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„Vánoce,  Vánoce  přicházejí,  zpívejme  přátelé.  Po  roce 
Vánoce, Vánoce přicházejí šťastné a veselé.“ S úsměvem a písní 
na rtech jde všechno lépe, a tak se usmívejme a zpívejme v čase 
vánočním i novoročním.

      redakční rada



Slovo starosty

Vážení čtenáři,

rok s rokem se sešel  a je  čas bilancovat,  jak 
jsme v letošním roce hospodařili.  Za přispění 
dotací z programu obnovy venkova se podařilo 
v naší mateřské škole vyměnit v horním patře 
okna,  vymalovat  celou  budovu  a  upravit 
kuchyň  tak,  aby  vyhovovala  po  stránce 
hygienických norem. 

   Jak  asi  všichni  víte,  letos  v létě  nás 
navštívily  zloději,  kteří  nám  ukradli 
křovinořez,  teru,  radlici  na  sníh  a  příslušné 
převodovky.  Jediné co nám zbylo je  vozík a 
smeták, který bez převodovky je nám na nic. 
Veškeré  odcizené  věci  byli  pořízeny  za 
50 000,-Kč.  Naštěstí  jsme  v loňském  roce 
předělali  pojistku  na  obecní  majetek  a  to  se 
mám  letos  „  vyplatilo,“  protože  pojišťovna 
nám  za  krádež  vyplatila  39 100,-Kč.  Jelikož 
nastal čas zimních radovánek, zakoupili  jsme 
pro úklid  chodníků nový stroj,  který nahradí 
ukradený,  ale  zároveň  i  dosluhující  travní 
sekačku. 

   Hlavním  úkolem  pro  letošní  rok  bylo 
vybudovat  inženýrské  sítě  pro  výstavbu  10 
rodinných domků. Ani sám jsem nevěřil, že se 
vše  stihne,  ne  z důvodu  časového,  který  byl 
taky dosti ohrožen a to díky získání stavebního 
povolení,  ale  hlavně  z důvodů  finančních. 
K dnešnímu dni máme zkolaudovaný plynový 
a  vodovodní  řád  s  dešťovou  kanalizací. 
Elektrické rozvody nízkého a vysokého napětí 
si  provádí  firma VČE Hradec Králové,  která 
má práci dokončenou-stojí před kolaudací. Zde 
nám  zbývá  doplácet  druhou  část  našeho 
finančního  podílu.  Chodník  je  již  taky 
dokončen  a  kupodivu  se  podařila  i  vrchní 
vrstva asfaltu na komunikaci. Tuto stavbu jsme 
částečně  hradili  z dotací  od  Ministerstva  pro 
místní  rozvoj a zbytek uhradíme firmě Sovis 
až na jaře 2006.

   Zájemcům  o  stavební  pozemky  bych  jen 
připomněl,  že  mají  poslední  možnost  si 
zažádat o pozemek. Zbývají poslední tři.

   Rád bych poděkoval všem, kteří pořádají 

různé sportovní,  kulturní či  společenské akce 
v naší  obci.  Je  mi  jen  velice  líto,  že  u  nás 
máme mnoho občanů,  kteří  je  nepodpoří,  ať 
jen návštěvou na plese či výstavě. Ale máme i 
takové,  kteří  pochopili  význam  pořádaných 
akcí. Velice si těchto lidí vážím a moc jim za 
všechny pořadatele děkuji.

   Na  závěr  přijměte  ode  mě,  mé  rodiny  a 
zastupitelů  přání  pěkného  prožití  vánočních 
svátků, dětem vysněná přání pod stromečkem, 
pohodu,  radost,  splněná  předsevzetí  a  to  vše 
v pevném zdraví. 

Usnesení  č.  5  z veřejného  zasedání 
obecního  zastupitelstva  konaného 
dne 8.12. 2005 
1.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  kontrolu 
usnesení  z jednání  zastupitelstva  ze  dne 
3.10.2005.

2.  Obecní  zastupitelstvo  bere  na  vědomí 
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.

3.  Zastupitelstvo  obce  rozhodlo  a  souhlasí 
s tím,  aby  obec  prodala  společnosti  „Lesní 
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ se sídlem ve 
Vysokém Chvojně, okres Pardubice, PSČ 533 
21, IČ 64826121, jejímž je společníkem, svůj 
spoluvlastnický  podíl  ve  výši  14/767  na  
nemovitostech,  uvedených  v příloze,  která  je 
nedílnou  součástí  tohoto  usnesení,  za  kupní 
cenu  781  678,--  Kč,  stanovenou  posudkem 
znalce  ing.  Libora  Hemelíka,  určeného  pro 
stanovení hodnoty soudem. 

4.  Zastupitelstvo  obce  rozhodlo  a  souhlasí 
s tím,  aby  obec  navýšila  svůj  vklad  do 
základního  kapitálu  společnosti  „Lesní 
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ se sídlem ve 
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Vysokém Chvojně, okres Pardubice, PSČ 533 
21,  IČ  64826121,  jejímž  je  společníkem,  o 
částku 638 000,-- Kč, a to peněžitým vkladem 
který  vznikl  pohledávkou  za  Lesním 
družstvem Vysoké Chvojno s.r.o.  vzájemným 
zápočtem z kupních smluv ze dne 16.12.2005.
5.  Zastupitelstvo obce deleguje  starostu  obce 
jako  svého  zástupce  na  valné  hromady 
společnosti  „Lesní  družstvo  Vysoké  Chvojno 
s.r.o.“ se sídlem ve Vysokém Chvojně,  okres 
Pardubice, PSČ 533 21, IČ 64826121, jejímž 
je společníkem.

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o 
místních poplatcích č.1 /2005, kterou se mění 
vyhláška č. 1 /2004. 

7.  Obecní  zastupitelstvo  bere  na  vědomí 
zprávu  o  hospodaření  a  schvaluje  úpravu 
rozpočtu.

 8.  Obecní  zastupitelstvo   schvaluje  rozpočet 
na rok 2006.

9.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  rozpočtový 
výhled do roku 2009.

10.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje 
veřejnoprávní  smlouvu  pro  rok  2006  o 
rozhodování  příspěvku  na  individuální 
dopravu a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

11.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  uzavření 
smlouvy o nájmu a provozování vodovodního 
řádu  pro  veřejnou  potřebu  s firmou  VAK 
Pardubice   a  pověřuje  starostu  k jejímu 
podpisu.

12.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  uzavření 
smlouvy  s firmou  Služby  města  Pardubic  č. 
15/2006 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

13.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  pro  TJ 
Sokol  Kostěnice  na  provoz  pondělní 
klubovničky  poskytnutí  jednorázového 
finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč.

 14.  Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej a 
uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  kupní 
pro  10  stavebních  pozemků  v k.ú.  Kostěnice 
p.č. 544/37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

15.  Obecní  zastupitelstvo  bere  na  vědomí 
zprávu o výstavbě technické infrastruktury. 

UPOZORNĚNÍ
OBECNÍ ÚŘAD  V  KOSTĚNICÍCH  
NABÍZÍ PRO ZÁJEMCE  VOLNÉ  

PRACOVNÍ  MÍSTO 

ZAMĚSTNANCE OÚ  NA  PROVÁDĚNÍ 
ÚKLIDU A  ÚDRŽBY  V OBCI  OD 

LEDNA 2006
Případní zájemci získají informace na OÚ  v úředních 
hodinách  PO – 17,00-19,00 hod.  ČT – 17,00-19,00 
hod.

POŽADAVKY:   zdravotní způsobilost 

řidičský průkaz skupiny B

Obec Kostěnice bude v  plesové sezoně 2006 
hostitelem putovního 

plesu Mikroregionu 
Loucná, 

který se koná pokaždé v jiné obci tohoto 
svazku. Srdečně Vás zveme

27. ledna 2006
do místního kulturního domu na tuto 

mimořádnou společenskou akci, která obohatí 
plesovou sezonu naší obce.

Obecní úřad Kostěnice oznamuje 
prodej obecního traktůrku 

značky TORO za 15 000 Kč. 
Zájemci hlaste se na OÚ.  



TJ Sokol Kostěnice 
Vážení sportovní přátelé, 
Vánoce  jsou  čas,  kdy  k sobě  mají  lidé  blíž. 
Jsou  na  sebe  milí  a  ohleduplní,  plni 
porozumění  a  ochoty,  laskaví  a  vstřícní. 
Někomu tato nálada vydrží jen pár dní, někdo 
je svěží a přátelský po celý rok. Věřím, že nám 
se podaří být přátelští po celý nastávající rok. 
Při ohlédnutí za uplynulým obdobím, je dobré 
vyzvednout některé jednotlivce i kolektivy. 

Opět  se  výborně  umístily  děti  pod  vedením 
paní Kučerové a Faltýnkové v turnaji-Floorbal. 

Naši  malou  vesnici  zastupovala  hned  dvě 
družstva.  Oběma chci  poděkovat  za  vzornou 
reprezentaci a krásné umístění. 

 Byla také uspořádána každoroční Mikulášská 
nadílka, za účasti asi 70 dětí. Je pravda, že jich 
v minulých  letech  bylo  více,  ale  musíme 
podotknout, že nadílka byla i v Dašicích, takže 
mnozí  navštívili  nadílku  tam.  Nadílka  se 
přesto  vydařila,  děti  si  zaskotačily,  pan  Hejl 
nám  hrál  dle  přání  a  naše  3  nejaktivnější 
cvičitelky  s dětmi  uspořádaly  různé  soutěže. 
Mikuláš  nadělil  sladkosti  a  čerti  „odnesli 
neposlušné“  na  výlet  do  pekel.  Odkud  se 
všichni  vrátili  v  pořádku  a  někteří  dokonce 
slíbili větší poslušnost. 

Na závěr bych Vás chtěla všechny  pozvat na 
náš  ples,  který  se  bude  konat  dne  4.  února 
2006.  Věřím,  že  návštěvnost  bude  větší  než 
v minulých  letech,  neboť  nám  hraje  skvělá 
hudba,  která  vždy  dokáže  udělat  výbornou 
náladu. Těšíme se na Vás. 

Na  závěr  Vám všem přeji  pohodové  svátky 
vánoční,  dětem bohatou nadílku a nám všem 
pevné zdraví do nastávajícího roku.

Za TJ Sokol Kostěnice M. Čapková

Senior klub
Za poslední  období  roku 2005  jsme se sešli 
zatím dvakrát. Schůzky v měsíci říjnu se 

zúčastnila i paní Čermáková, která v současné 

době bydlí u své dcery. 

Z této  schůzky  vzešel  návrh,  aby  obec 
zakoupila lavičky a rozmístila je v obci. Starší 
občané,  kteří  jdou pěšky  na  hřbitov  by jich 
využili k odpočinku. 

Na listopadové schůzce jsme zhodnotili práci 
klubu za  uplynulý rok.  Myslíme si,  že  ji  lze 
hodnotit  kladně.  Pro  příští  rok  navrhujeme 
zakoupit  členům  klubu  k narozeninám  malý 
dárek. 

Prosincová  schůzka  se  uskuteční  27.12.05 
v klubovně  obecního  úřadu.  Bude  trochu 
slavnostní.  Připravujeme menší  občerstvení  a 
kulturní vystoupení mladých muzikantů z naší 
obce. Na závěr nám dovolte poděkovat Lence 
Jiroutové  za  pomoc  při  organizaci  některých 
našich akcí. OÚ obce děkujeme za peněžitou 
pomoc. 

A  protože  se  blíží  konec  roku,  dovolte  nám 
popřát všem občanům naší obce hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti k vánočním svátkům a do 
nového roku 2006.

TJ Sokol Kostěnice ČOS
Plánované akce: 

23. 12. 2005 Vánocní 
koncert v místní 

kaplicce

25.12.2005
tradiční

  Štěpánská zábava
začátek jve 20:00 hodin, vstupné 60 Kč 

K tanci hraje skupina Framal

Co se děje ve spolcích…



Silvestrovský turnaj ve 
stolním tenise který 

probehne 27. 12. 2005 v 
Kulturním dome

Všem sportovcům, sportovkyním, malým i 
velkým přejeme poklidné svátky a mnoho 
zdraví štěstí a úspěchů do nového roku.

Divadelní představení: 
V letošním  roce  jsme  si  pro  diváky 

připravili pohádku o Zlatovlásce. V pořadí již 
páté  představení  jistě  nezklamalo,  mnohé 
rozesmálo  a  na  každého  dýchlo  vánoční 
kouzlo.  Herecké  výkony dětí  se  rok od roku 
zlepšují  a troufám si  říci,  že  mnohé zvládají 
herecké  řemeslo  na  úrovni  takřka 
profesionální. 

Mezi  učinkujícími  byly  ostřílené 
osobnosti  i  nové  tváře.  Zlatovlásku,  která 
okouzlila  jak  Jiříka  v podání  Vítka  Nováka, 
tak  zlého  krále  Pepu  Rybenského  si  zahrála 
Miluška  Englichová.  Tatínka  krále  ztvárnil 
Vojta Dokonal, který měl ještě dalších jedenáct 
dcer  –  Dianku  Zahrádkovou,  Míšu  Teplou, 
Elišku  Molkovou,  Moniku  Pilnou,  Gábinu 
Vášovou,  Sandru  Novotnou,  Lenďu 
Pulkrábkovou,  Andrejku  Kučerovou,  Lucku 
Faltýnkovou,  Nikolku  Pátkovou  a  Terezku 
Škrobalovou. Vojsko zlého krále si střihli Míla 
Rybenský, Fanda Pilný a Leoš Kučera. Marek 
Kučera  se  ukázal  v roli  rybáře  a  sluhy. 
Bezkonkurenční  moucha  i  sluha  byl  Kubík 
Pátek  a  kuchař  i  pavouk  v jedné  osobě 
Martínek Janatka. Většina herců byla vytížena 
nejméně  dvěma  rolemi.  Všichni  své  úlohy 
výborně  sehráli  a  díky  nim  se  pohádka 
vydařila.  Dík  patří  také  Sabině  Kuncové  a 
Zuzce  Teplé,  které  pomohly  s choreografií  i 
nácvikem představení. 

Součástí byl i vánoční jarmark výrobků 
dětí z Pondělní klubovničky. Děkujeme všem, 
kteří  si  zakoupili  nějakou  drobnost  a  tím 
přispěli na další činnost dětí. 

Nakonec  si  neodpustím  zklamaně 

konstatovat,  že  divácká  účast  byla  oproti 
předchozím vystoupením menší. Mrzí mě, že 
si  mnozí  z vás neudělali  dvě hodinky času a 
nevěnovali  ho  dětem,  které  se  tři  měsíce 
poctivě připravovaly. Ovšem nejedná se jenom 
o divadlo.  Nezájem, lhostejnost  nebo nechuť 
účastnit  se  dění  v obci  je  čím  dál  častější. 
Nerozumím  čím  to  je,  vždyť  dříve  sál  na 
plesech  praskal  ve  švech  a  dnes,  ať  je  to 
kterýkoliv  ples  nebo  zábava,  jsou  pořadatelé 
vděčni  za  sto  návštěvníků.  Zamyslete  se  nad 
tím,  mám strach,  že  brzy dojde  všem elán a 
chuť něco organizovat.

Jana Haková 



          Radostné Vánoce a   
              štastný nový rok prejí   
         všichni z naší školi ky    č
                                   Kostenicích.

POZVÁNKA NA KONCERT 
TŘÍKRÁLOVÝ,

který  si  pro  vás  připravily  děti  z  mateřské  
školy. Vystoupí  se směsí koled za doprovodu 
dětských hudebních nástrojů.

Kdy  a  kde? Přeci  5.  ledna  2006  v  místní  
kapličce. Začátek v 16:00 hod. Těšíme se na 
vaši účast a společné zazpívání si.

Blahopřejeme

A něco navíc...

      V měsíci říjnu své životní jubileum oslavili:
paní  Velinská Marie

paní Kubíková Oldřiška

paní Dubská Růžena

     V měsíci listopadu své životní jubileum oslavili:
paní  Dašková Anna

paní Koubková Anna

pan Mikulec Jiří

     V měsíci prosinci své životní jubileum oslavili:
pan Voříšková Milada

pan Šmahel Jiří

Významná výročí svateb našich občanů
Při  nedávné  schůzce  kulturní  komise  jsme  uvažovali  nad  možností 
uspořádání malé slavnosti pro kostěnické manželské páry, které dosáhly 
významného  výročí  svatby  tzv.  zlaté,  diamantové  atd.  Zároveň  jsme 
zjistili, že z dostupných zdrojů nejsme schopni tato výročí našich občanů 
odhalit, proto oslovujeme Vás milí potomci, přátelé a oslavenci, pokud se 
o Váš významný den chcete podělit i  s námi informujte členy kulturní 
komise o blížícím se výročí. Děkujeme a těšíme se na společná setkání 
nejen při této příležitosti.



Príspevky našich 
ctenáru...

Ochutnávka vín 

   Čas adventní je časem milých setkání. Pro 
milovníky  vín  byl  2.prosinec  2005  druhým 
setkáním  s vínem  a  samozřejmě  setkáním 
s panem  Oldřichem  Bujnochem,  hoteliérem 
Zlaté Štiky, držitelem Evropského vinařského 
řádu.  Tentokrát  se  ochutnávka  konala  v 
Kostěnicích.  Ochutnali  jsme  12  druhů  vín 
z vinařství  Mikrosvín  a  Tanzberg,  vyslechli 
jsme  poutavé  vyprávění  a  viděli  jsme  na 
vlastní  oči,  jak  se  seká  šampaňské  šavlí. 
Opravdu  to  zvládne  i  křehká 
žena,  kdo  neviděl  neuvěří,ale 
paní  Bujnochová  nás 
přesvědčila….    A  Ti,  co  se 
zdrželi  do  pozdních  večerních 
hodin,  viděli  sekání 
šampaňského  skleničkou!!! 
Funguje to, skutečně hrdlo i se 
špuntem  "ulítne"  a  sklenička 
zůstane celá!!!

   Mimo jiné jsme ochutnali dobrůtky kuchařů 
hotelu Zlatá Štika a zatančili jsme si v rytmu 
swingové  kapely.  Zájemci  si  opět  mohli 
objednat  vína,  která  jim chutnala.  Přeji  Vám 
všem spoustu  příjemných  setkání  i  v příštím 
roce.                                                 J. Víchová

Predstavujeme místní 
kapelu

Ten nápad, založit  kapelu,  vznikl jak jinak – 
v hospodě. Hrozně rádi jsme chodili na různé 
zábavy,  které  se  konaly  jak  venku,  tak  i 
v uzavřených klubech, kde jsme obdivovali ty 
kytaristy, bicí, dechy atd. Věděli jsme o sobě, 

že každý z nás hraje na nějaký hudební nástroj 
s větší  či  menší  zkušeností,  ale  to,  že  z nás 
poskládáme vlastní kapelu, nás snad ani ve snu 
nenapadlo. 

Po  jedné  silvestrovské  akci,  kterou  jsme 
uspořádali v kostěnickém KD, a kam jsme si 
své  hudební  instrumenty vzali,  jsme poznali, 
že nám to spolu docela ladí, že máme stejný 
vkus co se hudby týče a že vlastně nic nebrání 
tomu, abychom se sešli na naší první zkoušce. 

Dali jsme do kupy pár písniček, nic náročného, 
a  snažili  se  to  dovést  k  „dokonalosti“.  Naše 
kvarteto – kytara, basovka, akordeon a saxofon 
– se takhle scházelo neděli co neděl, ale po pár 
měsících  jsem  usoudili,  že  nám  ještě  něco 
chybí. No, každý , kdo nás na zkoušce slyšel, 
to  musel  poznat  také.  Byly  to  bicí  a  zpěv. 
Začali jsme tedy dělat „nábor“ na nové členy 
našeho hudebního seskupení. Na naší nedělní 
zkoušku  se  přišla  podívat  i  jedna  slečna. 
Zkusila si s námi zazpívat (Co to vůbec bylo? 
Biely  kvet  od  Žbirky?)  a  našim  uším  se  to 
líbilo.  Jí  asi  taky,  protože  ten  mikrofon  už 
z ruky nepustila. Takže: Bylo nás pět! Na jedné 
akci, kde většina členů naší kapely byla, jsme 
potkali  starého  známého,  který  jen  tak  mezi 
řečí prohodil, že občas něco na bicí zkouší, a 
že  mu  to  docela  jde.  Toho  jsme  se 
pochopitelně chytili a pozvali ho na zkoušku. 
Konečně jsme kompletní! Už nám nechybí nic 
k tomu, abychom naši kariéru rozjeli „na plné 
pecky“! J

A přišlo to! Možnost si zahrát na odpoledním 
posezení našich místních seniorů jsme nemohli 
odmítnout.  Slovo  dalo  slovo  a  první  veřejné 
vystoupení jsme měli  za sebou. Tato akce se 
stala  naším  odrazovým můstkem.  Dále  jsme 
hráli  na  Dětském  dni,  kde  nám  bohužel 
nepřálo  počasí,  dále  na  motorkářském srazu, 
kde nám pro změnu nepřála technika ale tyto 
malé  nezdary  nás  nemohly  odradit  od 
uspořádání Mikulášské zábavy, která proběhla 



9. 12. 2005 v KD Kostěnice. Pozvali jsme si i 
hostující  kapelu  pod  názvem Pionýři  –  mají 
podobný  styl  a  repertoár  jako  my,  takže  o 
program plný starších i aktuálnějších hitů bylo 
postaráno.  Občerstvení  k naší  radosti  zajistili 
manželé Vášovi ve své hospůdce, a že se měli 
co  ohánět,  protože  návštěvnost  této  akce 
předčila  naše  očekávání,  čemuž  jsme 
samozřejmě  moc  rádi.  Dokonce  jsme  mohli 
uspořádat  i  tombolu  s opravdu  zajímavými 
cenami od milých sponzorů  - všem patří naše 
díky. Podle ohlasů i podle našeho úsudku jsme 
došli  k závěru,  že  Mikulášskou  zábavu 
můžeme prohlásit  za  vydařenou a  díky tomu 
máme mnohem větší chuť do další práce, která 
se  samozřejmě  týká  muziky,  naší  kapely, 
organizování nějaké podobné akce jako byla ta 
poslední, protože stále je co vylepšovat a my si 
toho jsme vědomi.

Jen  ten  název  stále  nemáme.  Vítáme  každý 
nápad,  který  by  nás-  Pepu  Jeřábka,  Romana 
Pulkrábka,  Hanku  Matějíčkovou,  Marka 
Boušku, Petra Vyskočila a Martina Navrátila – 
co nejlépe a vtipně vystihoval. 

Ještě  jednou  děkujeme  za  sestavení  tomboly 
našim sponzorům, Vám všem, že jste na naši 
„velkou prvotinu“ přišli a bavili se  a už nyní 
se moc těšíme na to až se potkáme znovu při 
podobné akci.

Kapelu představila  Hanka Matějíčková 
(poznámka redakce)

Predvánocní predstavení
            Prý jsem nezaujatá osoba, a proto jsem 
dostal  za  úkol,  napsat  novinový  článek  o 
divadelním  představení.  No,  dostal  za  úkol. 
Byl  jsem  požádán,  a  jelikož  nedokáži 
odmítnout,  dal  jsem  svůj  slib.  Jak  jsem  se 
dozvěděl od sdílných  diváků, každý rok před 
Vánocemi se tato skupinka lidí, vedená Janou 
Hakovou,  Zuzkou  Teplou  a  Sabinou 
Kuncovou,  domluví  a  uspořádají  divadelní 
představení  pro zdejší  obyvatele.  Letošní  rok 
nebyl žádnou výjimkou. 

            V hledišti jsme mohli najít malé i velké 
diváky,  kteří  se  těšili  na  pohádku.  Pro  rok 
 2005  byla  nacvičena  Zlatovláska.  Páni, 
pomyslel jsem si. Naposledy, když jsem viděl 
tuto pohádku, bylo mi sotva třináct. Uvaděčka 
Jana,  která  oznamuje  začátek  představení, 
v kostce  shrnuje  činnost  zdejší  mládeže  za 
uplynulý rok.

            Ale dost už povídání. Pohádka začíná 
známým  filmovým  úvodem.  Avšak  když  se 
k úvodu přidaly filmové hlasy známých herců 
a hereček, pochopil jsem. Dnešní představení 
bude  velmi  zajímavé.  Představitelé 
jednotlivých  pohádkových  postav  nebudou 
mluvit. Většina lidí si teď jistě řekne, že to je 
velice  jednoduché  tzv.  „klapat“  pusou  do 
prázdna  a  jenom se  pohybovat.  Ale  opak  je 
pravdou.  Pohybovat  se  do  předem 
namluveného  slova,  je  i  pro  opravdového 
mistra mnohdy nadlidský výkon. Musím však 
konstatovat, že děti v rozmezí pěti až patnácti 
let,  se  snažily  a  po  malých  počátečních 
nezdarech,  se  dostaly  do  hereckého  rytmu. 
Velmi  mě  překvapil  malý  a  čiperný  chlapec 
(Kuba  Pátek),  který  ztvárnil  několik  postav 
najednou, jako například komořího, kouzelnou 
mušku  a  mohl  bych  ještě  pokračovat.  Byl 
obdivován velkou částí publika. Škoda, že při 
představování  jednotlivých  účinkujících  na 
konci představení, na něj zapomněli. 

            Hra  byla  rozdělena  do  dvou  částí. 
Přestávka  mezi  těmito  úseky  byla  vyplněna 
prodejem  výrobků  mladých  umělců.  Musím 
přiznat,  že  jsem  se  nenechal  zahanbit  a  na 
památku  jsem  si  koupil  pár  nádherných 
výtvorů. Tímto se s Vámi loučím a těším se na 
další netradiční představení v podání mladých 
lidí z Kostěnic.          Jan Strašek



Mikulášské peklení
 V pátek 9.12. 2005 se v naší vesničce konala 
v sále Kostěnického kulturního domu zábava – 
 Mikulášská  zábava  aneb  velké  mikulášské 
peklení.  Místní  kapelu střídala během večera 
hudební skupina Pivonýři. 

Kostěnická  skupina  jméno  prozatím  ještě 
nemá.  Účastníci  zábavy  mohli  rozhodnout  o 
jméně, avšak  ankety se zúčastnilo málo lidí a 
proto  naše  kapela  zůstala  stále  bezejmenná. 
Doufám, že Roman P., Hanka M., Marek B., 
Pepa  J,  Petr  V.  a  bubeník  Martin  „Bany“ 
z Vysokého Mýta si brzy jméno najdou.

Na našem peklení si zatancovaly i kostěnické 
čertice  v pekelném  černo-červeném  oblečení 
pod  vedením Dity Svobodové.  O půlnoci  se 
losovala bohatá tombola od sponzorů.

Pořadatele  také  potěšilo,  že  účast  rozšířil  i 
čertík  z pekla  Martin  P.  Těsně  před  koncem 
zábavy  si  zazpíval  společně  s  Hankou  i 
nečekaný host Šárka Vaňková. 

Já jsem byla moc mile překvapená. Od zábavy 
jsem měla určité představy a myslím, že můžu 
za  sebe,  ale  i  za  ostatní  účastníky  říct,  že 
skutečnost převýšila naše požadavky. 

Tímto  bych  chtěla  za  organizátory  také 
poděkovat  všem, kteří  si  udělali  čas a   přišli 
alespoň  na  chvilku  zapomenout  na  starosti 
všedních dnů.

Nyní  mohu  na  mikulášské  peklení  jen 
vzpomínat a těšit se na příští rok.

Pondelní klubovnicka
Jak žijí děti v malé vesničce?  Každé pondělní 
odpoledne se schází od 17:00 v malé místnosti 
pod pódiem Kostěnického kulturního domu a 
vyrábí tu různé výrobky. Například tu zkouší 
zdobení pomocí ubrouskové techniky, výrobu 
a zdobení svíček, výrobu vánočních svícínků, 
růží ze dřeva, karafiátů z papíru a mohla bych 
toho  jmenovat  ještě  mnohem  víc.  Některé 
výrobky si  děti  odnesou domů ihned,  zbytek 
prodají  na  jarmarku,  který  se  koná 
v příležitosti  každoročního vánočního divadla 
pořádající se  4. adventní neděli. 

O děti se tu stará 4 členný tým (Zuzka T., Jana, 

Zuzka H. a Sabina), který se střídá. Společně  
pomáhají  dětem, a snaží se, aby se jim takto 
strávené  odpoledne  líbilo  a  bylo  pro  ně 
přínosem. 

Letošní rok 2005 jsme zakončili v úterý 20.12. 
vánoční klubovničkou, kde si děti vyzkoušely, 
při vůni vánočního cukroví a poslechu koled, 
vánoční  tradice,  na  které  lidé  v dnešním 
uspěchaném  světě  pomalu  zapomínají.  Na 
konci  této  vánoční  atmosféry  si  děti 
zatancovaly na vánoční  „mini diskotéce“ kde 
se hrály zremixované vánoční koledy.

Přeji  za děti  a jejich vedoucí všem čtenářům 
krásné  prožití  vánočních  svátků  a  hodně 
úspěchů do nového roku 2006.  

Sabina Kuncová

Plesová sezóna
25.12.05 Štěpánská zábava
14.1.06   Myslivecký ples

27.1.06   Ples Mikroregionu 
Loučná

4.2.06     Společenský ples 
25.2.06   Sokolský ples

 

 

SpoleCenský kalendáR
23.12. Koncert v kapličce

25.12.05 Štěpánská zábava

27.12.05 Turnaj ve stolním tenise

                Seniorské posezení

14.1.06   Myslivecký ples

27.1.06   Ples Mikroregionu Loučná

4.2.06     Společenský ples 

25.2.06   Sokolský ples



Z historie...
Rok  1945

 Tento rok se počínal pod dojmem událostí, jež 
byly  sledovány  ve  zprávách  z východního 
bojiště  a  zajímaly  všechnu  naší  veřejnost  a 
tedy snad každého člověka i v naší obci.

Nařízení  o  zatemnění  byla  zostřena.  Častěji 
jsme zaslechli v hovorech nový slovní výraz a 
to slovo partyzán.

Stálá  sháňka  po 
živobytí. 

Častěji  a  častěji  bylo 
slyšeti poplašné zvuky 
sirén.

Zima  byla  v lednu 
dosti  studená.  Napadl 
sníh  a  jezdilo  se  hodně  na  saních.  Bylo  tak 
sychravé chladno a tak kdo nemusel ven, seděl 
u kamen.

 Dne 24. ledna někdy po poledni přijel vlak od 
Moravan  převážející  vězně  z koncentračních 
táborů odněkud z východu.    

Většinou otevřené vagony, lehký oblek vězňů, 
kteří  jeli  už snad kolikátý den ve dne v noci 
v tom mrazu, promrzlí, hladoví. 

A  tak  tady  zůstaly  tři  mrtvoly,  vyhozené 
z vlaku na trať.  Byly odvezeny na saních do 
márnice  na  hřbitov  a  tam  pochovány.  Za 
několik  dní  následovaly  vlaky  s uprchlíky 
z Maďarska, Rumunska a odjinud. 

Přijeli  sem  na  provozech  uprchlíci  ze 
sousedního Slezka. 

Koncem dubna odjeli dále na západ. V dubnu 
nařízeno z okresní správy, aby si každý pořídil 
v zahradě, nebo na poli ochranný kryt. 

Mnoho  krytů  bylo  pořízeno  dosti  nákladně 
k pohodlnému přebývání. Stále blíž se ozývalo 
dunění dělostřelby od východu. 

Koncem  měsíce  a  v prvních  dnech  v květnu 
rozpadávající  se  armáda  německá  chodila 
v tlupách po  obcích  a  hladoví  vojáci  sháněli 
něco k jídlu. Lidé, co mohli, tak jim dali,měli 
z nich  strach,  ale  k žádným  výstřednostem 
nedošlo.

Den 5. května byla sobota. V poledne nastal ve 
vsi rozruch, lidé vybíhali ze stavení a ptali se 

jeden druhého co se děje. 

Z pražského  rozhlasu  zachytili  někteří 
posluchači  volání  vybočující  z obvyklého 
programu. 

V Praze vypuklo povstání a bojovalo se tam. 
Byla  svolána  večer  schůze  občanů  do  školy, 
aby se lidé domluvili. 

Byla  tady  totiž  stanice  železniční,  kde 
zastavovaly vojenské vlaky a stály tam různé 
zásoby a muselo se opatrně jednati.  Personál 
nádražní se ukázal býti na svém místě, ačkoliv 
byli ohroženi různými  požadavky vojenských 
velitelů,  které  se  nesrovnávaly  s bezpečností 
dopravy. Ženy a děti zaměstnaných ve stanici 
se odstěhovaly ku známým ve vsi. 

Bylo  odsunuto  z Pardubic  do  Dašického  
nádraží několik vagonů těžkých výbušnin, což 
nepřidávalo bezpečnosti a mohlo být osudným 
i pro celou obec.  

V neděli  ráno  poprchávalo,  přes  den  bylo 
zamračeno,  jen  tu  a  tam  se  prodraly  slabé  
sluneční paprsky do zamženého kraje.  

Odpoledne  přiběhlo  několik  uprchlíků 
z Moravan,  kde  vypukla  nějaká  srážka  mezi 
tamními občany a německými vojáky. 

V pondělí 7. května se trochu vyjasnilo, silnice 
a cesty oschly a nastalo příjemné jarní  teplé 
počasí, trvající téměř celý měsíc květen. 

Málokomu  se  chtělo  do  práce.  Vše  bylo 
rozčileno v očekávání budoucích věcí. 

 Posluchači  rozhlasu  měli 
zapnuté  přístroje  ve  dne  i 
v noci,  takže  mnohým 
shořely  lampy  a  bylo  po 
poslouchání.  Doprava 
železniční  byla  rozrušena, 
zmatené  zprávy  přicházely 
z Prahy. 

Už před těmito dny bylo tady zastaveno mnoho 
vagonů s různými potřebami. 

S textilem,  s technickými  přístroji  a  jinými 
všelijakými  věcmi  jako  s lihem.  Lihem  se 
zásobilo  mnoho  domácností  a  byl  to  také 
cenný předmět černého obchodu. Při získávání 
těchto  různých  věcí  nedbali  jednotlivci 
dopadení  vojenskou  stráží,  která  mohla 
zakročit i zbraní. 



8. května odpoledne byly vyvěšeny na nádraží 
a  snad  i  jinde  prapory  českých  barev,  že  je 
uzavřeno  příměří  a  Berlín  dobyt.  To 
vysvětloval  německým  vojáků  z vojenského 
vlaku,  stojícího  ve  stanici,  službu  konající 
výpravčí z nádraží.

 Vojenští  velitelé  to  vzali  jako  rozvracení 
vojenské disciplíny, což šlo o život. Výpravčí 
zpozorován  nebezpečí  uprchl  z nádraží  a 
v přestrojí se skryl ve vsi.

A  tak  nadešel  den  9.  května.  Od  rána 
procházely  od  Dašic  ke  Chrudimi  tlupy 
německých vojáků různých zbraní, což trvalo 
přes  poledne.  Pozdě  odpoledne  prošel  obcí 
celý ruský vojenský sbor v přísném pořádku. 

Lidé s velkým odlehčením a se zájmem hleděli 
na pochodující vojsko.   Válka byla u konce. 

K večeru  přišla  do  obce  vojenská  posádka, 
která se rozsídlila po vesnici. V čp. 10 zřídili 
zásobní  skladiště.  V čp.  15  v hostinci  měli 
hlavní  ubytování  ,  v čp.  70  měli  jakousi 
kuchyni. 

A tak tady pobyli skoro do konce května. Stále 
bylo pěkné počasí.

Vojsko mělo svůj dobytek na porážku i několik 
dojných krav. To všechno pásli na kostěnských 
lukách a u Moravanského. Byli dosti bedliví, 
aby se nedělala škoda. 

S občany  žili  vojáci  v dobré  shodě,  k čemuž 
také  přispělo  rozšafné  vedení  obce  prvním 
předsedou místního výboru Aloisem Brudrem.  

Někdy poslední  dny měsíce  května  vojenská 
posádka  se  odstěhovala.  Dobytek  zde  ještě 
nějaký čas ostal.  Byl venku ve dne v noci, což 
bylo  umožněno  též  příznivým,  poněkud 
vlhčím  počasím.  Žně  byly  dosti  dobré  i 
brambory  a  cukrovka.  Na  zemědělské  práce 
byla  nutná  výpomoc  pracovníků  z jiných 
povolání,  černý  obchod  ovšem  nepřestal. 
Různé  věci  nahromaděné  v okolních 

skladištích,  ale  hlavně  na  nádražích  stojící 
vlaky  se  všelijakými  potřebami  lákaly  ke 
zcizování  a  obchodům.  Trvalo  to  nějakou 
dobu, než vše přišlo do normálních poměrů. 

Konec  roku  byl  veselejší,  zvláště  když  se 
projevila  působnost  Unry.   Poněkud  tmavší 
stín na příznivý konec válečných starostí padl 
soupisem  peněžních  hotovostí,  jenž  se 
prováděl koncem listopadu. Prakticky zůstalo 
každému do 500 korun hotových peněz, ostatní 
kdo  co  měl  bylo  zadrženo  do  tak  zvaných 
závazných vkladů. 

 V pozdním  podzimu  projížděly,  většinou 
v noci  vesnicí  těžké  motorové  zbraně  v 
 okolních  obcích  umístěné,aby byly naloženy 
ve zdejší stanici na další dopravu po železnici. 
Nedostatky v zásobování  doplnila  akce Unry, 
což  bylo  viděti  podle  množství  ledaskde 
rozházených  pudrových  krabiček  a  různých 
jiných obalů.

Tak  zapsal  do  kroniky  události  2.  světové 
války v obci pan František Šafařík. 

 

Svět si oddechl a užíval si nabyté svobody. Za 
krátký  čas  už  byl  však  znovu  rozdělen  tzv. 
studenou  válkou.  Opět  byli  lidé  vězněni, 
zbavováni majetku a popravováni, což se dělo 
v zemích  východního  bloku  pod  vlivem 
Sovětského svazu. 

Nejsmutnější  tylo  to,  že  k tomu  docházelo 
mezi příslušníky stejného národa. Škoda,  těch 
zmařených  let  a  doufejme,  že  už  jsou  snad 
navždy za námi. Buďme  tomu rádi a važme si 
svobody. 

 

Krásné, pohodové Vánoce, 

 štěstí  a dobré zdraví v roce 2006 

přeje K. Udržalová 

kronikářka obce. 



Mlsné jazýčky

Punčové kuličky 
125  g  tuku,80  g  moučkového  cukru,  1 
vanilkový cukr, 1 lžíce kakaa, 50 g vlašských 
ořechů,  50  g  čokolády  na  vaření,  1  balíček 
piškotů,  100ml  rumu,  50  ml  ovocné  šťávy 
nebo sirupu, strouhaný kokos na obalování. 

Změklý tuk dáme do misky a s cukrem 
kakaem  utřeme  do  pěny.  Přidáme  na  hrubo 
nakrájené ořechy, kousky čokolády, pokrájené 
piškoty, přelijeme rumem,šťávou nebo sirupem 
a  společně  promícháme.  Vše  dobře 
propracujeme a z hmoty tvoříme kuličky které 
obalujeme  v  kokosu  .Ozdobíme  spirálou  z 
čokolády a nahoru dáme kousek želé.

Marcipánové hvězdičky. 
125 g pískového cukru, 250 g jemně mletých 
loupaných  mandlí,  1  lžička  fotonové  šťávy, 
trochu bílku. 

Všechny  suroviny  zpracujeme  na 
hladkou,měkkou  hmotu,kterou  odložíme  do 
chladna.  Vál  poprášíme  cukrem,  hmotu 
vyválíme na plát 4-5-mm silný, a vykrajujeme 
hvězdičky  nebo  srdíčka..Zdobíme  čokoládou 
perličkami nebo kandovaným ovocem. 

Mocca čokoládové oválky 
120  g  čokolády,  100  g  mandlí,  100  g 
moučkového  cukru,  50  g  tuku,  1  lžíce  silné 
kávy,  2  lžíce  kávového  likéru,  tmavá  a  bílá 
čokoláda na zdobení. 

Nastrouhanou  čokoládu  smícháme  se 
spařenými  oloupanými  a  nastrouhanými 
mandlemi,které  jsme  opražili.  Přidáme  cukr, 
tuk,  kávu,  a  likér  a  vypracujeme  vláčnou 
hmotu.  Vyválíme  plát  asi  4-5  mm  silný  ze 
kterého vykrajujeme oválky.  Do jejich středu 
vytlačíme důlek nalijeme čokoládu a uložíme 
zchladnout  do  chladu.  Další  den  ozdobíme 
bílou čokoládovou polevou. 

Černé kuličky
125 g tuku, 100 g cukru, 1 lžíce kakaa, 150 g 
čokolády na vaření, 1-2 lžíce koňaku, kakao na 
obalení. 

Změklý tuk utřeme s cukrem a kakaem 
do  pěny,  přimícháme  jemně  nastrouhanou 
čokoládu, a koňak. 
Lžičkou nabíráme kousky hmoty,vytvarujeme 
kuličky  a  obalíme  v  kakau.  Uložíme  do 
chladna ztuhnout. 

Skořicové pralinky 
125 ml smetany ke šlehání, 1 lžíce kakaa, 200 
g čokolády, 30 g tuku, ¼ lžička mleté skořice, 2 
lžíce moučkového cukru, a půl lžičky skořice 
na obalení. 

Smetanu zahřejeme k varu a odstavíme. 
Přidáme  kakao,pokrájenou  čokoládu,  a  dáme 
je rozehřát. Vmícháme tuk skořici a necháme 
asi  hodinu  v  chladničce  ztuhnout.  Lžičkou 
vykrajujeme kousky děláme kuličky. Obalíme 
je  na  vále  ve  směsi  moučkového  cukru  a 
skořice. Uložíme do chladna. 

Višňové lanýže v mandlích 
150g  čokolády  na  vaření,100  g  tuku,  100  g 
moučkového  cukru,  3  lžíce  višňové 
zavařeniny,  1-2  lžíce  višňového  likéru, 
nastrouhané mandle. 

Jemně  nastrouhanou  čokoládu  utřeme 
se  změklým tukem přidáme zavařeninu,cukr, 
likér, a dobře promícháme. Lanýžovou hmotu 
odložíme  do  chladničky  ztuhnout.  Pak  z 
kousků hmoty vytvarujeme válečky obalíme je 
v  nastrouhaných  mandlích  a  uložíme  do 
chladničky. 
TIP:Lanýžovou hmotu můžeme také připravit i 
z  pomerančové,meruňkové  a  nebo  rybízové 
zavařeniny a a se stejným likérem. 

Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada (G. Zahrádková, 
J. Haková, L. Jiroutová).

Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově ani 
fakticky upravovány.


