
 
UPOZORNĚNÍ 

 
Obecní úřad v rámci svozu komunálního odpadu přistaví 

velkoobjemový kontejner v sobotu 28.dubna  2018  
k obecnímu úřadu v době od  7.00 do 11.00 hod. 

 
Do kontejneru patří  velkoobjemový  
domovní odpad (koberce, křesla...) 

 
Dále bude proveden sběr  nebezpečného a elektro odpadu  

(pneumatiky, lednice, baterie ...) 
 
 

Tento víkend nebudou přistaveny kontejnery na bioodpad. 
 

 
Ročník XXI    číslo 1                        www.kostenice.cz                           leden – březen 2018 
 

 
Hasiči v Pevnosti poznání v Olomouci… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plánované jarní akce 2018 
 

30. 4. Pálení čarodějnic 
26.5.  Dětský den / od 15:00 na hřišti/ 

9.6.   III. Gulášovo - hasičské klání a oslavy 620 let obce Kostěnice 
23.6.   Dětské závody v požárním sportu – zakončení Ligy MH 

 
  
 
 

Obecní statistika 
POČET OBYVATEL 
 k 31.3.2018:      546 
 
Odstěhovali se: 
 
Filip Zdeněk, čp.8 

Dočkal Radim, čp.148 

Dočkalová Hana, čp.148 

Hubálek Ladislav, čp.123 

Vařeka Zdeněk, čp.128 

Fryšová Erika, čp.128 

Žáček Petr, čp.20 

Holubová Ivanka, čp.35 

Vodrážková Jana, čp.8 

Jouza Patrik, čp.181 

 
Přistěhovali se: 
 
Šmíd Radovan, čp.197 

Šmíd Ladislav, čp.197 

Šmídová Pavla, čp.197 

Šmídová Leona, čp.197 
 
Narodili se: 
 
Lupoměská Barbora, čp.77 

 
Opustili nás: 
 
Kučera Václav, čp.38 

 

http://www.kostenice.cz/
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Usnesení č. 1 z veřejného zasedání 
obecního zastupitelstva konaného 

dne  19.2.2018  
 
1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
pana Radomíra Charváta o hospodaření Lesního 
družstva. 
 
2. Obecní zastupitelstvo neuplatní předkupní 
právo na koupi chaty e.č. E 53 na pozemku p.č. 
6956/40 v k.ú. Holice. 
 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
14.12.2017. 
 
4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
činnosti rady za uplynulé období. 
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 2.  
 
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky 
inventur za rok 2017 a plán účetních odpisů.  
 
7. Zastupitelstvo obce Kostěnice ruší rozhodnutí  
z usnesení č.2 bod 10  ze zasedání zastupitelstva    
ze dne 22.5.2017. 
 
8. Zastupitelstvo obce Kostěnice schvaluje ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) a dle 
ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o 
uplatňování Územního plánu Kostěnice za 
období 03/2014 – 12/2017 včetně Pokynů pro 
zpracování Návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Kostěnice. 
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek 
k nájemní smlouvě č. 564/2005 o nájmu 
pozemků se společností Agrospol Hostovice, a.s. 
 
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje pokácení 
stromů:  
2 ks smrk stříbrný a thúje na pozemku p.č. 115/5, 
116/3 
6 ks smrk a 6ks thúje na pozemku p.č. 553/27 
1 ks bříza na pozemku 553/96 
1 ks douglaska, 6 ks smrk, 7 ks thúje na 
pozemku p.č. 436 
 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní 
uzávěrku Mateřské školy Kostěnice za rok 2017. 
Přebytek hospodaření ve výši 104 418,96 Kč 
bude převeden na rezervní fond a použit 
k hospodaření v roce 2018.  
 
12. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o odstupu společnosti Vak Pardubice od dohody 
na výstavbu splaškové kanalizace v obci. Dále o 
zastavení projektové přípravy pro územní řízení 
do doby posouzení nezávislým projektantem.  
 
 13. Obecní zastupitelstvo schvaluje odpuštění 
nájemného v obecní hospodě do 31.12.2018 
 
 

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání 
obecního zastupitelstva konaného 

dne  22.3.2018 
 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje  navržený 
protinávrh, vykácet vše na p.č. 436 v k.ú. 
Kostěnice: 5 x smrk, 1 x douglaska, 1 x jedle, 3 x 
thuje. 
 
 

BLAHOPŘEJEME 
 

V MĚSÍCI  DUBNU  2018  slaví své životní 
jubileum: 

paní  Věra Krátká 
paní  Jaroslava Jelínková 

 
V  MĚSÍCI  KVĚTNU  2018  slaví  své  životní  

jubileum: 
pan  Jaromír Hylák 

pan  František Krátký 
paní  Květa Kubíková 
paní  Hana Novotná 
paní  Alena Půhoná 

paní  Ivana Jelínková 
 

V  MĚSÍCI  ČERVNU  2018  slaví  své  životní  
jubileum: 

pan  Ladislav Lacina 
 

Všem přejeme hodně zdraví  
a štěstí do dalších let. 

-g.z.- 
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Tříkrálová sbírka 
 
První lednový týden letošního roku patřil jako již 
tradičně Tříkrálové sbírce. Ta se pod záštitou 
Oblastní Charity Pardubice konala v naší obci již 
po několikáté, letos však poprvé Kostěnicemi 
procházely hned dvě skupiny koledníků. První 
skupina si vzala jako cíl horní polovinu obce a to 
ve složení: Anička Novotná, Anička Beranová a 
Pavlík Beran, v doprovodu Zuzky Kubíkové 
Douškové. Další skupina pak brala šmahem 
všechno od podjezdu až k nové ulici, včetně. 
Anežka Vlastníková, Anežka Lohynská a 
Deniska Ročková procházely dolním koncem 
obce s Lucií Lohynskou. Sousedé, byli jste 
opravdu štědří a to nejen směrem k zapečetěné 
kasičce Oblastní Charity Pardubice, ale také 
směrem k našim malým koledníkům. Zpívalo se, 

koledovalo se, veselilo se a vybralo se rekordních 
9069,- Kč. Peníze putovali na dostavbu domu 
s odlehčovací službou v Ráji, v Pardubicích. 
Děkujeme Vám a těšíme se zase za rok – na tři 
krále. 

L. Lohynská 
 

 

 

 

 

Dětský karneval 
Jaký byl letošní dětský karneval? My myslíme, 
že vydařený! Když do vyzdobeného sálu 
Kulturního domu vtrhly první děti a prohlédli 
jsme si první masky, bylo předem jasné, že bude 
veselo, že nebude nuda a že si to všichni 
užijeme. Stoly se zaplnily, Roman Pulkrábek 
otočil na svém hudebním pultíku volume do 
prava a letošní dětský rej masek všech druhů 
mohl začít. Když jsme byli unaveni, představily 
se nám na parketu tanečnice Malinky, pod 
vedením Zuzky Bouškové. Malé slečny sklidily 
za svůj úžasný výkon velký potlesk. Pak jsme 
tančili dohromady, třeba na písničky Míši 
Sedláčkové, skákali jsme panáka, učili jsme se, 
jak tančit letkiss a taky jsme soutěžili. Zapojili 
jsme i rodiče. Maminky, i když se zpočátku 
zdráhaly, se praly o svá místa při hře zvané 
„židličkovaná“. Pak přišla na řadu krapet 
drsnější hra, určená hlavně tatínkům, ale přidali 
se i starší sourozenci, nebály se ani maminky. 
Úkolem bylo rozšlápnout nebo jakkoliv 
zlikvidovat soupeřův nafouknutý balonek. Musel 
však uhlídat ještě ten svůj, který mělo na noze 
přivázané dítko a po celou dobu se společně 
držet za ruku. Byl to boj! Ale stejně jako 
všechno, v tomto veselém odpoledni, byla to 
hlavně zábava. Všichni soutěžící získali za své 
výkony zaslouženou odměnu. Na závěr proběhly 
děti tradiční slavobránou a dostaly balíček 

bonbonů na cestu domů. Přijdete za rok zase? 
My určitě ano! Karnevalové odpoledne pro děti 
připravily: Jana Víchová, Naďa Englichová a  
Lucie Lohynská.  

L. Lohynská 
„Koukněte na toho fintila, pod krkem žlutého 
motýla…..“ 
Letošní dětský karneval se nesl v duchu písničky 
Šaškové počmáraní z pořadu Manéž Bolka 
Polívky. 
Jako každý rok se sešlo v našem KD spousta 
krásných masek, děti se vydováděly, mohly si 
zasoutěžit, zaskákat panáka, zkrátka všichni jsme 
prožili prima legrační odpoledne. 
Moc děkuju všem klaunům s červenými nosy, 
ale i bez nich. Humor neztrácíme za žádných 
okolností, přesně tak, jak zní text Bolkovi 
písničky. Díky všem! Těšíme se opět za rok.  
„…..když ale koukám se na lidi, všechno tak 
černě zas nevidím, všechno tak černě zas 
nevidím, ještě se dovedem smát…..“ 

J.Víchová 
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Malí hasiči Kostěnice 
 
Nový rok jsme začali velmi úspěšně. 20.ledna 
jsme se zúčastnili Hasičského šestiboje 
v Pardubicích – Polabinách.  Soutěžilo se 
v motání hadic na čas, střelbě ze vzduchovky, 
uzlové štafetě, topografii, hadicovém kole a 
kuželkách shazovaných rozhozením hadice. Ve 
velké konkurenci naši borci obstáli a A tým 
mladších získal stříbrnou medaili. 

 

 
Pokračovali jsme další vydařenou akcí tentokrát 
na domácí půdě. Již po čtvrté jsme přivítali děti 
z přípravek z blízkých i vzdálenějších končin 
(Kostěnice, Holice, Moravany, Pardubice, 
Komárov, Ostřetín, Horní Ředice, Břehy, Pustá 
Kamenice, Sloupnice, Bojanov, Hrochův Týnec, 
Úhřetice, Rokytno ). Soutěžilo tu 22 týmů, naši 
nejmenší ve velkém zastoupení tří družstev. I 
tady se nám zadařilo a cinklo druhé stříbro 
v pořadí. Porazila nás pouze Pustá Kamenice.  

 

 
 
V únoru jsme ještě splnili odborné zkoušky a 
v březnu pak vyrazili na výlet do Olomouce do 
Světa poznání. Tam jsme navštívili expozice 
Věda v pevnosti - Dějiny, jak je neznáte, Živá 
voda - Fascinující vodní svět, Rozum v hrsti - 
Pilotem v muzeu , Světlo a tma - Pojďte s námi 
zářit, DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM - Vstupte 
do jiné dimenze. Všichni si odvezli zážitky a 
nové vědomosti. Výlet to byl opravdu vydařený.  
 

 
 
A už nám začala jarní sezona, první závody jsou 
za námi. Byla to Rokytenská míle a naši mladší 
žáci A družstvo si opět nevedlo špatně, medaile 
sice necinkla, ale z 33 družstev to bylo krásné 
6.místo. Jen tak dál… 

 
                                                                -j.š.- 
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Typy na jarní výlety: 
 
Konečně tady máme jaro , letos opravdu krásné a 
tak Vám rádi zase představíme několik typů na 
nejen jarní výlety. Tentokrát bych Vás ráda 
pozvala na vyhlídku Chlum u Slatiňan a údolí 
říčky  Krounky :  
 

Vyhlídka nevyhlídka Chlum u Slatiňan 
 

Nedávno jsem přemýšlela, kam vyrazit s dětmi 
na jarní výlet a na internetu jsem objevila nový 
cíl v lese nad Slatiňanami. Nakonec jsme až na 
vyhlídku nedošli, protože jsme vyráželi až 
později odpoledne, tak naše putování skončilo na 
Kočičím hrádku (zmenšenina hradu pro děti – 
vybudovaná již zámeckými pány v předminulém 
století), ale chystáme se příště, protože vyhlídka 
Chlum vypadá lákavě – zajímavostí je, že je to 
vyhlídka – nevyhlídka, protože je obklopená 
vzrostlými stromy, ale i jako stavba je moc 
zajímavá, tak se moc těšíme…  Dá se k ní dojít 
procházkou  od Kočíčího hrádku nebo i od 
výletní restaurace  Monako…  
 

 
 
Slaťinany nabízejí spoustu parádních výletních 
cílů (zámek, park, hřebčín, koňské výběhy, 
Kočičí hrádek, opravená Švýcárna s malým 
hřištěm, rozhledna Bára, rekreační lesy Podhůra 
se všemi dalšími atrakcemi, jako jsou prolézačky 
pro děti, venkovní tělocvičny, odpočívadla a 
altány, výletní restaurace Hájenka...) Celé okolí 
doporučuji, my tam jezdíme moc rádi, je to od 
nás blízko a je tam opravdu krásně, a jak píšu 
stále je co objevovat :-).  
Přikládám článek o rozhledně, ze stránek města 
Slatiňany.  
 
 

 
Vyhlídková věž Chlum 

 
Jedním z posledních počinů při obnově 
Slatiňansko-slavického areálu je zajištění a 
rekonstrukce vyhlídky Na Chlumu, jejíž osud 
donedávna nebyl zrovna šťastný. Neobvyklá 
stavba stojí v lokalitě Na Chlumu na jižním úpatí 
kopce Hůra (403 m), asi 3 kilometry západně od 
centra Slatiňan. Na přelomu 19. a 20. století ji 
nechal vystavět kníže František Josef Auersperg. 
Po druhé světové válce, kdy byla obora zrušena, 
se o věž nikdo nestaral. Z celé této romantické 
stavby zbylo jen torzo z kamenů smutně 
zasazené mezi staré stromy nad strmým svahem 
ke Kochánovickým rybníkům. Mnoho lidí stavbu 
označuje za pouhou rozhlednu, což není úplně 
pravda. V rámci krajinné památkové zóny tvoří 
jedno z mnoha odpočinkových míst, míst pro 
setkávání, poklidné naslouchání přírodě a 
zároveň poskytuje přístřeší poutníkům při náhlé 
nepřízni počasí. Věž můžeme považovat i za 
hlásku střežící lesy a varující před požáry. Jak 
dokládají staré snímky, jde o stavbu, která byla 
oblíbena nejen mezi členy knížecí rodiny, ale 
také mezi zdejšími obyvateli, kteří ji využívali 
jako cíl procházek a setkání. 
O záchranu bojovala řad místních sdružení, 
avšak k její rekonstrukci došlo až v roce 2013. 
Chvályhodnou stavební obnovu financovala 
firma Lesy ČR, s.p. a vpřevzala tak zodpodětnost 
za dědictví po generacích, které tu byly před 
námi. Objekt hlásky je přímo projen s 
turistickými okruhy navazujícími na slatňanský 
zámek a další turisty hojmě navštěvaé stavby 
jako je Kočičí hrádek nebo Naučná stezka kolem 
Kochánovických rybníků. V sousedství se navíc 
nachází komplex Rekreačních lesů Podhůra. 
Nedaleko slatiňanského zámku je možné 
návštívit i 
muzeum 
strarokladrubskýc
h koní, a to v 
nedávno 
zrekonstruovaném 
objektu 
nazývaném 
Švýcárna.  
 
 
Zdroj: 
http://infocentrum
.slatinany.cz/index.php?page=tipy&action=vez 

http://infocentrum.slatinany.cz/index.php?page=tipy&action=vez
http://infocentrum.slatinany.cz/index.php?page=tipy&action=vez
http://infocentrum.slatinany.cz/index.php?page=tipy&action=vez
http://infocentrum.slatinany.cz/index.php?page=tipy&action=vez
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Nejkrásnější partie říčky Krounky 
Parádní výlet s ferratou, kterou zvládnou i 

děti 
 
Doslova pohlazením po duši je putování údolím 
říčky Krounky na Chrudimsku. Nejhezčí pasáž 
pojmenovaná Šilinkův důl je drobným 
zpestřením v podobě miniferraty s několika 
žebříčky a řetězy. Za pozornost však stojí také 
letní tábory a hrady. 
 

 
 
Se svými 30 km délky a povodím o rozloze 80 
kilometrů čtverečních se Krounka rozhodně k 
významným českým řekám neřadí. Avšak 
atraktivní přírodní okolí umocněné vyšším 
jarním průtokem pasuje malebnou říčku k 
místům turisticky velmi přitažlivým. Důkazem je 
putování po 20 km dlouhé červené značce z 
Krouny na hrad Košumberk, pod kterým se 
Krounka vlévá do o něco větší Novohradky. 
 

Pokud chcete jít celou dobu převážně dolů 
po proudu říčky, pak začněte v Krouně na 
severním úpatí Žďárských vrchů. Krouna se 
dvěma zdaleka viditelnými kostely – katolickým 
a evangelickým – se nejvíce „proslavila“ 
železničním neštěstím dne 24. 6. 1995, které je 
co do počtu obětí rekordní v novodobé historii 
ČR. Plně naložené nákladní vagóny o rychlostiaž 
100 km/h ujeté při posunování se tu srazily s 
protijedoucím motoráčkem plným mladých lidí 
jedoucích na taneční zábavu do Otradova. 
Devatenáct z třiadvaceti pasažérů 
nepřežilo. Nenápadný pomníček obětem se krčí 
pod železničním náspem za silničním přejezdem 
u zastávky Krouna. 
 

Železniční zastávka Krouna je zároveň 
východiskem k putování po červených značkách 
do údolí Krounky. Zpočátku je třeba vzít zavděk 
silnici a projít celým Otradovem, kde říčka teče 
prostředkem vesnice v umělém, kameny 
vydlážděném korytě. To se však změní hned za 
posledními domy, kde začíná první z velmi 
hezkých pasáží výletu. 
Krounka vtéká do lesního údolí a přírodní řečiště 
mění několikrát prudce směr v závislosti na 
puklinách v podložních hlubinných vyvřelinách. 
 

V korytě se objevují velké bochníkovité balvany 
evokující představu horského prostředí. Z 
pohodlně vedené značené cesty jsou ne vždy 
všechny krásné scenérie vidět, tak se občas 
vyplatí opustit značky a postupovat podél břehu. 
 

Kolem letních táborů do Šilinkova dolu 
 

Procházkový terén lesem kolem šumící řeky vás 
brzy přivede k areálu velkého letního tábora 
Barrandov. Vypadá velmi udržovaně, což u 
podobných zařízení nebývá zvykem. Opodál se z 
velké cedule dozvíte, že název Barrandov není 
žádná náhoda a že sem již od 50. let 20. století 
jezdí děti slavných českých režisérů a filmařů. 
 

V roce 1990 se tu natáčel film z pionýrského 
táborového prostředí Pějme píseň dohola, kde 
debutovala tehdy čtrnáctiletá Anna Geislerová. 
Tábor žije a je o něj velký zájem i v současnosti.  
Na další letní tábory narazíte za Kutřínem, který 
je východiskem k návštěvě Šilinkova dolu, 
nejatraktivnější partii údolí Krounky. V Kutříně 
zaslouží pozornost kaple z roku 1901 a hospoda 
Přístav s oficiálně přiznaným přídomkem 
„trampská“. Letní tábor Skanska níže po proudu 
říčky zaujme honosnou lávkou přes řeku, 
kulisami letního divadla a přírodními záchodky. 
Po zimě vše trochu omšelé, nicméně letní 
táborové turnusy 2018 se už připravují a 
zaplňují. 
 

To další tábor TJ Kolín vypadá, že už má svá 
léta za sebou. Narazíte na něj u bývalého mlýna 
Šilinkův důl, kde je v provozurestaurace 
s ubytováníma sportovišti. Když ještě mlýn 
fungoval, trávil v něm jako dítě několikrát 
prázdniny básník Adolf Heyduk (1835–1923), 
rodák z nedalekého Rychmburka.

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=160354/152918_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=162481/154400_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149910/143321_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=163586/154932_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159529/151167_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=164610/156502_0_
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Nultá česká ferrata pro každého 
 
Šilinkův důl je nejkrásnější a přírodovědně 
nejcennější partií Krounky, říčka tu vytváří 
na čtyřech kilometrech několik meandrů v 
hlubokém zalesněném údolí. Z příkrých svahů 
vyčnívají tmavá a silně rozpukaná drobová 
skaliska, z nichž se sypou někdy až do vody 
haldy ostrého kamení. 
Ve vodě žijí populace mihule potoční a vranky 
obecné, na březích se můžete setkat s pěti druhy 
obojživelníků, ledňáčkem i čápem černým. Podle 
pověsti se v tůních říčky kdysi dávno koupal 
zchudlý šlechtic a při potápění si přilepšil, na 
dně našel lesklé stříbrné šilinky. Tato měna 
německého původu s velmi různou hodnotou se 
v Čechách objevovala v 16. století. 
Značená stezka Šilinkovým dolem vede po 
pravém břehu a skalní pasáže zpočátku obchází 
po příkrých pěšinách shora. U posledního 
meandru však značkaři připravili návštěvníkům 
zpestření v podobě čtyř malých žebříků a fixních 
řetězů přímo nad vodou. Takový miniaturní 
„Prielom Hornádu“. 

 

Z Rychmburka na Košumberk 
 

Nádherné přírodní scenérie Šilinkova dolu 
okořeněné mírným adrenalinem nulté ferraty 
vyniknou zejména v jarním období, kdy korytem 
říčky protéká dostatek vody a lesy bez listí jsou 
ještě průhledné. Platí to i pro samotný závěr 
Šilinkova dolu, kdy se na protilehlém svahu 
objeví vydatný vodopád přetékající z mlýnského 
náhonu a kousek opodál na obzoru silueta hradu 
Rychmburk. 
Hrad vypadá lákavě, avšak prohlédnout si ho lze 
pouze zvenčí nebo z malého nádvoří. Slouží totiž 
jako domovpro duševně nemocné. Moc hezké 
jsou také uličky přilehlého městečka Předhradí, 
dříve Rychmburka. Tady se nabízí výlet ukončit 
a po odpočinku v hospůdce se odebrat na 
železniční nebo autobusovou zastávku. Časově 
zvládnutelné je však pokračovat po červené 
značce údolím Krounky dál, jelikož řeka zde 
svůj tok ještě zdaleka nekončí. 
 
Brankou v hradním příkopu sestupuje neznačený 
strmý chodníček dolů k lávce přes řeku a za ní se 
opět spojuje s červenou značkou. Ta už sice 
během dalších osmi kilometrů nevede důsledně 
kolem řeky, ale k místům, která stojí za vidění, 

se několikrát přiblíží. Především tam, kde jsou 
efektní skalní prahy a peřeje na tvrdých vrstvách 
rychmburských drob. 
Skvělou tečkou za přechodem údolí Krounky je 
výstup na zříceninu hradu Košumberk, která se 
vypíná kousek nad soutokem Krounky a 
Novoradky. Z hradu je pěkný výhled na město 
Luže s poutním kostelem. Geologové se zde 
mohou potěšit černou čedičovou skálou na 
nádvoří dokládající sopečný původ hradního 
návrší. K hradu přiléhá postupně rekonstruovaný 
areál historického pivovaru, který slouží zatím 
jen jako stylový penzion v kulisách počátku 19. 
století. 
 

 
 

Může se hodit - Itinerář trasy: 
Krouna, žel. zast. – Otradov (1,5 km) – Kutřín (7 
km) – Rychmburk (11 km) – Košumberk (19 
km). V celé délce červená značka 
Jak se tam dostat: 
Do Krouny jezdí o víkendech dva ranní vlaky 
z Pardubic. První v 7:08 s přestupem ve Žďárci u 
Skutče (příjezd v 8:53), druhý v 9:03 bez 
přestupu (příjezd v 10:15).  
Zpět do Pardubic buď vlakem z Předhradí 
(14:27; 17:56) po téže trase nebo autobusem 
z Luže, Košumberka (14:21; 17:54) k vlaku do 
Chrasti. 
Mít za dopravní prostředek auto je při realizaci 
celé délky popisované trasy nevhodné, jelikož se 
k zaparkovanému autu prakticky nedá vrátit. 
 

Autor: Martin Janoška  
iDNES.czdroj: https://cestovani.idnes.cz/vylet-
silinkuv-dul-krounka-chrudim-kosumberk-foy-
/po-cesku.aspx?c=A180417_141432_po-
cesku_hig     -l.j.- 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155427/148752_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=154599/148007_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=163586/154932_0_
https://cestovani.idnes.cz/vylet-silinkuv-dul-krounka-chrudim-kosumberk-foy-/po-cesku.aspx?c=A180417_141432_po-cesku_hig
https://cestovani.idnes.cz/vylet-silinkuv-dul-krounka-chrudim-kosumberk-foy-/po-cesku.aspx?c=A180417_141432_po-cesku_hig
https://cestovani.idnes.cz/vylet-silinkuv-dul-krounka-chrudim-kosumberk-foy-/po-cesku.aspx?c=A180417_141432_po-cesku_hig
https://cestovani.idnes.cz/vylet-silinkuv-dul-krounka-chrudim-kosumberk-foy-/po-cesku.aspx?c=A180417_141432_po-cesku_hig


XXI/1  Kostěnické noviny               Společenské a sportovní dění…                       stránka 8 
 
 
Ráda bych, jménem všech spokojených rodičů, 
poděkovala paní Michaele Füllové za 
uspořádání, organizaci a lyžařský výcvik 
menších i větších lyžařů. Poděkování patří také 
celému týmu Ski Fanatic a všem trpělivým 
instruktorům. Lyžařský kurz byl odstartován 
prvním nedělním odpolednem tohoto roku. 
Během šesti lekcí se děti učily a zdokonalovaly 
své lyžařské dovednosti. Završením kurzu byl 
maškarní rej, takže se na svahu zcela legálně 
pohybovaly kočičky s medvídkem, na sněhu 
zářily víly a princezny v doprovodu rytíře. Akci 
si nemohl nechat ujít také rocker s kouzelníkem.  
Na tu podívanou se přišla podívat i čarodějnice. 
Vzduchem poletoval čmelák a světe div se, na 
svahu vyrostla červená jahůdka. 
 

 
 
Velcí a malí, byli jste úžasní. A na závěr nemalé 
poděkování za poskytnutí dotace patří obci 
Kostěnice. 

Naďa Englichová 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Použitý kuchyňský olej 
 do odpadu nepatří! 

 

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci  
zajišťuje firma Černohlávek OIL 

 

- Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí 
- Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit 

 kontaminovanou vodu 

 
Jak se nechá použitý olej ekologicky likvidovat? 

- Použitý olej stačí slévat do PET lahví 
- Uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby  
na sběr použitého oleje ve Vaší obci 
- Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován 
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