Kostěnické

NOVINY
ROČNÍK XXI ČÍSLO 2

04 - 06 /2022

VOLBY 2022
Jak asi všichni víte, v září letošního roku se uskuteční volby do obecního zastupitelstva. Využiji této
cesty a rád bych oslovil ty, kteří mají zájem pracovat
v novém obecním zastupitelstvu, aby se zastavili
na OÚ, kde jim budou podány potřebné informace, jak se stát kandidátem do komunálních voleb.
Kandidátní listiny musí být odevzdány na pověřené
místo do 19. července. Více na stránkách obce.
V. Pulkrábek

POZVÁNKA
NA AKCE
Tenisový turnaj smíšených dvojic

27. 8.		

Rybářské závody

3. 9. 		

Turnaj v nohejbale

24. - 25. 9.

Tenisový turnaj

Počet obyvatel k 31.5.2022 		

OBECNÍ STATISTIKA
ODSTĚHOVALI SE
Filip Douda		
Markéta Novotná
Vendula Novotná
Jana Kovaříková		

20. 8.		

čp. 133
čp. 133
čp. 133
čp. 133

PŘISTĚHOVALI SE
Alžběta Jandová
Lubomír Valeš
Martina Valešová

čp. 81
čp. 106
čp. 106

NARODILI SE
Nikola Vyhnálková

553

OPUSTILI NÁS
čp. 30

Miroslav Bečka

čp. 68
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Č. 3 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 16.6.2022 V SALONKU KULTURNÍHO
DOMU.
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10. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej nově
vzniklého pozemku p.č. 553/109 v k. ú. Kostěnice
dle geometrického plánu číslo 501-51/2022.
11. Obecní zastupitelstvu vydává souhlas jako zřizovatel Mateřské školy Kostěnice k realizaci projektu „Dotační výzva: č. 02_22_002 Šablony pro
MŠ a ZŠ“.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 24.3.2022.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.

12. Obecní zastupitelstvo uděluje souhlas Mateřské škole Kostěnice (zastoupená Mgr. Ivanou Plecháčkovou) k přijetí finančního či věcného daru
do hodnoty 10 000 Kč. V případě daru překračující
danou částku bude zřizovatel školy předem požádán o souhlas s přijetím daru.

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje na období 2022
– 2026 patnácti členné zastupitelstvo.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity mateřské školy pro rok 2022/2023 na 28 dětí
ve třídě.

13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí napadení OZV č. 1, 2 Ministerstvem vnitra, odborem
dozoru a kontroly.

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet
a účetní závěrku obce Kostěnice , včetně výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2021 bez výhrad.

14. Obecní zastupitelstvo pověřuje radu obce
k přípravě investiční akce na vybudování sběrného místa.
Obec Kostěnice

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku
Mateřské školy Kostěnice za rok 2021, přebytek
hospodaření ve výši 551,47 Kč bude převeden do
rezervního fondu a použit ke krytí hospodaření
provozních nákladů roce 2022.

DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY
Českobratrská církev evangelická v Dvakačovicích
si Vás dovoluje pozvat na dětské letní bohoslužby
s programem:

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy Splašková kanalizace Kostěnice.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu č. 2.

21. 8.
18. 9.

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace ke stavbě optické sítě a o dostavbě splaškové
kanalizaci pro čp. 205 - 2014.

Dětské bohoslužby s piknikem v přírodě.
Dětské bohoslužby se společným sborovým obědem na zahájení školního roku.

Jste všichni srdečně zváni.

B L A H OPŘE J E ME
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Bečková Anna
Udržalová Květoslava
Jelínek Václav
Jeřábková Marie
Kučerová Vladimíra

Kučera Josef
Molková Božena
Brychta Luboš
Hejduk Václav

Faltýnková Věra
Janková Věra

Všem přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.
-V.Pátekwww.kostenice.cz

TJ SOKOL
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10 LET TÁBOŘENÍ
Dovolte mi touto cestou poděkovat dvěma hrdinkám Lence Táborské a Markétě Peterkové za odvahu pořádat táboření pro kostěnickou drobotinu. Je
tomu 10 let, kdy jsme vyjeli mimo hranice naší vísky
pod stany do obce Zhoř. Trénovat jsme začali už
před 11 lety na místním hřišti, to byla ale víkendová
akce v místě bydliště!
Holky měly tu odvahu sebrat děti a s pomocí dalších šikovných dospěláků je odvezly, nejprve na čtyři
noci, později na nocí sedm, do přírody, kde jim připravily báječný letní program!!!
Takže, mooooc díky, holky, a všichni ostatní! Přeji
Vám spoustu hodných dětí a plno klidných nocí na
dalším Sokolském táboření, nyní již na novém místě
na Vysočině.
Za TJ Sokol Kostěnice ČOS Jana Víchová

Táborová vlajka

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po dvou letech jsme opět mohli pořádat tradiční
průvod a pálení čarodějnic!!!! Sešlo se nás spoustu
s košťátky i bez nich. Kdo chtěl, zapojil se do průvodu s čarodějnicí a pak si mohl zasoutěžit na horní
louce. Děti vyráběly mini košťátka, krabičky na poklady, chodily v holinách plných pavouků, zaskákaly
si v pytli se žábou, ponořily se do slizu, nahmataly
příšerky v sáčku, zkrátka plnily samé čarodějnické
disciplíny. Když už se dost vyřádily, od hasičů dostaly limonádu a buřty, které si mohly opéct. Co dodat,
ohromná kupa „čarodějnic“ shořela….. vše zlé se
snad spálilo a dobré zůstalo. …
Děkuji všem dobrovolníkům a těším se na další čarodějnický rej!!!!
							
		
Jana Víchová

obec@kostenice.cz
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JARNÍ MĚSÍCE VE ŠKOLCE
Na jaře máme ve školce plno práce. V březnu jsme
dostali pozvánku na akci Dopoledne pro předškoláky
v základní škole v Dašicích. Děti navštívily druhou třídu, pojedly svačinu, pozdravily se s kamarády z vesnice a po zvonění se zúčastnily i hodiny matematiky.
Po matematice si nás vyzvedli žáci osmé třídy, kteří
nás provázeli dalšími stanovišti. Děti si mohly vyzkoušet například chemické pokusy, bubnování na africké
bubny, překážkovou dráhu v tělocvičně, vyrobit si čepici z papíru nebo nakreslit obrázek na počítači. Na
každém stanovišti nás čekal program připravený žáky
osmé třídy, kterým musím složit poklonu za perfektně
odvedenou práci.

Než jsme se nadáli, už tu byly Velikonoce a s nimi i velikonoční radování ve školce. Kluci přinesli košíčky a pomlázky, holky mašličky a něco dobrého na zub. Ale
jestli jste mysleli, že to měli kluci jednoduché, tak to
byste se spletli. Holky se klukům schovaly na zahradě,
a dokonce je překvapily i studenou sprškou (aby byli
kluci také zdraví).

V dubnu se u našich kamarádů Vojtíka a Aničky narodilo hříbátko. Maminka Vojtíka a Aničky nás provedla
po statku, pověděla nám, jak se o zvířátka stará a co
jim dělá dobře. Děti si mohly pohladit koťátka a telátka. Moc děkujeme za pozvání i za krásný zážitek.

www.kostenice.cz
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V závěru května jsme se vypravili do Záchranné stanice Pasíčka v Proseči u Skutče. Program byl bohatý
– prohlídka zvířat se zajímavým povídáním, jak se zvěř
dostala právě na toto místo a proč již není možné ji
vrátit do divoké přírody. Dále přednáška o velkých šelmách s výrobou medvědího zubu, a nakonec dobrodružné toulání po údolí Toulovcových Maštalí.

Na konci dubna se ve školce konal velký čarodějnický
rej. Děti si přinesly masky čarodějnic a čarodějů, užily
si dovádění i čarodějný přelet zahrady.

Mezinárodní den dětí jsme oslavili pohádkovou stezkou po vesnici. V džungli jsme pak našli poklad – trička
s Mickymousem a v kuchyni čaroděj nechal i nějakou
ledovou dobrotu.
V květnu nás navštívila lektorka Káťa, se kterou jsme
poznali něco málo z arteterapie a artefiletiky. Celé
dopoledne jsme věnovali hmyzímu světu, vyzkoušeli
jsme si tanec včel, meditaci nebo tvoření z keramické
hlíny a přírodnin.

Také nás navštívila Víla Srdíčková s pohádkou Princezna Kopretinka. Na vílu se vždy těšíme a nepřestává nás
udivovat, jak krásné kulisy, loutky i texty si víla vozí.
Před sebou máme ještě Medový den a pak už se budeme loučit s předškoláky. Ale o tom zase příště.
Ivana Plecháčková
obec@kostenice.cz
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PO STOPÁCH SEZÓNY 2022 ANEB
O VÍTĚZI SE ROZHODNE DOMA!
Letošní sezóna Hry Plamen se pomalu blíží ke konci.
Družstva starších a mladších hasičů už vyhlíží pouze
„domácí“ závody v Hostovicích, v nichž by měla bojovat o přední umístění v rámci celkového hodnocení
Hry Plamen. Ještě než se ale pustíme do rekapitulace
dosavadního průběhu sezóny, věnujme chvíli pozornosti našim nejmenším a budoucím nadějím požárního sportu.
Kostěnické hrátky s hasičátky se letos konaly 2. dubna po roční odmlce. Na nejmladších členech našeho
sboru bylo vidět obrovské nadšení a chuť, se kterou se
vrhaly do plnění disciplín. Děti jako obvykle soutěžily
v 5členných družstvech ve 4 disciplínách. Konkrétně
šlo o určení grafických značek technických prostředků, spojování hadic a proudnice a svinutí 5 m hadic.
Královskou disciplínou byla štafeta družstev. Během
ní museli nejmenší závodníci překonat tunel, kladinu, příčné břevno nebo proběhnout hořící maštalí.
Výsledkově se našim týmům celkem dařilo, i když na
prvenství to v jeden okamžik závodu vůbec nevypadalo. Nejmenší hasiči se ale nenechali zahanbit, zabrali
a nakonec vybojovali na domácí půdě krásné 1. místo.
V tu chvíli jsme ještě netušili, že nám startuje hodně
úspěšná sezóna plná vítězství a umístění na stupních
vítězů.

O týden později se družstva starších a mladších hasičů
vydala na Rokytenskou míli. Tradiční nedělní závody
byly poznamenány doslova aprílovým počasím, protože jsme si chvíli užívali slunečních paprsků a za několik
minut jsme se schovávali před sněhovými vločkami.
Klobouk dolů před všemi dětmi, že i v tomto počasí
dokázaly podat špičkové sportovní výkony. Z Rokytna
děti odjížděly spokojené, protože vybojovaly stříbrné
medaile v kategorii mladších i starších. To je velmi
slušný výsledek, když vezmeme v úvahu nevyzpytatelwww.kostenice.cz
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né počasí a drobné problémy s výstrojí závodníků.
Předposlední dubnový víkend nás čekal dvojboj v našich oblíbených Břehách. Sobota byla vyhrazena pro
setkání hasičských přípravek, které jsme si s drobotinou nemohli nechat ujít. I když jsme vystoupení
připravovali a cvičili na poslední chvíli, podařilo se
jej předvést prakticky bezchybně a děti sklidily velký
úspěch. V mezičase si děti z přípravky vyzkoušeli disciplínu Železný hasič. V ní měly prokázat sílu, šikovnost a vůbec si vyzkoušet, jak je povolání hasiče těžké.
Naše drobotina tuto soutěž doslova opanovala, protože děti posbíraly medaile ve všech kategoriích s výjimkou starších žáků. Zlaté medaile získala Kačka Lohynská a Kuba Novotný, stříbrné medaile si pak odvezla
Anežka Füllová, Anička Růžičková a Tomík Petružálek.

Víkendový maraton pokračoval v neděli za nepříliš dobrého počasí. Celý den jsme bojovali nejenom
s tratí a překážkami, ale hlavně s deštěm. Tím se však
družstvo starších a 3 týmy mladších hasičů nenechaly
zahanbit, takže předváděly vynikající výkony. Nejstarší naši závodníci vybojovaly krásné 2. místo, když nestačili pouze na suverénní hasiče z Čeperky. V mladší
kategorii se nejstarší tým také umístil na stříbrném
stupínku. Ani zbylá 2 družstva mladších se však nenechala zahanbit a v tvrdé konkurenci 17 mančaftů se
prosadila na 4. a 12. místo.
Závody v Břehách se naplno rozběhl kolotoč letošní
Hry Plamen, kdy jsme prakticky každý víkend trávili
na soutěžích. Další v pořadí byla Dříteč, kde se dařilo hlavně mladším žákům. Po dominantním výkonu si
domů děti vezly zlaté medaile. Starší žáci bohužel doplatili na neplatný pokus na štafetě 5x60 m, ale i přesto získali hodně cenné 6. místo. Náladu si tým vylepšil
na útocích. Nadšení z času 17:98 bylo příslibem pro
dobré umístění na nadcházejícím okresním kole v Holicích. Při cestě domů pak samozřejmě nemohla chybět za odměnu zmrzlina.
V polovině května nás čekalo okresní kolo, kde šlo
především družstvu starších o postup do kola krajského. Dosavadní výsledky nasvědčovaly, že to pro par-
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tu okolo Elišky Kubíkové a Honzy Štěpánka bude jednoduchá práce. Opět se ale ukázala krása požárního
sportu. Prakticky po celý den se tohle družstvo drželo
na postupové 3. příčce, nicméně potom přišly na řadu
útoky. V nich se bohužel nepodařilo zopakovat skvělý
čas z Dřítče. Do krajského kola tým starších nepostoupil, ale i tak zapsal solidní umístění do celkového pořadí Hry Plamen. V kategorii mladších naši závodníci
podstoupili těsný souboj s domácími Holicemi. Díky
suverénně nejrychlejším požárním útokům se nakonec děti vyšvihly na 1. místo. Pro některé závodníky to
byl první cenný kov, takže radost byla opravdu velká.

Další týden následovaly závody v daleké Volči. V klidném prostředí a konkurenci několika málo družstev
jsme čekali dobré umístění, ale bohužel jsme opět
bojovali s vlivy počasí. Tentokrát to byl vítr, který relativně hodně ovlivnil požární útoky. Družstvo starších
rychle zapomnělo na blamáž z okresního kola v Holicích a opět všem předvedlo, že útoky umí skvěle. Díky
vynikajícímu času se vyšvihlo na 2. místo. Bohužel útoky se tentokrát nepodařily partě okolo Máji Beranové
a Jirky Štěpánka. Nakonec právě pomalejší čas na útoku rozhodl o stříbrných medailích, a to i přes shodný
součet umístění s Dolními Ředicemi.
Předposlední ligové závody jsme absolvovali v Komárově. Ani tentokrát se děti nenechaly zaskočit prudkým deštěm a zimou, která nás dost překvapila. Mladší žáci opět předvedli bezchybný výkon, takže domů
odjížděli se zlatými medailemi. Ani družstvo starších
nezávodilo špatně, nicméně ve finále z toho byla nepopulární brambora.

Náročná sezóna je takřka za námi. Týmy mladších
a starších žákům mají reálné šance na přední umístění v letošní sezóně Hry Plamen. O všem budou rozhodovat závody 25. června v Hostovicích. I když bychom rádi o celkové vítězství zabojovali na domácí
půdě, není to možné kvůli nevyhovujícímu tréninkovému prostoru plném děr. U nich je příliš velké riziko
vymknutého kotníku nebo podobného zranění, což
jednoduše nemůžeme riskovat. Přesto budeme rádi,
když budete dětem držet palce, protože za tvrdou dřinu a náklonnost požárnímu sportu si dobré umístění
v lize zaslouží.
Jaroslav Ždímal za tým vedoucích

obec@kostenice.cz
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KOSTĚNICKÝ DÉČKO SVĚT
Mezinárodní den dětí, který připadá na 1. 6. jsme oslavili také v Kostěnicích. Tématem letošní oslavy a také
všech stanovišť se stala barevná a všemi oblíbená stanice vysílání České televize – Déčko. Déčko už není jen
program, na kterém běží pohádky pro děti. Déčko má
své hrdiny, záporáky, hvězdy, oblíbence - Déčko má
svůj vlastní svět. A protože jsme v Kostěnicích, vytvořili jsme pro naše nejmenší KOSTĚNICKÝ DÉČKO SVĚT.

Na deset stanovišť jsme dětem přenesli jim známé postavy nebo pořady, ale hlavně s Déčkem tolik spojené
barvy duhy a duhu samotnou.
Děti začínaly na horní louce a jejich cílem bylo hřiště
za podjezdem, kde na ně čekala zasloužená odměna.
Hned na startu si mohly vyrobit symbol stanice Déčko:
ovečku.

www.kostenice.cz
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Kamarádi z Kouzelné školky se na ně těšily na hřišti u bytovek, a hned o stanoviště dále si procvičovaly
své hbité jazýčky, stejně jako v pořadu Logohrátky.
Velmi lákavým a oblíbeným stanovištěm byla Cukrárna u Aničky. Kdo by odolal pokušení „uvařit“ si vlastní pohár? Sportovně laděné bylo stanoviště s lany
a Bludišťáky, zatrsat si mohly děti při Hýbánkách se
Zuzkou. O něco vážnějším stanovištěm pak byla zajisté Doprava s Romanem, kde řádění na kárách přihlížel také důležitý policista – naštěstí jen z papíru :). Po
vyčerpávajících výkonech přišli na řadu Draci v hrnci
a příprava vlastní osvěžující limonády. Za podjezdem
již na děti čekal Mistr N a Etiketa s Naďou. Pokud jste
dobře naslouchali, tak už určitě víte, kdy je vhodné ve
společnosti použít mobilní telefon nebo zda je společensky významnější muž či žena.
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Všechny děti dostaly podle svého věku kartičku, kam
jim byly na stanovištích připsány indície k žádané odměně v cíli. Malé, větší nebo velké – všechny děti bez
rozdílu věku, se díky vyplněné kartičce v závěru dozvěděly, že POKLAD JE NA KONCI DUHY.
Duhu bylo ale nejdříve třeba namalovat a to bylo úkolem posledního stanoviště. Na hřišti tak ještě dnes
najdete duhy všech velikostí i barev. A poklad? Ten si
zaslouženě odnesly děti!

Děkujeme všem dobrovolníkům za realizaci a dětem za
báječnou atmosféru, díky kterým byl tento den opravdu
dnem dětí. Tak za rok na viděnou!
Pořadatelem akce byla Obec Kostěnice a TJ Sokol Kostěnice (ČOS).
-l.l.-

obec@kostenice.cz
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BOJ ZAČÍNÁ, JSOU VŠUDE!!!
Mandelinky na bramborách, mravenci v jahodách, mšice na rybízu, slimáci žerou sazeničky
dýní, salátů a obrovsky jim chutná afrikán. Je
to zápas nevídaný, snad aspoň někdo z nás
zvítězí!!!! A doufejme, že nepřijdeme k úhoně
my dvounožci. Bojuji udatně, někdy jsem tak
zoufalá - to když mi i přes posyp slimák sežere
další rostlinku hokaida a někdy jsem nad věcí
- to když mi rozkvete luční kvítí a já vím, že se
v něm těm slimákům táááák líbí….

Nezapomeňte: sbírat slimáky (nebo použijte
některý z přípravků Slimex, Feramol) – ideálně
obě varianty spojte, ať se vám ty potvory přes
léto nepřemnoží!!!!

Proti mravencům v záhonech zabojujte Substralem na mravence – má dlouhodobý účinek. A na mšice, mandelinku a jiný škodlivý
hmyz funguje Mospilan).

Rada k nezaplacení: Nezapomeňte se hlavně
radovat ze své zahrady, zkrátka užívat si života!
Veselé léto, plno zážitků a hodně zdraví Vám
přeje Jana Víchová.

www.kostenice.cz

Tip: Letos jsem vyzkoušela při rozsazování i při sázení všech letniček a sazenic
rajčat i paprik a bylinek přípravek SYMBIVIT tric . Výrobce slibuje vyšší odolnost,
výnosnost, vyšší počet květů a lepší chuťové vlastnosti plodů. Musím říct, že vše
roste náramně, rajčátka mi kvetou už od
konce května a rostou rychle. Balkonovky jsou nádherné, silné a plné květů.
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KAM V OKOLÍ ZA VÝLETY
Letní prázdniny jsou za dveřmi a s nimi i čas
vyrazit na výlet. Nikdy se nám nechce moc daleko, a tak vítáme každé doporučení na místo nebo zážitek, které je doslova za humny.
Abychom necitovali jen turistické průvodce
a všem známé památky, vybrali jsme místa,
která možná ještě neznáte nebo naopak jste
na ně tak trochu zapomněli.

Exotika na ranči Bítovany
dojezdová doba z Kostěnic 20 min
www.exotikanaranci.cz
Ranč s chovem hospodářských i exotických
zvířat, který se neustále rozrůstá. Domov zde
mají, kozy, koně, lamy, nyaly nížinné, bažanti, dikobrazi. Dále jsou to klokani, mývalové,
nosálové, surikaty, mangusty, velemyši obláčkové. Z primátů jsou k vidění malpy plačtivé,
kočkodani, giboni, tamaríni, kosmani, lemuři.
Zástupce šelem je puma, rys, karakal, serval,
irbis. Dětské hřiště je součástí.

Kočkovité šelmy Mini zoo Chvojenec
dojezdová doba z Kostěnice 16 min
www.kockoviteselmy.cz
Manželé Kereizlovi ve Chvojenci chovají kočkovité šelmy už mnoho let, ovšem teprve nedávno se rozhodli zpřístupnit svou domácí ZOO
návštěvníkům. Ti po předchozí telefonické
domluvě uvidí levharty, rysy, pumy americké,
karakaly, tygry i lvy. Chovají téměř třicet zvířat. Rodiny s dětmi jistě ocení i dětský koutek
a možnost svezení na koni.

Vysoké Chvojno – obora a arboretum
dojezdová doba z Kostěnic 16 min
www.lesnidruzstvo.cz
Arboretum v dnešní podobě začalo výsadbou
někdy v letech 1886-1889. V areálu jsou vysázeny stromy ze všech světadílů severní polokoule, najdete zde 62 druhů jehličnanů a 152
druhů listnatých dřevin. Dodnes se zde z doby
založení zachovaly nejvzácnější druhy. Nedaleko arboreta se nachází také zookoutek, ve
kterém lze pozorovat spárkatou zvěř z oblasti
Holicka - daňky, srny, jeleny, muflony a černou
zvěř. Zookoutek objevíte naproti dostavovanému zámečku kousek pod obcí.
….odtud můžete i pěšky přes kemp Hluboký do
Holic, navštívit:

Památník Dr. Emila Holuba v Holicích
dojezdová doba z Kostěnic 13 min
www.holubovomuzeum.cz
Jedno z míst, které se řadí mezi ty notoricky
známé a kde máte pocit, že Vás „vycpaniny“ nemohou ničím překvapit. Avšak opak je
pravdou. Tento multimediální prostor s domorodou vesničkou, savanou a funkčními
Viktoriinými vodopády, má návštěvníkům
zprostředkovat osobní zážitek z afrických cest.
Protože je Africké muzeum Emila Holuba cílem
nejenom školních výprav, ale také rodinných
výletů, soustředí se zrekonstruovaná expozice
i na děti. Je pro ně připraven koutek s hrami
i hřiště v podobě africké vesničky. A stojí za to!

obec@kostenice.cz
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Muzeum loutkářských kultur Chrudim
dojezdová doba z Kostěnic 18 min
www.puppets.cz
Díky koronaviru se muzeum nuceně přesunulo do on-line světa. Zájemci si mohou vyzkoušet virtuální prohlídku v doprovodu maňáska
Ručiky, nebo se ponořit do historie a archivů
v roli badatele, který hledá loutkoherecké perly. Naježený maňásek Ručika není úplně typický průvodce. A také si vybírá místa, kam se jen
tak nepodíváte – nebojí se rozebrat dlažbu,
aby se dostal ke středověké studni, prohrabat
krabice v depozitáři, nebo spočítat mouchy

DĚTSKÉ HRY
Protože dobrovolní hasiči v Kostěnicích oslavují dlouholeté výročí založení jejich spolku, začnu nejdříve vzpomínkou ne na dětské hry, ale na příhodu, kterou nám
vyprávěl otec mého kamaráda. Jednou u nich na dvoře
začala hořet dřevěná skříňka elektrických hodin. Ano,
dříve byly elektrické hodiny – odečítání odběru elektrické energie – umístěny v dřevěné skříňce ve venkovní
zdi domu. Když to otec mého kamaráda spatřil, projevil
se v něm instinkt dobrovolného hasiče, to znamená, že
se oheň hasí vodou. Běžel tedy pro kýbl, napustil ho
vodou a vyšplíchl ten kýbl na elektrické hodiny. Elektrický proud se samozřejmě ozval a otec mého kamaráda
dostal parádní zásah. Nebylo to však fatální a pro otce
mého kamaráda to bylo důrazné poučení pro dobrovolného hasiče. Přeji všem kostěnickým dobrovolným
hasičům,ať se vždy v kritických situacích rozhodují
správně!
A teď vzpomínka na naše dětské hry, které jsme si hrávali. Samozřejmě začnu u pískoviště. Doma jsem z písku navršil kupu, do které jsem zabodnul kolečko z dětského kočárku na hřídeli a měl jsem volant traktoru.
Přidal jsem dřevěnou tyčku, kterou jsem také zabodnul
do písku a měl jsem rychlostní páku. Sedl jsem si před
navršenou kupu písku, „nastartoval“ traktor a už jsem
kroutil volantem, řadil rychlosti a vydával zvuky jako
traktor. Moc mě ta hra na řidiče traktoru bavila a moje
vzpomínka na ni je stará už asi sedmdesát let!
Nejvíc jsme si s ostatními dětmi hrávali venku. Zpočátku to byla samozřejmě hra na schovávanou – „na pikanou“ - jak jsme ji nazývali. A schovávali jsme se všude
možně – za plotem, v příkopech, v keřích, na stromech
a podobně.
Další hra, spíše sběratelská vášeň, byla o střípkách,
které jsme různě nacházeli. Byly to zbytky rozbitého
porcelánového nádobí – talířů, hrnečků a podobně,
které lidi porůznu odhazovali na různá smetiště. Popelnice (nádoby na sběrný odpad) tehdy ještě na vesnici
nebyly. I já jsem měl doma sbírku střípků. Některé jsme
si mezi sebou vyměňovali. Zvlášť ceněné byly střípky,
na kterých byly alespoň části rokokových postaviček.
No, sbírky to byly velmi hodnotné!

www.kostenice.cz
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v minaretu muzea. Serióznější rubrikou pro
dospělé jsou třeba Střípky ze sbírky, kde se dozvíte další zajímavosti ze sbírky muzea. Máte
tak třeba jedinečnou příležitost zaposlouchat
se do tónů flašinetu, který patřil slavnému
loutkářskému rodu Kopeckých nebo se pokusit porozumět vzletnému jazyku loupežníků
a arcilotrů z představení Marcelo a Boloneri
z roku 1946.
Zdroj: www.kudyznudy.cz
A pokud se chcete vydat za hranice našeho
kraje a prožít léto ve velkém stylu, určitě navštivte stránku www.velkadobrodruzstvi.cz/
vylety-s-tajenkou/ . Dobrodružství je léto nakloněno!
-l.l.-

Když už jsme byli větší, tak jsme se na návsi scházeli
a většinou mezi „klukama“ a „holkama“ hráli na stopovanou. Rozhodli jsme se, která skupina odejde a druhá
je pak bude počase stopovat. Vzpomínám si, že jednou
jsme jako kluci vyrazili za humna. Na cestách, kterých
bylo za humny mnoho - skoro za každým stavením,
jsme dělali šipky, aby nás holky vystopovaly. Obešli
jsme skoro celou vesnici a pak jsme se rozhodli, že každý z nás se schová tím, že vyleze na strom. Po delším
čase jsme viděli z korun stromů přicházet děvčata. Tichounce jsme je pozorovali, jak nás dole po zemi hledají. Nenapadlo je zvednout hlavy a podívat se do korun
stromů. Za nějaký čas děvčata hledání ukončila a odešla pryč. Nesli jsme to my kluci jako, že děvčata námi
pohrdají. Už jsem jim to ale odpustil!
Jednou jsme s kamarádem objevili na polní cestě otvor, kam vlétaly vosy. Měly tam v podzemí vosí hnízdo.
Rozhodli jsme se, že těm zlým vosám zasypeme otvor
a tak je zneškodníme. Vzali jsme doma lopatky na uhlí,
nabrali v blízkém pískovišti trochu písku, přiblížili jsme
se k otvoru, kam vlétaly vosy a na povel jsme ten otvor
zasypali a vítězně poskakovali nad zasypaným otvorem. Ale jen chvilku. Vosy totiž měly ke svému hnízdu
v blízkosti ještě jeden otvor, o kterém jsme nevěděli.
Vosy z toho otvoru vylétaly a hnaly se na nás. Utíkali jsme od toho místa, za námi spousta vos, které nás
„odměňovaly“ svými žihadly. Já dostal několik žihadel
do krku, kamarád i jedno žihadlo pod oko. Vosy se pak
uklidnily, my sebrali lopatky a zkroušeně jsme se odebrali domů. Druhý den jsme přišli do školy – já s krkem
nateklým a kamarád na jedno nějaký čas neviděl. Přesvědčili jsme se o tom, že zlikvidovat vosy, není zas tak
jednoduché!
Nejvíce jsme si ale hráli opravdu za humny, kde bylo
spoustu cest mezi poli, kde byly remízky, louky, písníky.
Kde bylo plno zvěře – koroptve, bažanti, zajíci, objevovaly se i srnky a někdy i divoká prasata. Chytali jsme
křečky, lasičky a další. Kde v potoku kvetly blatouchy,
bylo mnoho žab a sem tam plavaly i ryby. Louky rozkvétaly mnoha květinami. Mezi obilím kvetly vlčí máky,
chrpy a koukol. Na podzim kvetly na loukách jemně fialové ocúny. Kdeže ty dávné doby jsou!
Jaroslav Lohynský
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ŠKOLNÍ ROK 1973-74
Školní rok byl slavnostně zahájen v první třídě
školy za přítomnosti předsedy MNV s. Bárty, tajemnice MNV s. Bláhové, předsedy kult. komise
s. Bečky, zástupknyě ČSŽ s. Bečkové, a předsedy
SRPŠ s. Molka. Přítomné uvítal za SRPŠ s. Molek,
za školu s. Dytrych, za MNV a složky NF s. Bárta
a s. Bečková.
Do 1. ročníku přišlo 15 žáků, kterým byly v upomínku na 1. den ve škole předány drobné dárky
a květiny. Ke konci škol. roku se ještě jeden žák
přistěhoval, a tím dosáhl počet žáků ve škole 51
žáků , což je od r. 1955/56 nejvyšší počet. Z uvedeného počtu žáků je jich 47 české národnosti, 3
žáci maďarské, a 1 žák nár. slovenské.
Třída 1.
1. Post. ročník chlapci 11, dívky 4
2. Post. ročník chapci 9, dívky 3

Třída 2.
3. Post. ročník chlapci 3, dívky 3
4. Post. ročník chlapci 11, dívky 7
Celkem 51 dětí.
Zvláštností je dvojnásobný počet chlapců proti
dívkám, což do určité míry ovlivňovalo prospěch
a chování žáků ve škole.
Škola je dvoutřídní a ředitelem je s. Dytrych. Je
zároveň třidním učitelem 2. třídy, ve které byl
spojen 3. + 4. ročník. Třídní učitelkou 1. třídy je
s. Krpatová. Poněkud méně běžné spojení ročníků bylo provedeno na základě rozboru struktury
ročníků a počtu žáků v jednotlivých ročnících.
Školnicí a zároveň uklizečkou zůstává opět s. Malíková, která dobře pečuje o čistotu a pořádek ve
škole. Po celý školní rok byla kuchařkou ve škole
s. Tučková, která je důchodkyně a velmi dobře
vaří. V měsíci červnu vařila dětem i ve škole v přírodě.
Předsedou SRPŠ zůstal s. Molek, náčelník stanice ČSD Kostěnice. Třídní důvěrnicí 2. třídy byla
s. Zahrádková Jitka, důvěrníkem 1. třídy byl zvolen s. Jan Zrůst, jednatelkou s. Anna Bečková.
Pokladnicí s. Svobodová Alexandra. Výbor SRPŠ,
především s. Molek, velmi dobře spolupracuje
s ředitelem školy při nejrůznějších kulturních,
i brigádních akcích . Na konci škol. roku odcházelo na prázdniny 12 žáků školy se samými výbornými, převážně děvčata. Naproti tomu byla
na škole skupina slabých žáků, kteří přestože
jim vyučující věnovali individuální péči, měli
slabý prospěch. Jeden žák opakuje 4. ročník, 2
žáci postoupili s jednou nedostečnou do dalších
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ročníků. V chování nebyla sice udělena snížená
známka z chování, ale bylo uděleno několik důtek, většinou za nekázeň.
Schůzky vedl opět s. Nebuželský – otec žáka 4.
ročníku , dlouholetý pracovník u PO. Schůzky
měly dobrou náplň a úroveň. Jejich úroveň a pravidelnost se poněkud zhoršila v jarních měsících
v důsledku časového zaneprázdnění s. Nebuželského. Ze školy navštěvovalo schůzky PO 7 žáků.
Počet přihlášených na náboženství poklesl na 3
žáky, proto probíhala výuka náboženství ve škole 1x za 4 týdny.
Školní rok 1973/74 byl rokem nejvyšší aktivity
za poslední roky. Řediteli se podařilo za vydatné pomoci s. Molka odstranit mnohé nedostatky
v budově školy, které byly ve škole po mnoho let,
především však došlo k rozsáhlé úpravě předškolního pozemku a okolí školy. Byl vybudován
nový plot. Byla provedena celková úprava před
školou. Byla postupně vyklizována půda, na ni
vybudována malá místnost, která bude sloužit
jako pomocný kabinet, časem jako fotokomora.
Byl zadán projekt ústředního topení, s jehož zabudováním se počítá ve škol. roce 1975/76. Byla
vykoupena část pozemku od s. Šmahela, souseda školy. Na získaný pozemek byla přesunuta
MŠ. Bylo vybudováno školní hřiště, upravena
školní zahrada. Veškeré úpravy v okolí školy si
vyžádaly přes tisíc brigánických hodin, z nichž si
ředitel odpracoval asi 100 hodin a s. učitelka 25
hodin. Hřiště a úprava dvora budou dokončeny
ve škol. roce 1974/75.
Značně se zlepšila vybavenost školy škol. nářadím a pomůckami, především vybavenost dílny
a sportovního zařízení. Pro veškeré úpravy se
podařilo získat i větší zájem MNV než v letech
předešlých, což se projevilo především v uvolnění finančních prostedků na různé akce. Značně
vypomohlo také místní JZD, především potřebnou mechanizací. Byl získán i starší klavír pro výuku hudební výchov. Škola dosáhla opět na jaře
významného úspěchu ve sběru odpad. surovin,
obsadila 1. místo v okrese a získala právo vyslat
1 žáka k moři za odměnu. Byl jim Ladislav Teplý
z Kostěnic.
Celkové množství sběru: 15.945,5 kg
Finanční zisk
30.000 Kč
Průměr na žáka 		
318,9 kg
Mimo sběr odpad. surovin sbírali žáci i ve větší
míře než v min. letech léčivé byliny, a účastnili se
různých významných slavností v obci.
Relace do rozhlasu + vystoupení žáků s pásmem
na veřejném zasedání MNV v sále kult. domu.
Kulturní vložka při slavnosti na MNV. Byla provedena kult. vložka žáků na veřejném zasedání

obec@kostenice.cz
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MNV 12.12.1973. V rámci oslav MDŽ sehráli žáci
ZDŠ divadelní hru Popelka, s kterou hostovali
i v obci Dříteč. Hra měla úspěch, byla hojně navštívena občany z místa i okolí. Pro ředitele, s.
učitelku i další pomáhající rodiče její nácvik přinesl mnoho potíží se získáním kulis – žádné nebyly. Byly dovezené až ze Dříteče, kostýmy z Prahy, sál OB nemá potřebné zatemnění atd. Na
základě uzavřené patronátní smlouvy mezi n. p.
Domácí potřeby a ZDŠ Kostěnice uspořádali žáci
krátké pásmo pro podnik 15.3.74. Velmi se líbilo.
V květnu opět jako v minulém roce lampionový
průvod s téměř 100% účastí žáků s vyučujícími
atd. Žáci se opět zúčastnili školy v přírodě u Peci
pod Sněž. Ve dnech 16.6.-25.6. na horách nikdo
neonemocněl, nedošlo k žádnému úrazu, počasí vcelku pěkné, přes velký počet žáků a proto
i značné vypětí pro dozírající i kuchažku, a lze
zhodnotit jako velmi úspěšnou akci.
Na škole byl veden kroužek pěvecký, recitační,
kroužek šití a pletení, pohybové hry, soutěže
sportovní a soutěže ve sběru.
Akce v obci. Pokračuje výstavba vepřínů – kooperace JZD, provádějí se úpravy obce, kanalizace
atd.
SRPŠ při ZDŠ Kostěnice uspořádalo i 1. taneční
zábavu školy dne 25.1.1974. Dne 27.9. 1973 navštívil školu a provedl inspekci s. inspektor Ča-

POSVÍCENSKÝ "SRANDA"
NOHEJBALOVÝ TURNAJ V KOSTĚNICÍCH
sobota 3. 9. 2022
Prezentace a rozlosování do týmů: 8:30 - 9:00
Občerstvení (klobásky, uzené, alko, nealko) zajistěno
Skákací hrad pro děti a pěkné počasí zajištěno

www.kostenice.cz
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pek.
Školní rok byl ukončen 28. června 1974. Do ZDŠ
Dašice odchází 17 žáků 4. ročníku. Do 1. ročníku
šk. roku 1974/75 je zapsáno 6 žáků.
Zapsal Dytrych Karel Kostěnice. Žáci uspořádali
závody na sáňkách jednotlivců i družstev.
Podobně jako v minulém roce účastnili se všichni žáci školy v přírodě ve dnech 6. – 16. 6 .1973
v Peci pod Sněžkou. Pobyt na chatě „ U modřínu“. Počasí bylo lepší než ve škol. roce 1971/72.
Nikdo se nezranil , ani neonemocněl, po organizační stránce vše proběhlo bez větších závad.
Celá akce byla velmi úspěná. Ve škole proběhla
v průběhu roku soutěž ve sběru léčivých bylin,
sportovní soutěž, ve škole byl jeden kroužek šití
a pletení, pěvecký kroužek, dle možností kroužek lehké atletiky. Pokračuje výstavba vepřínů Kooperace JZD. Velkou událostí v obci bylo
slavností otevření nového kulturního domu dne
30. června, kterého se zúčastili téměř všichni zaměstnanci ZDŠ včetně řed. školy. ZDŠ Kostěnice
navštívil a provedl inspekci dne 23.2. 1973 s. inspektor Čapek.
Školní rok skončil 29. 6. 1973. Do ZDŠ Dašice
odchází 9 žáků 4. ročníku. Do 1. ročníku škol. r.
1973/74 je zapsáno 15 žáků. Zapsal K. Dytrych.
Květa Udržalová, -l.j.-

TENISOVÉ TURNAJE
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SRANDA TENISOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DVOJIC

20. 8. 9:00

ZVEME VŠECHNY SPORTOVNÍ NADŠENCE, DVOJICE I JEDNOTLIVCE. JE MOŽNÉ UTVOŘIT DVOJICI DO HRY AŽ NA MÍSTĚ. NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE!
VÍCE INFORMACÍ U MICHALA MÁLKA 777 233 163 NEBO JAKUBA ENGLICHA 773 969 036.

KOSTĚNICE
OPEN2022

TENISOVÝ TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH
HRÁČŮ A HRÁČEK VE
ČTYŘHRÁCH
se koná ve dnech 24. - 25. 9. 2022
na hřišti v Kostěnicích. Uzávěrka
přihlášek a rozlosování v pátek
23. 9. v 17 hod.

24. 9.
25. 9.

PŘIHLÁŠKY
776 619 581 (Patrik Jouza)
602 112 385 (František Peterka)

obec@kostenice.cz
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LÉTO V OBECNÍ
HOSPŮDCE
V naší hospůdce jsme zahájili
letní sezónu s rozšířenou kapacitou venkovního posezení.
Pro děti máme novou nabídku nanuků, pro dospělé např.
nové druhy výběrových rumů.
Informace o chystaných akcích naleznete na fb @Kostěnická obecní hospoda a v informačních SMS.
Pohodové léto Vám přeje
team Mája!

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro děti

27. 8.

8:30

Pro všechny děti, které mají rádi sportovní rybolov nebo si chtějí jen tak zarybařit na dolním rybníce v Kostěnicích.
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