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1.místo – Staré Jesenčany 

 
Kostěnický pětiboj 

 
Šmoulí dětský den 
 

Obecní statistika 
POČET OBYVATEL 
 k 30.6. 2017:                    548 
 
Odstěhovali se: 
 
Veronika Teplá, čp.3 

David Faltýnek, čp.63 

 
Přistěhovali se: 
 
Petr Janoušek, čp.128 

Barbora Janoušková, čp.128 

 
Opustili nás: 
 
Stanislava Lacinová, čp.132 

Marie Drozdová, čp.98 

 

Letní kino Hrochův Týnec 
Každou prázdninovou středu se můžeme těšit v amfiteátru zámecké 
zahrady v Hrochově Týnci.Začátek 
od 21:00 hod, vstup zdarma. 
 

Program:  

26 .7.   Fantastická zvířata a kde          
                je najít 

2. 8.   Sully: zázrak na řeče Hudson 

9. 8.    La La Land 

16. 8. Bezva ženská na krku 

23. 8.  Hacksaw Ridge: Zrození    
             hrdiny 
 
Letní kino Holice (u kulturního 
domu)  začátek ve 22.00, zdarma 

 

28.7.  Jak básníci čekají na zázrak 

4.8.    Muž jménem Ove 

11.8.  Já, kocour 

 
 

http://www.kostenice.cz/
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne  22.5.2017 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
23.3.2017. 
 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady za uplynulé období. 
 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný 
účet a účetní závěrku obce Kostěnice , včetně 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad. 
 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní 
závěrku mateřské školy Kostěnice.  
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č.2.  
 
 6. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení 
kapacity mateřské školy pro školní rok 
2017/2018 na 28 dětí ve třídě. 
 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu 
podlahy v sále kulturního domu a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  
 
8. Obecní zastupitelstvo neschvaluje pronájem 
pozemku p.č. 115/5 v k.ú. Kostěnice paní 
Topolové. 
 
9. Obecní zastupitelstvo  schvaluje odkoupení  
stavby pevně spojené s pozemkem p.č. 115/5 
v k.ú.Kostěnice a trvalého porostu od manželů 
Krahulcových pro potřeby mateřské školy za 
cenu 100 000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy. 
 
10. Zastupitelstvo obce Kostěnice, v souladu s 
§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje na veřejném zasedání dne 
22.5.2017  pořízení změny územního plánu 
obce Kostěnice. 
 
11. Zastupitelstvo obce Kostěnice, v souladu s 
§ 6 odst. 5 písm. f) zákona. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje zastupitele Václava 
Pulkrábka, jako určeného zastupitele, který 

bude spolupracovat s pořizovatelem změny 
územního plánu obce Kostěnice.  
 
12. Zastupitelstvo obce Kostěnice, v přenesené 
působnosti, schvaluje, na základě § 6 odst. 6 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, žádost o 
pořízení změny územního plánu Magistrátem 
města Pardubice (v souladu s § 6 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona). 
 
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost pana 
Petra Jirouta na změnu územního plánu na p.č. 
246/6, 255/6, 256/4, 259/6, 571/6, 571/7, 
571/20 vše v k.ú. Kostěnice. 
 
12.  Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost 
pana Richarda Bareše na změnu územního 
plánu na p.č. 156/5 v k.ú. Kostěnice. 
 
14. Obecní zastupitelstvo schvaluje prověření 
změny funkčního využití pozemku p.č. 156/1 
v k.ú. Kostěnice na plochu pro bydlení v rámci 
pořizování změny územního plánu. 
 
15. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
projektovou přípravu na zpevnění plochy na 
p.č. 6/2, 553/6 v k.ú. Kostěnice.  
 
16. Obecní zastupitelstvo schvaluje vybudování 
oplocení travnaté plochy před kulturním 
domem,    zakoupení a instalaci herních prvků. 
 
Vítání  občánků 
 

Květnové vítání nových občánků naší 
obce proběhlo ve veselé atmosféře a za hojné 
účasti všech  nejmenších. Tentokrát bylo 
přivítáno celkem deset dětí: Anna Pulkrábková, 
Filip Lupoměský, Zuzana Apltauerová, Tomáš 
Jeřábek, Malvína Tošovská, Nicol Křížková, 
Erik Dupej, Jakub Novotný, Tomáš Petružálek, 
Anna Lačná. Přejeme všem rodinám klidné a 
spokojené žití v naší obci.                          -g.z.- 
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Kostěnický pětiboj 
 
Svazek obcí Loučná přenechal letos organizaci 
Pětiboje na naši vesnici. V sobotu 17. června 
sportovně-zábavné  klání i přes nepřízeň počasí 
vypuklo. Soutěžilo celkem 10 týmů z obcí 
Kostěnice, Moravany, Slepotice, Dašice, Spojil, 
Chvojenec, Časy a Rokytno. 
Loňské třetí místo obhajoval tým  
Kostěňáků…. Podařilo se! Nutno podotknout, 
že na stupních vítězů stály Kostěnice hned 
dvakrát :-). Tým Kostěnice 1 obsadil 1. místo a 
tým Kostěnice 2 (loňský tým v obměněné 
sestavě) uspěl na 3. místě.  Na stupních vítězů 
je doplnil tým z Moravan. 
Jako host a zároveň předseda poroty zde 
vystoupila Anife Vyskočilová. O stravu a ceny 
pro soutěžící se postaral pan Bujnoch a kolektiv 
místních nadšenců obsluhoval ve stáncích s 
občerstvením všechny návštěvníky do pozdních 
nočních hodin. 
Letošní Pětiboj se nesl hlavně v charitativním 
duchu. Celý výtěžek byl věnován na zakoupení 
čističky vzduchu pro vážně nemocnou 
Vanessku. Tuto zdravotně důležitou pomůcku 
jsme předali v pondělí 17.7.2017 její mamince, 
zbylá částka bude použita na nákup učebních a 
herních pomůcek pro Pavlíka z naší MŠ. 
Příští rok se pořadatelem této sportovní akce 
stává obec Spojil, srdečně Vás zveme již 
nyní!!!! 
 

 
 
Rekonstrukce podlahy v KD 
 
V pondělí 19.6.2017 vypukla rekonstrukce 
podlahy v KD. Díky dobrovolníkům z řad 
místních a přespolních mužů, chlapů, pánů, 

kluků, sportovců :-), byla stará podlaha 
odstraněna během dvou hodinek…. Poté 
nastoupila již firma odborná, která položila v 
sále nové parkety. V současné době stačí „jen“ 
položit čistící zóny do chodeb před sál a uklidit 
v sále (úklidové práce provedou dobrovolníci - 
tentokrát z řad místních i přespolních žen, paní, 
dam, slečen, mamin, sportovkyň :-).  
Na konci prázdnin tak bude sál našeho KD 
připraven na další cvičební a společenskou 
sezonu. 
Děkuju všem za nezištnou pomoc, velice si 
toho vážím. Jana Víchová 
______________________________________ 

 
Blahopřejeme 

 
V měsíci ČERVENCI slaví své životní jubileum: 

 
paní  Květa Udržalová 

paní  Anna Bečková 
paní  Vladimíra Kučerová 

paní Marie Jeřábková 
 
V měsíci  SRPNU   slaví  své  životní  jubileum:  

 
pan  Josef Kučera 

paní Božena Molková 
pan Luboš Brychta 

 
V měsíci  ZÁŘÍ   slaví  své  životní  jubileum: 

 
pan  Zdeněk Štech 

paní  Alena Kubistová 
paní Věra Janková 

 
 

Všem přejeme hodně zdraví a 
štěstí do dalších let.             

                                                                  -g.z.- 
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Hasiči Kostěnice 
 
V našem dětském kolektivu byl důležitou 
funkcí kronikáře pověřen  Aleš Beran ml., díky 
němuž mám jednodušší práci s psaním 
příspěvků. Využiji tedy jeho zápisky z kroniky: 
 
Dne 29.4. jsme se zúčastnili závodů 
v Lipolticích. Po deštivém pátku se naštěstí 
vyjasnilo, což bylo prima. Při nástupu jsme se 
dozvěděli, že je špatný (podmočený) terén a 
útoky se nepoběží. O to víc jsme se mohli 
soustředit na disciplíny 40x60m a dvojičky. 
Byli jsme rozděleni na mladší a starší družstvo 
(ml. – Jiří Štěpánek, 
Jan Štěpánek, Veronika 
Pavlíčková, Kuba 
Jirout, Roman Dostál, 
Markéta Novotná, 
Eliška Kubíková, 
Matyáš Černý, Denisa 
Maclová,  st. žáci – 
Kačka Škrobalová, 
Elen Peterková, Vašek 
Šimr, Aleš Beran, 
Martina Dostálová, 
Sabina Maclová, 
Sabina Šimrová, Vendy Novotná, Růža 
Čerkalová ).  
Všichni naši bojovníci se moc snažili a to nám 
přineslo i pěkná umístění. Mladší žáci 8. místo 
a starší žáci se umístili pátí. 
 
Dne 13.5. se konalo okresní kolo štafet CTIF 
v Dřítči. Účastnili se pouze mladší žáci. Počasí 
i štěstí nám přálo a skončili jsme na 4. místě. 
Aleš Beran byl zapůjčen do staršího družstva 
Komárova a pomohl jim ke krásnému 3. místu. 
 
20.5.2017 se konal druhý ročník Hasičsko-
gulášového klání. Vaření kotlíkových gulášů se 
zúčastnilo 15 kuchařských týmů. 6 družstev se 
utkalo ve speciálním hasičském útoku, při 
kterém musel strojník vypít 0,5l piva a 
rozdělovač si pochutnat na porci guláše a to vše 
na čas. Přípravka předvedla vystoupení 
v historických přilbách se stříkačkou Stratílek. 
Tančila skupina Malinky, SDH Holice provedli 
ukázku vyproštění osoby z auta pomocí 
hydraulických kleští. Mezi tím kuchaři 
postupně dovařili guláše a návštěvníci i 
odborná porota ochutnávali. Vítězný guláš 
nakonec uvařil tým kuchařů ze Spojila. 
V hasičském klání zvítězili muži i ženy 

z Kostěnic. I přes trochu chladnější počasí to 
byl příjemně strávený den pro děti i dospělé. 

 

 
 
27.5. Převedla přípravka naše retro vystoupení 
v Hostovicích na soutěži Hostovické vědro. 
Byli odměněni nejen potleskem, ale i vědrem 
plyšáků. 
 
28.5. jsme vyrazili na závody do Moravan. 
Soutěžili mladší i starší žáci a to v uzlové 
štafetě, požárním útoku a štafetě dvojic. I přes 
nějaké zádrhele a technické problémy obsadili 
starší žáci pěkné 5. místo, mlaší byli 11. 
 
3.6. jsme se zúčastnili memoriálu Jaroslava 
Starého ve Starých Jesenčanech. S elánem jsme 
dorazili na místo a všichni jsme se moc snažili. 
V útoku jsme měli výborné časy a začali jsme 
doufat v umístění mezi první trojkou. Nakonec 
jsme se radovali z 1. místa. Mladší žáci byli 8.  
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9.-11.6. jsme se vydali tábořit do kempu 
Buňkov v Břehách u Přelouče. Užili jsme si 
pěkné počasí, kromě koupání jsme také 
soutěžili ve střelbě ze vzduchovky, motání 
hadic na čas, vázání uzlů a přehazované. Večer 
jsme se bavili u ohně. Jako bonus za 1. místo 
ve Starých Jesenčanech mohly děti obarvit 
vlasy Jardovi Ždímalovi. Výsledek byl vskutku 
originální. 

 

 
 
V sobotu se v Břehách konalo celorepublikové 
setkání přípravek, kterého se účastnili i naši 
nejmenší. Sjelo se 11 družstev (dokonce i 
z Domažlic či Ostravy).  

Jako každý rok na účastníky za nápaditá 
vystoupení čekala krásná medaile a další 
odměny. Naši nejmenší předvedli útok se 
Stratílkem, který naprosto dokonale uvedla 
Anežka Lohynská. Zároveň jsme předvedli i 

naší novou vlajku, kterou vymyslela Jana 
Štěpánková, nakreslil Aleš Beran st., realizaci 
zařídil p. Hak a došila a doladila ji p. Haková. 
 
16.6. se starší žáci vydali na noční útoky 
v Sezemicích, která začínali v 21:00. Byla to 
nová zkušenost a po sečtení časů jsem skončili 
na 6. místě a byli odměněni medailemi 
z Fidorek, které nám všem přišli k chuti. 
 
17.6. Vystupovala přípravka na Pětiboji  

 
 
25.6.2017 byly poslední závody v sezóně, které 
se konaly ve Slepoticích. Naše snaha na krásná 
umístění spočívala v dobře zaběhnutých 
dvojičkách a bezchybném útoku. Tentokrát se 
ovšem moc nedařilo a mladší žáci skončili na 
15. místě z 23 družstev, starší pak na 7.místě 
z 15 družstev. Dlouhou chvíli mezi soutěžením 
jsme si mohli zkrátit ochlazením v místním 
koupališti. Proběhlo zde také vyhlášení ligy 
mladých hasičů 2016/2017, kde se mladší žáci 
umístili na 7. a starší na 6. místě. 
 

 
 
Hasičská sezona nám skončila. Byla opravdu 
nabitá a mohu říci, že ve spoustě věcí opět jiná 
než ty předchozí.  

- Máme zatím největší počet členské 
základny malých hasičů od našich  
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- začátků a počtem šlapeme na paty 
vesnicím i městům s nejméně dvakrát 
větším počtem obyvatel než jsou 
Kostěnice 

- Získáváme první úspěchy (1. místo 
starší – Jesenčany, 3. místo mladší - 
Pardubice) 

- Zapojili se mezi nás další nadšenci z řad 
rodičů (díky moc Aleši Berane a Tomáši 
Gallate) 

- Podařila se nám zístkat dotace z MŠMT 
na vybavení 

- Máme vlastní originální vlajku 
- Máme vlastní hymnu – text upravil 

Lubomír Hak, nazpívala Hana Jiroutová 
(Hani díky, nikdy nevíš čím budeš 
slavná ;-)) 

- Byli jsme i v televizi (Zprávičky na ČT 
Déčko 22.7.2017) 

 
Ale co je každou sezónu stejné? Zatím nás to 
stále ještě baví!!! Díky Jardovi, Lubošovi, 
Kubovi, Nikče, Alešovi i Tomášovi. 
 

 
            
Ještě využiji možnosti zde zveřejnit email, 
který mi nedávno přišel: 
 
Dobrý den. 
Nevím komu píší, ale chci Vám poděkovat za 
krásné cvičení s dětmi-hasičátka. Jsem přímý 
potomek výrobce stříkaček Stratílek, lépe a 
přesněji, jsem vnuk zakladatele V.Ig Stratílka a 
syn Vlastimila Stratílka, tedy syna zakladatele. 
Je to pro mne vždy potěšující,když vidím nebo 
slyším, kde všude stříkačky fungují. Gratuluji a 
obdivuji. 

S pozdravem Vlastimil Stratílek. 
 

-j.š.- 
 
 
 

Šmoulí dětský den 
 
Letošní dětský den byl ve znamení modré 
barvy - z Kostěnic se stala na jedno odpoledne 
šmoulí vesnička.  
Děti potkaly šmoulu malíře, se kterým 
malovaly obraz, šmoulu hezouna, s ním 
procházely pozadu trasu podle zrcadel, 
šmoulinku se šmoulíčkem, s nimi 
sbíraly poztrácené hračky pro šmoulíčka, 
šmoulu kuchaře, se kterým pekly dobroty, 
šmoulu farmáře - se kterým házely holínkou a 
jezdily s kolečkem, šmoulu šikulu, se kterým 
pracovaly s nářadím, šmoulu siláka, se kterým 
cvičily na hřišti, šmoulu koumáka, kde si 
zkusily chůzi poslepu, téměř na konci trasy na 
děti číhal Gargamel se svým kocourem 
Azraelem, před kterými musely děti 
zachraňovat šmoulíky z Gargamelova kotlíku, 
když si odběhl pro  koření na  šmoulí polévku. 
Na hřišti nechyběl opět skákací hrad, 
malování  na obličej, opékání buřtů, prima 
občerstvení v  maringotce, odměnový 
obchůdek pro děti v cíli trasy  a pro větší děti 
možnost vyzkoušení airsoftového střílení na 
terč. Počasí nám přálo a děti si užily 
pohádkové odpoledne. Poděkování patří všem 
modrým i nemodrým účastníkům, kteří se 
podíleli na přípravě tohoto prima dne. Těšíme 
se zase za rok!!!     -l.j- 
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Milí čtenáři,  
máme pro Vás výletní typy, tentokrát z akcí 
pořádaných Lhoteckými Sokoly, věříme, že 
budou  prima inspirací pro Vaše prázdninové 
výlety.  
 

 Výlet do Čenkovic a Králík 

TJ sokol Úhřetická Lhota pořádal 23.-25.9.2016 

výlet do Jeseníků. Ubytování bylo zajištěno v 
penzionu Starý Mlýn v Čenkovicích. Kde jsou 4 
lůžkové pokoje s vlastním WC a sprchou. 
Společenská místnost s TV, kulečníkem a 
společnou kuchyní v přízemí. V patře je menší 
společenská místnost s kuchyňskou linkou a 
TV. V celém penzionu se dá mobilním 
telefonem pěkně připojit k wi-fi. Čenkovice 
jsou malou obcí obklopenou lesy, sjezdovkami. 
V sobotu 24.9. jsme navštívili vojenské 
muzeum a v jeho sousedství pěchotní srub K-S 

14 „Cihelna“. Od srubu „Cihelna“ jsme zamířili 
do kláštera Hora Matky Boží v Králíkách.  
Nedaleko Za návštěvu stojí také nedaleko v  
lese ukrytý pramen vyvěrající vody. 
Z nedaleké pastviny za pěkného počasí je vidět 
až do Polska, Kralický Sněžník a široké okolí 
Králík, přes Štíty pomalu k Lanškrounu. Pro 
odvážné výletníky do okolí Čenkovic je 
dostupná rozhledna Val. Po celý víkend nám 
počasí přálo. Pěkný víkend si užili velcí i malí 
výletníci. 
V plánu byl na neděli výlet na Stezku v oblacích 
v obci Dolní Morava, ale z tohoto výletu sešlo, 
vyjeli jsme z Čenkovic před obědem, abychom 
navštívili jiné místo cestou domů a zastavili se 
na oběd a vyhnuli se případným uzavírkám. 
Navštívili jsme tedy zámek Opočno, který stojí 
také za vidění.  
 

Výlet za hadraplánem do České Třebové 

TJ sokol Úhřetická Lhota 16.4.2016 pořádal 
jednodenní výlet do České Třebové. Kde jsme 
navštívili  muzeum hadraplánu. Děti měly 
možnost si sednout a  vyzkoušet řízení 
takového auta. Zavítali jsme také na starobylý  
hřbitov u rotundy svaté Kateřiny s menším 
odpočinutím, rozjímáním. Pokračovali jsme do 
pivovaru Faltus s vlastní restaurací. Kde 
nabízejí dobré jídlo a vlastní světlá, tmavá, 

polotmavá a jiná piva od 10 po tmavou 
devatenáctku vlastní výroby. 
Před budovou Českých drah cestujícího zaujme 
černá kamenná koule s bílými čarami řek.  
 

Výlet na hrad Svojanov 

O svátku 5.7.2016 jsme vyjeli směr Hlinsko, 
Polička a hrad Svojanov. Hrad kruhového 
půdorysu leží ve stejnojmenné vsi, obklopené 
lesy. Uchvátil mě pohled z hradeb na kostel. 
Určitě stojí za návštěvu.  
 

Výlet do Častolovic a Rychnova nad Kněžnou 

V srpnu jsme vyrazili na celodenní výlet při, 
kterém jsme navštívili zámek Častolovice se 
zámeckým zvěřincem a zahradou. U podloubí 
před hlavním vchodem do zámku je plno 
rostlin v květináčích, různé ptactvo ve 
voliérách. Ptáci různých velikostí hrají snad 
všemi barvami. Za povšimnutí stál květináč s 
několika pnoucími muškáty na spleteném 
kmínku. V zámeckém zvěřinci se nechají 
pohladit lamy, ovce kamerunské, kozel s 
bradkou, oslík Alenka a divoké prase, poníci, 
miniponíci a plno dalšího domácího zvířectva. 
Na zámku je i kavárna. 
V Rychnově nad Kněžnou můžete navštívit 
zámek. V blízkosti je  přístupná zvonice, kde 
můžete vyjít k největšímu zvonu.  Zvon je 
vysoký přes 2 m a široký 5 m. Pod něj by se 
schovalo několik lidí. Před zámkem je 5 soch. V 
Rychnově nad Kněžnou byl natočen seriál 
podle knihy Karla Poláčka Bylo nás pět.    
 

Další typy na výlety v okolí:  
 

- Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 
- Zámek a park ve Slatiňanech, rekreační lesy 
Podhůra, Kočičí hrádek, rozhledna Bára 

- Zámek a park v Chrasti  
- Krčma u Jonáše v Chrasti 
- Africké muzeum Dr. Emila Holuba Holice  
- Toulovcovy maštale 

- Zámek Nasavrky a keltské opidum 

 

Příjemně strávené léto plné zážitků a sluníčka. 
M. Čerkalová 
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Krátké prázdninové čtení pro pobavení… 
 
Kostěnický zahrádkář 
 
Když jsme se před deseti lety stěhovali 
s manželem do našeho nového domečku 
v Kostěnicích, zaplesalo mi srdce nad rozlohou 
pozemku a bylo mi jasné, že vybuduji tu 
nejkrásnější zahradu v obci. Vždyť! Moje 
maminka spravuje užitkový park, v kterém si 
žádná rostlina nedovolí růst zcela podle svého a 
otec na jaře hrábne do zeminy, promne, 
přičuchne a pozná, co ji chybí. To by bylo, 
abych geny nepodědila! Hned ze začátku 
nastalo několik nepatrných problémů ze strany 
manžela, který se pyšnil následujícími výroky: 
1. Zahrada má sloužit mně, nikoliv já jí.  
2. Preferuji terénní vlny a přirozený vzrůst 
traviny.  
3. Ovoce sbírám od velikosti melounů výše.  
 
S tímto základem jsme začali zahradničit.  
Klasika, srovnáte hlínu, zasejete travní semeno 
a  čekáte. Aby čekání nebylo dlouhé, pořídila 
jsem do oken truhlíky s petúniemi a oslovila 
zahradní architekty, aby mi navrhly originální, 
členitou, okrasnou zahradu. Na okrasné zahradě 
jsem opravdu trvala. Zelenina se přece dá 
koupit kdekoliv, zavařovat okurky odmítám a 
jestli budeme mít někdy děti, tak na třešně 
mohou k babičce.  
S rostoucími letními teplotami bylo jasné, že 
tráva bez vody neporoste a petúnie se opravdu 
musí od suchých květů obírat, hrozně lepí, 
vůbec mě to nebaví a ještě je mám oblezlý 
mšicemi. Manžel pochopil, že se musí o 
petúnie postarat sám a než poslouchat moje 
odmlouvání, raději i zaleje tu trávu. Dřímajíc 
v rukou zahradní návrh jsme se již společně 
pustili do výsadby keřů a stromů.  
Borovice, kterým se tu na pískách obecně daří 
nejlépe a buk, který měl být dominantou 
zahrady, jsme pořídili ten rok jako první. 
Následovala malá skalka. Vždy to probíhalo 
podobně. Já koupila, zasadila a manžel se 
staral. Stejně to pořád rostlo pomalu, některé 
rostliny si dovolily nevykvést, nevzrůst a pak 
jsem taky zasadila zmrzlou magnolii, 
v domnění, že opravdu obrazí –  fakt nic. Bylo 
to frustrující. V další sezóně mé nadšení 
ochablo. Navíc: konvici na vodu jsem vyměnila 
za kočárek a prostor zahrady za chodníky obce, 
po kterých jsem denně náš přírůstek tlačila.  

Nastalo setkání s realitou. Snad každý! má ve 
vsi upravovanou, krásnou zahradu: S řádky 
brambor podle pravítka, ostříhanými keři 
rybízů, spousty druhů květin tzv.do vázičky, 
truhlíky v oknech. A do toho ta obecní 
„pomsta“: vzrostlé stromy na pozemcích podél 
silnice, cestu k nádraží lemují mandloně, na 
obou rybnících se roztahují lekníny, všude je 
neustále posečený pažit…. Jak jsem vozila 
kočárek, všimla jsem si, že také sousedi jsou na 
tom s hospodařením lépe než my. Odrodila 
jsem tedy další děti a přestala tlačit na pilu. 
Jak to dnes vypadá? Nemám truhlíky! Ze 
zahradního plánu jsem doposud realizovala asi 
jen 30%, přičemž se na zahradě začaly 
vyskytovat i jahody, dýně, hrášek a několik 
druhů léčivých bylin. Vzhlédla jsem se v ne 
zcela běžných odrůdách bobulí: roste nám tu 
rakytník, muchovník, dřín. Ale hlavně! 
Pochopila jsem, že nejsem a nebudu ten 
správný zahradník. Jsem ten, kdo se umí kochat 
zahradou, užívat si krásnou zahradu, ale neumí 
zahradničit. Mám ale radost z každého počinu, 
který naši zahradu činí krásnou a obdivuji 
všechny, kteří sází, zalévají, okopávají, sklízejí 
a ještě je to baví!!! 
Mějte hodně vláhy a bohatou úrodu :o)! 
 
P.S.: Manžel popřel všechny své zásady: 
s baterkou sbírá po nocích slimáky, trávník 
osekává a hnojí v pravidelných intervalech a z 
těch melounů slevil až na rakytník….         
                                                            Lucie L. 

Z historie… 
 

Fotografie buď z r. 1942 nebo 1943.    
S dětmi A. Novák. 
 Pan řídící  Žeravík totálně nasazen v listopadu 
1943, na práci do Semtína. Rok narození 1913. 
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5.-9. května 1945 

Slyšeli jsme četné výbuchy a 
detonace v našem okolí. To 
partyzáni a naši vyhazovali trati. 
Partyzáni navštěvovali i naši 
vesnici. Z pátku na sobotu chtěli 
vyhodit železniční most - podjezd 

na silnici z Hrochova Týnce do 
Dašic. Plně se nepodařilo. Naši 
lidé, kteří chodili v noci na nádraží 
na líh to znemožnili (ještě, že tak). 
5. května v sobotu, přijdu v 
poledne , když jsem pustil děti 
domů, unaven před obědem, 
odpočívám na pohovce a 
najednou z rozhlasu:  

Voláme českou policii do budovy 
českého rozhlasu.  

V krátkých intervalech se opakuje. 
Neznámá síla mne přímo 
vymrštila. Vyskočil jsem se slovy: 
"Už je to tady, už jsme naši" - 

žena, matka strnuly, myslily,že 
blázním. - vyběhnu ven - kam? - k 

holiči a volám, co jsem slyšel. Holič 
rychle přináší do oficiny rádio, 
zapíná, a již slyší přítomní výzvu 
hrdinů z Prahy. Holič jásá, 
oznamuje: "Dnes neholím", lidé se 

shlukují, vlna nadšení zahýbala 
národem. A již jdeme do práce. 
Obloha je zatažená, chystá se k 
dešti, a my se k práci a k boji.  
Uvědomujeme si že Němci budou 
zuřivě vybíjet svoji bezmocnost v 
poslední chvíli, své zuřivé vlády. 
Rychle uklízíme své malé zásoby, 

počítám s nejhorším a se vším. 
Vím, že svoboda se rodí z krve, že 
třeba za hodinu musím být jinde, 
chci, aby rodina - děti měly co jíst 
v budoucích dnech, které budou 
kruté i slavné, nezapomenutelné . 
Dochází i na cenné věci školního 
inventáře - rádio, gramofon, šicí 
stroj, koberec  atd. vše uklízím do 

země, dělám za tři, horečně, abych 
byl hotov a připraven. Zatím se v 
Praze bojuje, začíná déšť. Kolem 
páté hodiny přichází přítel Bruder 
a Kudrna a oznamují, že utvoří 
národní výbor. Předběžně byl již 
stanoven . Navrhuji , aby bylo 

svoláno veřejné shromáždění do 
školy, ve kterém se dá výraz našim 
sympatiím bojující Praze, naší 
pohotovosti a odhodlanosti v 

příznivé chvíli aktivně do bojů 
zasáhnout, ale dokud to není 
možno, vyjádřit postoj, který 
úderem jedné vteřiny pražské 
výzvy postavil národ český do 
jediného šiku proti Němcům. Můj 
návrh přijat. Československá vlajka 
vlaje před školou - jediná, ale 
symbol tu je. Jdeme ke starostovi, 

aby dal vybubnovat veřejné 
shromáždění, na kterém se zvolí 
revoluční národní výbor. Odmítl a 
tak jsem veřejné shromáždění 
svolal sám. Na shromáždění  lidu 
ve škole v sobotu 5. května byl 
zvolen revoluční národní výbor,  
který  se hned ujal práce. Na druhý 
den nastala stísněná nálada.bloha 
byla zatažená a lilo vytrvale. Z  
Prahy byly hlášeny smutné zprávy, 
volání o pomoc k 
Angloameričanům, k Rusům, ale 
zdá se, že nikdo z  nich neslyší a 
neuslyší . Mlčení a nezájem Anglo-

američanů nám připomíná rok 
1938, vždyť jsou již v Plni a dávno 
již mohli býti v Praze.  

(To určitě mohli a tolik lidských 
životů by zůstalo zachováno, 
platila ale dohoda velmocí a podle 
té tzv. demarkační čára, která 
končila v Plzni nemohla být 
překročena- poznámka p. 
Udržalové). 

Kostěnické obyvatelstvo má 
zoufalou náladu. Praha krvácí, 

pomoci není, k tomu přistupují 
obavy co bude s  námi, když jsme 
ten revoluční národní výbor 
utvořili. Obavy jsou posilovány 
hlasy sýčků, kteří  tvrdí, že vše 
přišlo předčasně, že pražské 
povstání byla zbytečnost atd. Jen 
někteří využívají chvíli a kradou v 

tuto nejvážnější chvíli líh z nádraží 
nosí si plná vědra. Tři dny a tři noci 
jsme se chvěli v obavách. AleStalin 
vyslyšel volání Prahy, dal rozkaz a 
armáda maršála Koněva  vedená 
Rybalkem dala se na lví pochod, 
prorazila německými závěrami  a 
přiřítila se za 48 hodin z Berlína ku 
Praze. Rozdrtila germánská vojska 
a hrdinně bojující Prahu 
osvobodila. Zatím byla vydána 
proklamace - byla vyhlášena úplná 
kapitulace Němců. V zemi nastala 
horečné odzbrojování němců a 
všeobecný jásot. Radost z vítězství 
a radost z opět nabyté svobody.  

Tu a tam do toho padly stíny- 

vědomí ztráty a obětí, ale ty oběti 
nebyly marné, byly posvěcením 
českého národa a přiznejme 
upřímně vykoupením a 
obětováním se za ty, kteří byli tak 
opatrní a tak neupřimní, nechci-li 
napsat zrádcovští, že jejich boj o 
povstání odsuzovali. Nejvíce trpěla 
Praha.  

Václavské náměstí bombardováno 
a památné nebo aspoň cenné 
budovy zbořeny, museum dostalo 
bombu naplno, Staroměstská 
radnice – ten klenot pražských 
památek úplně vypálena a 
zhořená. Odehrávaly se tam 

největší boje a největší činy 
českého hrdinství. Po téměř všech 
pražských ulicích kupy skla, 
spousty barikád, které Němcům 
bránily v projíždění ulic. Barikády- 

hromady dlažebních kostek, které 
z dlažby vytrhávali muži, ženy i 
děti společně s obch. pulty, 
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školními lavicemi, stoly, sudy a 

nákladními auty a tvořily ochranu 
bojujícím pražanům a velké 
překážky Němcům. Kdo bojoval?  
Muži, ženy, děti  - a zdůrazňuji, že 
větší odvahu i více úspěšných bojů 
svedli nevojáci a nadšená mládež. 
Němci v Praze ukázali svoji 
brutalitu v plném rozsahu. Jejich 
krutý nelidský způsob boje a 
jednání  vstoupí do dějin jako 
krvavý hrozný vykřičník. 
Jak bojoval a zachoval se náš kraj?  
Vyniklo město Holice, které 
současně s Prahou postavilo se do 
otevřeného odboje. Holičáci 
bojovali jako hrdinové, a město 
bylo Němci bombardováno, 
radnice zničena. Svobodu zaplatilo 
více jak 70 hrdinů životy. Po bok 
Holicům se postavily Moravany, i 
Komárov se vyznamenal.  
 

My? neměli jsme zbraně, lidé  – a 

hlavně ti, na které se kladla 
největší váha, byli příliš „rozvážní“, 
takže k aktivnímu boji nedošlo. 
Velkou překážkou byl transport 
střeliva a výbušnin, který na 
nádraží několik dní stál a který – 

kdyby vybuchl nadělal by 
nedozírné škody, aniž by se 
dosáhlo zřejmého účinku Němcům 
škodícího. (ještě, že byli ti 

„rozvážní“ asi stejně by to bylo se 
železničním podjezdem, ještě nebyl 
konec války- poznámka p. 
Udržalové) Ale přes to se občané 
Kostěnic zařadili do odboje činně 
tím, že hned v sobotu na veřejném 
shromáždění utvořili revoluční 
národní výbor a zúčastnili se 

odzbrojování transportu Němců – 

a ti opatrní? Mnozí z nich potom 
sháněli horlivě válečnou kořist.  
 

Učitelé naši školy, Leopold Žeravík 
a Ant. Novák? Byli členy revol.  
nár. výboru, zúčastnili se aktivně 
všeho, co sloužilo dobru obce a 
hájení a k prospěchu ČSR. 
 

Do nového života ČSR 

Školní rok 1945-46 v osvobozené 
vlasti  nastal 2. září1945. První 

třídu vyučuje zast. řídící učitel Ant. 
Novák, ve druhé vyučuje 
výpomocná učitelka Věra 
Kalousková. Řídící učitel Leopold 
Žeravík jako záložní důstojník 
slouží ve vojsku.   

V první třídě je 26 žáků, ve druhé 
24 žáků. Bližší údaje v 
konferenčních protokolech. Práce 
je nyní radostná, již se nevyučuje 
němčině, která byla tak 
nenáviděná. V minulých letech se 
ji na naši škole stejně mnoho 
nenaučilo (z dnešního pohledu se 

to dá považovat za chybu – pozn. 

p. Udržalové) byli jsme u nás 
schováni a díky porozumění škol. 
insp. Veselého a loajalitě občanů, 
(kteří neudávali) mohlo se ve 

druhé třídě namísto němčiny 
zhusta vyučovati dějepisu. U nás 
dojde v budoucnu ke stavbě nové 
školy.  
(a dál stojí až dodnes škola 
původní. Vysvěcena byla v neděli 
25. září 1853. v té době starosta 
Jan Teplý. Později mezi lety 1868-

1891byla škola přestavěna, a 
stavělo se také nádraží. V té době 
starostou Jan Malíř čp. 26 -  pozn. 

p. Udržalové) 
Ovšem v mnohém se musí 
překonávati, pasivní postoj, někdy 
i přímý odpor některých 
konservativních občanů, kteří mají 
a jeví značný odpor ke škole. Nový 
duch, který nastane i v našem 
státu ovlivní i je a jistě v 
nejkratším budoucnu své 
konservativní názory opraví. Zatím 
dojde k opravě staré budovy a k 
postavení nového plotu. Členové 
místní organizace KSČ vyvezli 
hnojiště  a začali se stavbou plotu. 
Dne…… byl na naší škole 
návštěvou okr. škol. inpektor 
Jaroslav Urban, který byl s 
úspěchem dětí spokojen.  
28. října byl oslaven v naší škole 
slavnostní besídkou pro žáky. 
Vánoční besídka byla tentokráte 
rázu dětského. Žáci si udělali 
nadílku i besídku jen sami pro 
sebe, bez účasti rodičů. Ve 
vzpomenutých dvou besídkách 

nacvičila zpěvy, básně a výstupy 
koleg. Věra Kalousková. 
Naše republika úspěšně překonává 
poválečné těžkosti. Celá Evropa se 
utápí v nepořádcích a hladu, jen v 
naší republice jde vše hladce. 
Zásobování je plynulé (že by 
UNRA? pozn. paní Udržalové), 
přikročilo se k zvýšení výživných 
dávek, bylo uskutečněno 
znárodnění těžkého klíčového 
průmyslu a peněžnictví.  
Pohraničí se osidluje českým a 
slovenským obyvatelstvem, 
připravuje se odsun Němců z 
pohraničí do Německa a tak naše 
republika bude skutečně česká a 
slovenská – a bude perlou států 
evropských, neboť dnešní její 
vedení je skutečně skvělé.  
1946 

Život na naší škole běží beze 
změny, je stále radostnější. Němci, 
kteří u nás zůstali jsou stěhováni 
za hranice – ovšem způsobem 
lidským. Půda, která po nich 
zůstala, i průmyslové podniky a 
obchody jsou obsazovány Čechy a 
Slováky, dále jsou do vlastnictví 
českých (drobných) zemědělců 
rozdělovány četné a rozsáhle 
majetky kolaborantů a německých 
přisluhovačů a pánů.  
 

Znárodněný průmysl pracuje 
dobře. Ovšem musí překonávat 
nebývalé těžkosti. Jsou to: 
nedostatek materiálu, zničená a 
od Němců vyloupená zařízení, 
odpor západních mocností (Anglie) 
proti znárodnění a tím nedostatek 
materiálu. Proč odpor? 
Kapitalistické velestáty vlastnily u 
nás četné největší průmyslové 
podniky, nebo z velké části jejich 
akcie.  

Následkem toho západní 
mocnosti- či lépe řečeno jejich 
kapitalistické kruhy ovlivňovaly 
podstatně vnitřní dění a vnější 
konání a politiku  našeho státu, 
ovšem bez zájmu o jeho osud, což 
markantně dokázal Mnichov v r. 
1938. Tím, že na rozhodující místa 
v naší vládě nastoupili 
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činitelové orientovaní vnitřně 
národně a bratrsky východně, (bez 
vyloučení přátelských citů k 
západu) dochází k znárodnění 
průmyslu a stěhování Němců od 
nás. To jsou dvě skutečnosti 
dosahu tisíceletého, které naráz 
našli v ČSR stát silný, národní, stát 
vzhledem k jeho inteligenci, 

vzdělání, vnitřní síle a zeměpisné 

poloze- stát světového významu. A 
západní kapitál? Ještě má čas, aby 
přišel k rozumu. Jeho posice je 
velmi otřesena, svět je ve vývinu, 
touha kolonií po samostatnosti, a 
svobodě a znárodnění průmyslu 
roste, volá stále hlasitěji, a jestli 
nám připravil společně s našimi 
zrádci pokoření v roce 1938, 
připraví svojí sobeckou politikou 

hrob velmocí svých vlastních států. 
Chtěl bych, aby si to uvědomily i 
kruhy naší vlastní reakce.  
V Norimberce se právě odehrává 
poslední drama německých 
zločinů – mezinárodní soud nad 

nimi.  

Zapsal A. Novák 

 

Květa Udržalová 

__________________________________________________________________________________ 
 

Neočekávaná cesta do Středozemě 
 
Začátkem prázdnin se kostěnické děti a jejich 
kamarádi proměnili v hobity a vydali se na 
neočekávanou cestu do Středozemě. Úkolem 
Společenstva Prstenu bylo donést Prsten, který 
vládne všem do Mordoru. Zde měl být Prsten 
svržen do Hory Osudu a zničen. 
Na dlouhé cestě z Krajiny hobitů až do 
Mordoru malé hobity a spřátelené elfy čekalo 
mnoho úskalí. Museli bojovat se zlými a 
podlými skřety. Museli získat klíč od Hory. 
Procházeli tajúplnou slují draka Šmaka, kde 
hobiti našli drahokamy, ale tím probudili draka 
Šmaka a strážce pokladu. Na své dlouhé cestě 
potkali Gluma, který je chtěl svést z cesty. 
Potkali také Gandalfa, který jim byl věrným 
rádcem   a přítelem. Svojí udatností, pílí a 
bojovností se hobiti dostali k cíli a Prsten 
zničili. Zachránili tím svoji Krajinu a země 
elfů, trpaslíků a lidí.    
Celé dobrodružství se odehrálo od 1. do 
7.7.2017 nedaleko obce  Zhoř. 
Toto léto jsme rozšířili naše řady na 47 dětí .  
Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli tento 
tábor zajistit, zejména obci Kostěnice. 
Bez Vás by to nešlo! DĚKUJEME  
A nakonec naše první táborová hymna na píseň 
„Když nemůžeš, tak přidej “ od skupiny Miraj 
 
Jsi trpaslík, tak si pískej  
Pojď hned s námi, cestou dlouhou 
zabiješ tím nudu pouhou 
Chcem si hráti, radovati, 
dobrodružství zažívati. 
 
Tak neváhej a pojď, tělo rozhejbnout  
Je to super pocit, žít a bojovat. 
Jako trpaslíček, teď směrem k pokladu jdem 
hned 
Než ho jiný uloupí. 
 

Ref:  My chcem tu být a bojovat, s drakem se 
popasovat 
To bude švanda vždyť to víš, 
tak nestůj a pojď k nám blíž. 
Když trpaslík zavelí, všichni přece dobře ví, 
je to plán, dobrej plán, jdeme tam. 
 
Naše plány dobře známe, do detailu probíráme. 
Co vše máme, jak to známe, co si dáme, jak se 
známe. 
 
Tak nestůj, nekoukej, čepičku si vem 
Je to skvělý pocit býti trpaslíkem, 
V žilách trpasličích je odvaha a naděje 
Co vždycky s námi je. 
 
Ref: My chcem tu být a bojovat S drakem se 
popasovat 
To bude švanda vždyť to víš 
Tak nestůj a pojď k nám blíž 
Když trpaslík zavelí, všichni přece dobře ví 
Je to plán, dobrej plán, jdeme tam. 
 
Když budete mít chuť, můžete si prohlédnout 
fotky na : 
http://malis72.rajce.idnes.cz/Kostenicky_tabor_
2017_hobbit 
 

 
 
Ahoj za rok  . . . . .          M.Peterková 
    

http://malis72.rajce.idnes.cz/Kostenicky_tabor_2017_hobbit
http://malis72.rajce.idnes.cz/Kostenicky_tabor_2017_hobbit
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Sportovní park Pardubice 

Po úspěchu loňského olympijského parku se 
organizátoři rozhodli i letos připravit sportovní 
aktivity pro celé rodiny.  
 Od 12. - 20.8. se oblíbený Park Na Špici 

promění v jedno velké sportoviště. Na 16 

stálých a 7 variabilních sportovištích představí  
více než šest desítek pardubických sportovních 
klubů na 50 různých druhů sportu. 
Za splnění připravených stanovišť čeká na malé 
i velké sportovce diplom, pro velké nadšence 

budou připraveny i medaile za bonusová 
stanoviště. Ty získají všichni, kteří obejdou 
stanoviště nejen v parku Na Špici, ale také ta, 
která se budou nacházet v prostředí zámku. 
Celý Sportovní park Pardubice zde bude navíc 
zahájen, a to v pátek večer 11. srpna večerním 
vystoupením skupiny Sabrage. 
Každodenní program parku bude startovat v 9 

hodin. Ranní ptáčata však mohou přijít dříve. 
Součástí SPP bude také ranní rozcvička 
v podobě programu Vstávejte s parkem, s nímž 
se návštěvníci budou moci probouzet již od 

7:30 hodin. Nebude to však jen o nějakém 
protažení, ráno budou na programu různé 
formy cvičení, například kruhový a funkční 
trénink, port de bras, tabata nebo bosu. 
Samotná stanoviště se budou uzavírat již v 18 

hodin, následovat však bude část Usínejme 

s parkem. Ta se bude konat každý večer od 19 
hodin a určena bude zejména rodičům s dětmi. 
Návštěvníci nepřijdou ani o exhibice, 
autogramiády z řad zástupců zúčastněných 
klubů, streetbalový turnaj pro veřejnost, 
americký fotbal, basketbal, karate, judo, 
capoeiru, basseball či pro Pardubice tradiční 
inline bruslení. Na pardubickém zámku budou 
pro změnu připravena minimálně dvě pevná 
stanoviště. Chybět nebudou i stanoviště 
netradičních, nových a moderních sportů. 
Součástí parku tak bude Segway arena nebo 
Jipast park s atlety. 

Ceny hracích karet budou stejné jako loni: 80 

Kč (od 17.7.2017 k dostání v Turistickém 
informačním centru), zvýhodněná cena 30 Kč 
platí pro aktivní seniory nad 65 let. 
Díky této hrací kartě se budou její držitelé moci 
aktivně zapojit do různých sportovních 
dispciplín. Hrací karta je časově neomezená a 
její součástí je QR kód, unikátní číselný kód pro 
přehled návštěvnosti, klíčenka, tak i mapa 
areálu parku. Na mapě jsou vyznačena stálá i 
dočasná stanoviště prezentovaných sportů. 
Vstup do parku je zcela zdarma. 

Převzato ze zdroje: 
http://www.ipardubice.cz/tiskova-zprava/ 

 
Hrad Kunětická hora 

Zpátky do pohádky - výstava filmových kostýmů 
ze známých pohádek 

Máte rádi Krkonošské pohádky? Hubatou Anči, 
dobráckého Kubu, uťáplého hajného, sojku-

žalobníčka, spravedlivého Krakonoše a všemi 
mastmi mazaného Trautenberka, který kudy 
chodí, tudy přemýšlí, jak by svého souseda zase 
jednou pořádně přechytračil?   

Pokud ano, tak si rozhodně nenechte ujít 
návštěvu Kunětické hory. V interiérech 
hradního paláce budou totiž vystaveny desítky 
kostýmů a rekvizit z řady oblíbených českých 
pohádek – vedle Krkonošských určitě poznáte 
filmy Anděl Páně, Lotrando a Zubejda, 

Rumplcimprcampr, Ať přiletí čáp, královno, O 
princezně, která ráčkovala, Královna Koloběžka 
I. a mnohé další. Výstava Zpátky do pohádky je 
na pohádkovém Rumburakově hradě (v 
sedmdesátých letech se na Kunětické hoře 
natáčel seriál Arabela) k vidění od května do 
září. 
Ideální tip  pro prázdninový rodinný výlet. 

Zdroj:https://www.hrad-kunetickahora.cz/ 
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