a 4. post. 
ročníku.  
Stav žactva je následující:  
V první třídě, 1. ročník 9 
chlapců, 4 dívky, 3. ročník 3 
chlapci a 7 dívek .  

Ve druhé třídě: 2. ročník 8 
chlapců a 7 dívek, 4. ročník 4 
chlapci a 7 dívek 
celkem ve škole 49 dětí.  
Podle náboženského vyznání:  
1. třída:  římskokatol. 
14, Čsl. 1, Čs. Brat. 7, bez 
vyznání 1 
2.třída:   římskokatol. 
21, Čsl. 3, Čs. Brat. 2, bez 
vyznání - 
celkem :  římskokatol. 
35, Čsl. 4, Čs. Brat. 9, bez 
vyznání 1 
 
Všechny děti jsou české 
národnosti a československé 
státní příslušnosti.  
Od 1. září je v běhu 
stravování. Žáci dostávají 
dopolední svačinu a v poledne 
oběd. Ve školní kuchyni vaří 
již v minulém školním roce 
výborně osvědčená kuchařka 
Vítězslava Bártová.  
Na dne čsl. letectva bylo 
žactvo obou tříd upozorněno 
2. září. 8. září bylo v obou 
třídách vzpomenuto 10. výročí 
popravy J. Fučíka. Dne 9. září 
byly děti v obou třídách 
seznámeny s významem Dne 
horníků. 11. září provedl 
lékařskou prohlídku žactva 
školy Dr. V. Streit z Dašic. 1. 
října provedli příslušníci SNB 
v obou třídách přednášku o 
zábraně škod a o dopravní 
kázni. Den čs. armády byl 
oslaven 6. října. 28. října bylo 
v obou třídách vzpomenuto 
výročí znárodnění klíčového 
průmyslu.  
Školní oslava VŘSR byla 6. 
listopadu. Žáci 3. a 4.  post. 
ročníku se zúčastnili veřejné 
oslavy vlastním programem.
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Žactvo školy mělo též účast na 
„hvězdicové štafetě“. 23. 
listopadu bylo vzpomenuto 
narozenin prvního dělnického 
presidenta s. Klementa 
Gottwalda. 12. prosince byl 
slavnostně zakončen měsíc 
čs.-sov. přátelství. 19. 
prosince byly oslaveny v obou 
třídách 69. narozeniny pres. s. 
Ant. Zápotockého. 21. 
prosince velkého přítele 
našeho lidu s. J. V. Stalina. 
Téhož dne byla ve škole 
besídka s dědou Mrázem a slib 
nových pionýrů.  
Vánoční prázdniny trvaly od 
24. prosince do 3. ledna. 21. 
ledna bylo v obou třídách 
vzpomenuto výročí úmrtí V. I. 
Lenina. Žáci se zúčastnili i 
veřejné oslavy nacvičeným 
pásmem. Pololetní vysvědčení 
byla žákům rozdána 30. ledna.  
Pololetní prázdniny trvaly od 
31. ledna do 7. února. Žáci 
obou tříd oslavili výročí 
Vítězného února společnou 
oslavou. 7. března se 
zúčastnilo žactvo oslavy MDŽ 
v Jednotě u Havlíčků s 
bohatým programem. Po 
programu byly všechny 
přítomné děti pohoštěny VŽ. 
6. dubna vykonala inspekci na 

škole okresní škol. inspektorka 
s. Jarmila Mendlová. Po 
vykonané inspekci byla 
svolána konference, kde byli 
kromě obou učitelek přítomni 
s. předseda MNV J. Voříšek a 
kulturní referent SRPŠ s. J. 
Mlejnek. S. inspektrorka 
promluvila o stavu a zařízení 
školní budovy a stavu 
výchovné a vyučovací práce 
na škole.  
Dne 15. dubna odešla učitelka 
2. třídy s. Dana Tužilová na 
mateřskou dovolenou a nová 
síla na školu nebyla přidělena. 
Učila tedy s. Králová obě třídy 
sama až do konce roku.  
16. května byly volby do 
MNV, ONV a KNV. Ve všech 
zvítězila kandidátka NF. 
Oslavy Svátku práce se 
zúčastnili žáci se svými 
učitelkami dne 1. května v 
Holicích. 
Žáci vyzdobili školu i učebny 
a účastnili se Běhu vítězství.  
13. června podniklo žactvo 
školní výlet  navštívili zámek 
Kačina, Kutnou Horu, Sedlec, 
Žleby, Sečskou přehradu a 
zříceninu hradu Ohebu. 
Mezinárodního dne dětí bylo 
vzpomenuto na 
tělovýchovném dnu 26. 

června. Žáci mateřské i 
národní školy nacvičili k 
tomuto dni pěkný program. 
Výbor žen společně se 
správou školy pohostil všechy 
účinkující. Školní rok 1953-54 
byl slavnostně ukončen 25. 
června. Do 1. třídy v 
předběžném zápisu bylo 
zapsáno 18 dětí. Do 5. třídy do 
Dašic odešlo 9 žáků. 
Zapsala A. Králová  
 
Pozemky pod nádraží prodal 
jan malíř čp. 26 v té době byl 
starostou. Snad částečně i pod 
trať, ale to si nejsem jistá. 
Podle trati na jižní straně 
stála dvě stavědla jedno v 
prostoru blízko podjezdu, blíž 
k nádraží, a druhé v místech 
pod dnešním nadjezdem. 
Říkalo se jim hradla. A 
pracovali tu zaměstnanci žel. 
stanice. Obsluhovali závory, 
výhybky apod. (poznámka K. 
Udržalové) 
 

 
V klidu a pohodě prožité 
Vánoce a dobrý rok 2019 

 
přeje K. Udržalová 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stejně jako loni proběhne i letos v Kostěnicích, o 
prvním novoročním víkendu, Tříkrálová sbírka ve 

spolupráci s Charitou České republiky. Prostředky z 
Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc 

lidem nemocným, se zdravotním postižením, 
seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak 

sociálně potřebným. Pokud se chcete zapojit mezi 
dobrovolníky - koledníky -  přímo u nás v 

Kostěnicích, dejte nám o sobě vědět na tel. 703 183 
362. Děkujeme a těšíme se na shledání! 
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Dne 15. A 16. Září 2018 proběhl v našem kulturním domě kurz cukrářského zdobení. Lektorky byly 
až z Olomouce, účastnice kurzů z okruhu Praha, Hlinsko, Hradec Králové až Letohrad. V sobotu 
jsme se naučili květy z cukrové hmoty, v neděli květy nastříkané přímo z krému. Díky této akci se 
Kostěnice dostali do podvědomí nových lidí, všichni obdivovali naší krásnou vísku i kulturní dům. 
V průběhu příštího roku by v případě zájmu mohl kurz proběhnout znovu. Děkujeme panu 
Krátkému za spolupráci.        

Edita Haková Klofandová 

  
 
 
 

Štědrovečerní tradice 
Štědrý den patří k několika málo dnům v roce, kdy lze nahlédnout do budoucnosti. Různými 
způsoby se předpovídalo počasí, osud rodiny i úspěch v hospodaření. Nejdéle přežily mezi dívkami 
předpovědi týkající se budoucího partnera či termínu svatby. 

 V rozkrojeném jablku se hledá znamení života. Objeví-li se hvězdička, znamená to štěstí, 
kříž značí smrt nebo vážné onemocnění. 

 Střevíc hozený za hlavu ukáže, zda dívka odejde z domu. Svobodné a nezadané dívky se 
postaví zády ke dveřím a pravou rukou hodí střevíc za sebe. Pokud bota míří špičkou ke 
dveřím, dívka může očekávat svatbu a odchod z domu. 

 Při házení jablečných slupek za hlavu se podle polohy odhaduje tvar písmene, které 
napovídá jméno ženicha. 

 Zaklepáním střevícem na kurník se zjistí budoucnost mladé dívky (když se ozve slepičí 
zakdákání, dívka zůstane svobodná, zakokrhá-li kohout, dívka může očekávat vdavky).  

 V roztaveném kousku olova lze také vidět budoucnost. Rovný kousek znamená poklidný 
život, zvlněný neklid a zmatky. Půlkruh skrývá zradu a rozchod, neuzavřený kruh značí 
problémy, zato dva uzavřené kroužky předurčují svatbu. 
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