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OBECNÍ STATISTIKA
Počet obyvatel k 21. 9. 2022     553

PŘISTĚHOVALI SE

Petra Janková  čp. 168 
Veronika Maňurová    čp. 149
Lubomír Valeš  čp. 106
Dagmar Valešová     čp. 106
Martin Kubín     čp. 169

NARODILI SE

Matyáš Kňazovický  čp. 148
Štěpán Pulkrábek čp. 168

ODSTĚHOVALI SE

Monika Likešová  čp. 4
Agáta Likešová  čp. 4
Ester Likešová  čp. 4
Tomáš Bečka  čp. 138
Vladimír Kucharik čp. 8

OPUSTILI NÁS

Jiří Novotný  čp. 31
Danuše Adámková      čp. 113

KALENDÁŘ 
PLÁNOVANÝCH 
AKCÍ
7. 10.   Noc Sokolských světel

22.10. Ochutnávka vína

6. 11.   Uspávání broučků 

7. 11.   Bůh masakru s Annou Polívkovou

26.11.  Rozsvěcení vánočního stromu, 

tradiční jarmark, adventní koncert 

Factorial! Orchestra

27. 11. Mikulášská besídka

22. 10. VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER 
U KD  od 7 do 11 HODIN



Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Č. 4 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 15. 9. 2022 V SALONKU KULTURNÍHO 
DOMU.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 16. 6. 
2022.

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

3. Obecní zastupitelstvo ruší OZV č. 1/2021 
a schvaluje OZV 1/2022 o nočním klidu. 

4. Obecní zastupitelstvo ruší OZV č. 2/2021 
a  schvaluje OZV 2/2022 o stanovení obecního  
systému odpadového  hospodářství. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh 
narovnání hranic pozemků u čp. 11. 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje provedení 
skrývky dle projektové dokumentace na výstav-
bu sběrného dvora a to pro plochy S1, S2, SO 01, 
SO 02 a to včetně rozrovnání ornice na pozemku 
393/3 v k. ú. Kostěnice. 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje darování 
spoluvlastněných pozemků p.č.st. 168 v k.ú. 
Vysoké Chvojno o výměře 11 m2 a p.č.st. 213 
v k.ú. Bělečko o výměře 459 m2 do majetku 
LD Vysoké Chvojno s.r.o. a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 3.

www.kostenice.cz
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BLAHOPŘEJEME 
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

-V. Pátek-

Všem přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. 

ŘÍJEN
Venclová Julie
Voříšek Karel
Žáčková Marie

LISTOPAD
Kudrnová Eva
Šmahel Jaroslav

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace 
ke stavbě optické sítě v obci a o dostavbě splaško-
vé kanalizace pro čp. 205 - 214. 

10. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem 
vypnutí každého druhého světla veřejného osvět-
lení v rámci úspory elektrické energie.

Obec Kostěnice 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA 
ROZVOJI OBCE V KONČÍCÍM FUNKČNÍM 
OBDOBÍ 2018-2022

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem radním, zastupitelům, zaměstnancům 
Obecního úřadu Kostěnice i všem aktivním ob-
čanům, kteří se společně podíleli na rozvoji obce. 
Jsme přesvědčeni, že se nám podařilo posunout 
rozvoj obce v mnoha oblastech jeho činností. Za 
zmínku určitě stojí nové webové stránky obce, 
zavedení informačního SMS systému, uspo-
řádání největší sportovní akce v historii obce 
(mistroství republiky v půlmaratonu), revitalizace 
okolí kaple a samozřejmě zejména vybudování 
obecní kanalizace a optické sítě.

Přejeme novému vedení obce minimálně stejnou 
podporu od občanů i zastupitelů, jakou jsme my 
pociťovali v tomto období !
       

Václav Pulkrábek
    František Peterka
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KOSTĚNICE OPEN 2022

O víkendu 24. a 25.9. 2022 proběhl jubilejní již 
desátý ročník  tenisového turnaje čtyřher o  pu-
tovní pohár obce Kostěnice. Ještě několik dní 
před zahájením to vypadalo s počasím dle před-
povědí bledě, ale nakonec bylo po oba dva dny 
krásně a opět se povedl velice příjemně stráve-
ný víkend. Všichni hráči i  diváci si užili zřejmě 
posledních slunečných dnů babího léta pěkně 
na čerstvém vzduchu. Účast byla co do množ-
ství sportovců slabší, ovšem na sportovní úrov-
ni se to nijak nepodepsalo. Zúčastnilo se šest 
tenisových párů a tak se sobotní základní část 
odehrála v jedné skupině.  V neděli jsme pak 
mohli sledovat vyřazovací část všech zúčastně-
ných tenistů. 
Po roce máme opět nové vítěze. Turnaj se letos 
nejlépe vydařil Danovi Teplému společně s To-
mášem Jiruškou. Na druhém místě tentokrát 
skončili Ruda Vích a Lukáš Čapek, třetí se umís-
tili Vlasta Englich a Leoš Hájek.
Všechny Vás opět zveme na příští ročník !  
       
 František Peterka

Pořadí Volby do zastupitelstva obce Č. Počet hlasů %

1. Václav Pulkrábek 3 196 9,3%
2. Lukáš Jeřábek 14 149 7,1%
3. Petr Jirout 2 140 6,6%
4. František Peterka 7 136 6,4%
5. Gabriela Zahrádková 9 131 6,2%
6. Petr Zahrádko 16 129 6,1%
7. Lucie Lohynská 13 122 5,8%
8. Vlastimil Englich 12 121 5,7%
9. Michal Málek st. 6 120 5,7%
10. Ivo Novák 8 117 5,5%
11. Jakub Englich 10 113 5,3%
12. Ondřej Lohynský 11 109 5,2%
13. Jan Pavlíček 15 89 4,2%
14. Karel Růžička 5 81 3,8%
15. Zbyněk Svatoň 19 80 3,8%
16. Daniel Teplý 18 78 3,7%
17/18. Miroslav Novotný 17 76 3,6%
17/18. Hana Matějková Fábiková 4 76 3,6%
19. Michal Málek ml. 1 50 2,4%

Počet voličů 228
Počet platných / neplatných hlasů 226/2
Volební účast v % 55,1%
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE?

V červnu jsme si užili poslední projektový den. Přijely za 
námi včelařky z Poliz (Doležalův med). Měly pro nás 
nachystaný překrásný (a sladký) program. Mohli jsme 
vidět vnitřek úlu, pomůcky dobrého včelaře, vývoj 
včely a mnoho dalšího. Pochutnali jsme si také na 
medové svačině a medovém nápoji. Včelařky pro nás 
měly také interaktivní divadlo, při kterém jsme se do-
zvěděli řadu zajímavých informací. Tyto jsme později 
využili při Rozloučení s předškoláky, při kterém se za-
hrada proměnila ve včelí úl a děti ze školky na včeličky. 

Školní rok utekl jako voda a do školy jsme vyprovo-
dili naše kamarády: Viktorka, Lukáška, Anetku, Zuzan-
ku a Aničku. Přejeme Vám mnoho šťastných chvil na 
Vaší další cestě. Kromě dětí se s námi rozloučila paní 
učitelka Jára a v září přivítáme novou paní učitelku 

Elišku. Děkujeme rodičům za pomoc při organizaci 
slavnosti a krásné dary, které školce věnovali. 

Se začátkem školního roku se dala do běhu první 
etapa rekonstrukce školní zahrady. Můžeme se těšit 
na kolotoč, novou houpačku, lanové prolézačky nebo 
třeba dendrofon.

Ve školce jsme také přivítali nové kamarády: Mikuláše, 
Jonáše, Alžbětu a Matyáše.

Jistě nás čeká mnohé dobrodružství, o kterém Vám 
rádi povyprávíme zase příště.

Mgr. Ivana Plecháčková
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MLADÍ HASIČI KOSTĚNICE

Ještě než jsme zakončili sezonu posledními závody 
v Hostovicích, podíleli jsme se s dětmi i vedoucími na 
programu oslav 140 let SDH Kostěnice. Po reprezen-
taci sboru ve slavnostním průvodu obcí se nejmenší 
předvedli s vystoupením „ Střídavý, střídavý...“, mladší 
žáci ukázali jak má vypadat gulášový útok, starší si vza-
li na starost útoky CTIF, které si pak mohli vyzkoušet 
i  přihlížející. Gulášový útok si samozřejmě nenechali 
ujít ani vedoucí, kteří ho pojali lehce netradičně. Bě-
hem dne byla vyhlášena i disciplína s džberovými stří-
kačkami na čas. Tady si dospěláci mohli vyzkoušet, že 
hasičina není úplná brnkačka.

Hned týden na to nás čekala nejnáročnější akce sezo-
ny. Uspořádat v Hostovicích závody Kostěnický pohár. 
Náš realizační tým makal celý týden (navážel překáž-
ky, připravoval materiál, dráhy, odměny, občerstvení 
a zázemí celé soutěže ), aby se v sobotu mohl uskuteč-
nit závěrečný závod Ligy mladých hasičů. Ochranou 
ruku nad námi držela i příroda. Všude kolem létali 
blesky a pršelo, ale nad Hostovicemi azuro. Nakonec 
se sjelo 27 družstev. Utkali se ve dvou disciplínách - 
štafeta 4x60 m a požární útok. Naše mladší A družstvo 
se bez jediného zaváhání umístilo v obou disciplínách 
na prvních místech a tím získalo první místo v celém 
závodě a nakonec v součtu všech výsledků za celou 
sezonu i první místo v Lize MH pardubického okresu. 
Na podzim je čeká postup na Superpohár hejtmana 
pardubického kraje v České Třebové. Starším žákům 
se útoky nevydařily a umístění bylo jedno z nejhorších 
za letošní sezonu. Naštěstí se to v součtu bodů zase 
tak moc neprojevilo a v celkovém pořadí si udrželi me-
dailovou pozici na 3. místě. Chceme moc poděkovat 
všem z řad rodičů a členů SDH, kteří přidali ruku k dílu 
a pomohli nám pořadatelsky zabezpečit celý závod.
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Na konci června, sotva uschlo razítko na vysvědčeních, 
jsme vyrazili tábořit do Břehů u Přelouče. Počasí nám 
hrálo do karet a tak jsme si užili čtyři dny koupání, her, 
kamarádského soupeření a legrace, ale i trochu adre-
nalinu, když nám rychlá bouřková přeprška vyplavila 
stany, Putovní poháry si za hasičské disciplíny letos 
odváží v přípravce Tomášek Petružálek, Mája Berano-
vá za mladší žáky a Eliška Kubíková za starší.

V polovině srpna jsem se opět sešli v Božejově. Tady 
si už mnoho let užíváme prázdninová dobrodružství 
(ať dospěláci či děti). Počasí nám vyšlo na výbornou. 
Za hasičské dovednosti jsme sbírali hasičské přívěsky 
na klíče. Do čtvrtka jsme museli překazit útok žháře 
na naše tábořiště. Díky houbaři Kájovi a jeho tajným 
šifrám jsme odhalili a zneškodnili všechny součástky 
Molotova koktejlu a žhář měl smůlu... Jako nejzábav-
nější akci děti vyhodnotily Tajný výsadek. Skupinky 
dětí podle věku byly odvezeny na neznámé místo. Na 
cestu měly pro jistotu zavázané oči a na místě dostaly 
mapu, buzolu a úkol dostat se zpět do tábořiště (s ka-
ždou skupinu šel jeden dospělák jako pojistka). Pora-
dili si všichni. Někteří si trochu zašli, ale večeři stihli 
všichni. Nechybělo ani letní kino, noční hra, braňák 
pro děti (ale hecli se i dospěláci). Při návratu domů 
se již tradičně zastavujeme na výlet. Letos to byl Včelí 
svět v Hulicích a kuličková dráha s dopravním hřištěm 
ve Zruči nad Sázavou. Týden utekl jako voda a všichni 
se těšíme na další rok.

Září 2022 zahajujeme novou sezonu.
Pilně trénujeme, přivítali jsme i nové zájemce o ha-
sičský sport. Hned první týden jsme vyrazili na prv-
ní přátelské závody v Chrudimi při příležitosti oslav 
150 let sboru SDH Chrudim. V nových sestavách se 
na náměsti v útocích předvedlo družstvo přípravky, 
mladších a starších žáků. Tentokrát se dařilo starším 
žákům a s útokem 18, 37 s brali první místo. Jako je-
diným ze všech družstev se povedly oba útoky pod 20 
vteřin. Mladším žákům se bohužel dvakrát rozpojila 
C hadice na levém proudu. Vše statečně zachraňovali 
rozdělovači, ale na bednu to nebylo. Přípravka skonči-
la na 3. místě. Nakonec bylo překvapením, že pamětní 
medaile dostali všichni, takže nepovedený útok mlad-
ších byl zapomenut :). Alespoň víme, na co si dávat 
pozor příště!

Za MH Jana Štěpánková
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TENISOVÝ TURNAJ 
SMÍŠENÝCH DVOJIC

Dne 20.8. se i přes nepříznivou před-
pověď povedlo dešťové mraky po dobu 
turnaje odklonit. Tenisový turnaj smíše-
ných dvojic se tedy uskutečnil a opět se 
myslím vydařil. Účast místních i přespol-
ních borců a borkyň byla velmi ucházející 
(na fotografii nejsou všichni). Děkujeme 
všem za účast. Budeme se těšit zase za 
rok. 

M. Málek

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
 
Poslední prázdninový víkend patřil již tradičně 
dětským rybářským závodům. Počasí bylo na 
chytání naprosto ideální – v noci pěkně sprchlo 
a ráno již sluníčko a příjemná teplota. Začátek 
závodů byl naplánován na 9 hodinu, nicméně 
mnozí závodníci dorazili již dříve a mohli tak po-
trénovat a hlavně vyzkoušet jaká nástraha bude 
ta nejlepší. Samotné závody byly rozděleny do 
dvou poločasů a o přestávce čekalo na závodní-
ky menší občerstvení. Ryby byly při chuti, všem 
se podařilo nějakou tu rybku chytit a oproti mi-
nulému roku se vytáhl i nějaký ten kapřík. Nej-
více se zadařilo Jáchymu Víchovi a spolu s ním 
na stupních vítězů skončil také Tomáš Jeřábek 
a Aneta Vlastníková. Za celý „organizační tým“ 
mohu jistě napsat, že se letošní závody velmi vy-
dařily a rozzářily oči nejednomu malému rybáři.

Tak rybáři, PETRŮV ZDAR a zase za rok!
       
  

Lukáš Jeřábek

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

V sobotu  3. 9. se konal tradiční posví-
censký turnaj v nohejbale. Zúčastnilo 
se 21 hráčů, kteří byli rozlosováni do 
7 týmů a hrálo se systémem každý 
z každým. Pak následovaly zápa-
sy o  umístění. Počasí krásně vyšlo. 
Letošní vítěznou trojicí jsou Martin 
Pulkrábek, Libor Svoboda a František 
Peterka. Gratulujeme a těšíme se 
zase za rok a to v sobotu 2. 9. 2023.

V. Englich
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OSLAVA 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
SDH KOSTĚNICE….

V sobotu 18. 6. 2022 jsme společně oslavili již 140 let 
od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kostěnicích. 
Roku 1882 předcházela tomuto ustavení celá řada ni-
čivých požárů. V prvních dvou letech nebyla činnost 
sboru výrazná, až teprve rok 1884 přináší zvrat. Zaklá-
dající sbor měl celkem 12 členů, jeho prvním velitelem 
byl Josef Malíř. Stávající sbor má více než 30 členů 
a starostou je pan Jiří Kubista.  

Oslavy v naší obci byly zahájeny průvodem a polo-
žením pamětního věnce u Hasičské zbrojnice. Dále 
pokračoval slavnostní průvod na horní louku, kde po 
úvodním slovu obdrželi zasloužilí členové SDH Kostě-
nice Řád starosty. Samotnému starostovi SDH Kostě-
nice byla udělena Medaile za zásluhy.
Mládež SDH Kostěnice má výraznou členskou základ-
nu, která během oslav několikrát předvedla, co už 
umí. S ukázkou hasičské činnosti se na skladbu Elekt-
rický valčík představili ti nejmenší – tj. přípravka, mlad-
ší hasiči využili při svém útoku historickou stříkačku 
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Stratílek z roku 1936 a útoky CTIF si po ukázce mláde-
že SDH mohli vyzkoušet i všichni přítomní hosté.
Nabitý program doplňovala ukázka hasičské techniky 
SDH Hostovice, hasičské tématice se věnoval také stan 
s výstavkou pohárů ze soutěží, kronik a fotografií. Pro 
děti byla připravena i soutěž s hasičskou tématikou. 

.. A HASIČSKO-GULÁŠOVÉHO KLÁNÍ

V rámci oslav probíhal také další ročník Hasičsko-gulá-
šového klání a s ním spojená soutěž ve vaření kotlíko-
vých gulášů. Soutěž letos vyhrálo uskupení KO-SA-KO 
=  KOstěnické SAcí KOmando.

Nechyběly ani tradiční gulášové útoky, které spojují 
dovednosti hasičské, ale před zahájením útoku se ne-
zapomíná na vypití piva a posílení se gulášem. V tomto 
klání letos nejvíce zaujali vedoucí naší hasičské mlá-
deže, kteří se představili jako novodobé „LGBT usku-
pení“. 

Během celé akce hrála dechovka „Sebranecká“ pod 
vedením kapelníka Martina Kroupy, hostem byl také 
Jura a jeho dudy, život Kata představil Muff, Monika 
vozila děti na ponících a Romana měla plné ruce práce 
v keramické dílničce, kde tvořila hlavně s těmi nejmen-
šími. Nechyběl ani skákací hrad.  Doslova „pastvou pro 
oči“ byly pak auta - veteráni Radka Záleského.

Večerní zábavu s námi rozjela kapela Bylo nás pět. 

Děkujeme Všem, kteří se podíleli na této akci, samot-
nému SDH a Obci Kostěnice, která je zřizovatel sdru-
žení. 

-l.l.-
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Vlaštovky už nám zamávaly křídly, listí zlát-
ne a šípky červenají. Nejvyšší čas vyrazit sbí-
rat červené bobulky plné vitamínů a uvařit si 
z nich výborný sirup nebo jen tak nasušit na 
čaj… Zahradníci už budou moci uklidit veškeré 
nářadí a konečně si na chvilku oddechnou (po-
kud tedy nepočítám plánování výsadby na dal-
ší rok). Pár činností, které byste měli stihnout:

PODZIM

ŘÍJEN
Vysazujte dřeviny a keře. Zabalte květináče do 
juty a podložte je ochrannou rohoží (nebudou 
tak promrzat), léto nepřemnoží!!!!  

LISTOPAD
Ostříhejte naposledy růže a přihrňte substrá-
tem, popínavým růžím ostřihneme pouze 
odkvetlé květy a upevníme výhonky k opoře, 
stromkovým růžím  zabalíme korunku do juty 
nebo netkané textilie. Ukliďte muškáty, olean-
dry aj. Pokud nemrzne, vysazujte ještě  stro-
my, keře, okrasné cibuloviny a česnek,   mů-
žete také  vysít mrkev a  petržel na připravené 
záhony – semínka vzejdou na jaře dříve, než 
ty  zjara vyseté. Posekejte naposledy trávník 
a dohrabejte  spadené listí.

PROSINEC
Určitě máte uklizenou zahradní hadici a vyli-
tou dešťovou vodu ze všech konví a sudů. Ve 
skleníku nezapomeňte očistit tabule, ať mají 
rostliny dost světla. Dokrmujte naše opeřené 
kamarády, za odměnu vám na jaře zazpívají.

Tip: Při podzimních toulkách přírodou 
nasbírejte šípek a udělejte si z něj sirup. 
Získáte tak skvělý prostředek proti respi-
račním chorobám, je plný vitamínů C, 
E, P, B1 a B2 a látek jako jsou třísloviny, 
pektiny a cukry.

 Jak na to: 1kg šípků, 1 l vody, půl kila 
cukru, 1 citron

Šípky rozdrtíme nebo rozmixujeme, za-
lijeme vodou a necháme macerovat 
v chladu 24hodin. Poté směs zahřejeme 
na teplotu max.50°C, přecedíme přes 
plátno a přidáme cukr, jakmile se cukr 
rozpustí (bude to chvilku trvat), přidáme 
šťávu z citronu. Směs přelijeme do lahví, 
skladujeme v chladu. 

Rada: Narychlete si pažitku – přesaďte 
si kousek z trsu do květináče, k zasypání 
použijte zahradnický substrát. Květináče 
nechte (než začne mrznout)  venku na 
slunném a chráněném místě, zalévejte 
dle potřeby. V chladných dnech přenes-
te do kuchyně a můžete kdykoliv použít 
k dochucení jídla.

Klidné podzimní dny, bez bacilů Vám 
přeje Jana Víchová

ZAHRADNÍ OKÉNKOROČNÍK XXI | 3 strana 12



obec@kostenice.cz

TJ SOKOL | KOSTĚNICKÉ TÁBOŘENÍROČNÍK XXI | 3 strana 13

CESTA KOLEM SVĚTA

Již druhým rokem jsme se vydali na stejné tábořiště 
u Jihlavy. Troufáme si říct, že jsme již zdomácněli a že 
si nás pan domácí nechá i do budoucna.
 V letošním roce jsme se vydali na cestu kolem světa 
s Willy Fogem. Naše dobrodružství začalo v Londýně, 
kde se Willy Fog vsadil se Sullivenem, že procestuje 
celý svět za pouhých 80 dní. První zastávkou na naší 
společné cestě byla Paříž. Měli jsme velké štěstí, že 
jsme v boji nad Chidlingem vybojovali drožku, která 
nás dovezla na náměstí Place de Greve. Zde jsme po-
tkali mima Pierota. Ten nám ukázal směr další cesty. 
Nastoupili jsme do vlaku na Lyonském nádraží a dojeli 
až do přístavního města Brindisi v Itálii, kde jsme se 
nalodili a dopluli do Suezského průplavu. Při cestě na 
celnici byly Barnabášovi odcizeny cestovní pasy, kte-
ré jim ukradl Sullivenem najatý padouch Chidling. Při 
hledání pasů se Willy Fog s Barnabášem dostali až do 
pyramidy, kde zabloudili. Naštěstí potkali strážce py-
ramidy, který je vyvedl ven. Každý z nás měl možnost 
osobně navštívit místní pyramidu. Byl to opravdu vel-
ký zážitek. Představte si, jak v noci za světla pochodní 
procházíte osamoceně pyramidou. Strážce je jediný 
přítel, který Vás nejenom provede, ale i vyvede. Hurá 
pasy byly nalezeny a mohli jsme putovat dál. Pokra-
čovali jsme na naší společně cestě do Bombaje. Zde 
jsme nakoupili zásoby na další cestu, která směřo-
vala do Kalkaty. K naší velké smůle železnice končila 
v džungli dalekých 80 km před Kalkatou. Při prodírání 
se džunglí, jsme narazili na místní domorodce, kteří 
měli v plánu obětovat princeznu Romy. To jsme ne-
mohli dopustit. Vrhli jsme se do litého boje. Boj o prin-
ceznu jsme vyhráli, i když nás to stálo spoustu sil. Po-

mocí kupce jsme se na slonovi dopravili konečně do 
Kalkaty. Stihli jsme to jen tak tak. Do Kalkaty jsme jeli 
pouze proto, abychom nalezli rodinu princezny Romy. 
Avšak zmiňovaná rodina se prý odstěhovala do Šan-
ghaje. To nám úplně nehrálo do karet. Náš cíl byl jas-
ný, zvládnout cestu kolem světa za 80 dní. Záchrana 
princezny Romy byl v danou chvíli džentlmenský sku-
tek. V přístavu jsme oslovili samuraje vlastnícího loď. 
Nebyl příliš přátelský, jen co je pravda, o cestující ne-
stál. Samuraj si ve slabou chvíli povzdechl, že mu chybí 
kuchař. Willy Fog využil příležitosti a nabídl mu svého 
sluhu Barnabáše jako prvotřídního kuchaře. Jen díky 
tomu se dostali na loď a mohli odcestovat do Yoko-
hamy. Zde se zeptali starosty města, zdali by jim mohl 
poskytnout informace o rodině princezny Romy. On 
jim poskytl informaci, že zemřeli na malárii. Princez-
na se v tu chvíli stala součástí cestovatelů. Společně 
vyrazili do poslední etapy jejich poutě – Ameriky. Do 
San Franciska jsme doletěli horkovzdušným balónem, 
nicméně přistání bylo tvrdé, protože na nás Chidling 
poštval místní kovboje. Abychom mohli dojet do New 
Yorku, tak jsme museli vypomoci se stavbou železni-
ce, po které jsme dojeli do New Yorku. Už nás čekala 
cílová plavba, která končila v Liverpoolu. Sulliven si již 
mnul ruce, že svoji sázku vyhrál a Willy Fog cestu ko-
lem světa za určitý časový limit nestihl. V tu chvíli se 
objevil rozzářený Willy Fog a Barnabáš. Oni svoji misi 
úspěšně zvládli. Willy Fog vyhrál 20 000 liber a princez-
nu Romy k tomu. Šťastně si žijí až dodnes a pohádky je 
pro letošní rok konec. 

Uvidíme se zase za rok . . . 

Markéta Peterková
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CVIČENÍ

NA ZNAČKY, 
ZAČÍNÁME  10.10. !

ČAS

17:00 - 18:00VŠESTRANNOST

19:30 - 21:30FLORBAL - MUŽI

18:00 - 19:00TANEC 

18:00 - 19:00CVIČENÍ A POHYBOVÉ HRY

19:00 - 20:00AEROBIC

17:00- 18:00PING-PONG (MLÁDEŽ)

17:00 - 18:00CVIČENÍ DĚTI (MALÉ A PŘEDŠKOLNÍ 3-6 LET)

(ŽENY)

17:00- 18:00DIVADLO | DO 12/22               (DĚTI A MLÁDEŽ)

18:00- 20:30PING-PONG (DOSPĚLÍ)

19:00 - 20:00CVIČENÍ (ŽENY)

(PŘEDŠKOLÁCI, 1.-2. TŘÍDA)

(ŠKOLNÍ MLÁDEŽ)

17:00- 18:00VÝTVARNÁ KLUBOVNA | OD 1/23               (DĚTI 5 - 8 LET)

Zima už pomalu ťuká na okno  
a  všichni broučci se chysta-
jí zalehnout do svých postýlek 
a spinkat až do jara. Pojď s námi 
popřát broučkům dobrou noc. 
Nezapomeň si vzít lampión.

6.11. v 17 hodin 
u Obecního úřadu
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DOLNÍ RYBNÍK KOSTĚNICE
7. 10. 2022    18.00 - 19.00

Nezapomeňte vyrobit lodičku 
z přírodního materiálu, při-
pevněte na ni svíčku a přijďte 
si s námi rozsvítit Sokolská 
světla. Lodičku z papíru bude 
možné vyrobit i na místě.
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ZA RYBAMI (VZPOMÍNKA)

První ryby jsem v dávných dobách mého dětství zahlédl 
v potoce, který protéká Kostěnicemi. Jako kluci jsme pak 
chytali ryby v dolním rybníku. Na klacek jsme přivázali 
vlasec, splávek jsme vyráběli z korkové zátky lahve – ze 
špuntu a háček jsme si vyrobili ze zahnutého špendlíku. 
Měli jsme tak „dokonalou“ rybářskou výzbroj. V rybní-
ku jsme chytali hlavně karásky a sám si nevzpomínám 
na úlovky i jiných druhů ryb.  
        Když jsem v  Kostěnické škole chodil asi tak do druhé 
třídy, tak ve škole nás starší spolužák získal pro rybář-
skou výpravu, kde budeme chytat – považte - štiky! Sdě-
lil nám, že hodně štik je v potoce v Radiších, což je po-
zůstatek lesa dříve zvaného Radiš. Radiše se nacházejí 
západně od Kostěnic u železniční dráhy. Tam jsme jako 
kluci chodívali na výpravy, stavěli si tam bunkry, donášeli 
odtud rákosové doutníky a před Velikonocemi jsme 
tam chodívali na vrbové proutky, ze kterých jsme pak 
pletli pomlázky, abychom o Velikonočním pondělí moh-
li prohánět a vyšlehávat děvčata. 
        Radišemi protéká potok zvaný Zminka, který se pak 
vlévá až za Vekými Kolodějemi do řeky Loučné. Tehdy 
v tom potoku opravdu plavaly štiky a my kluci jsme se 
tedy na ně vypravili. Velitel výpravy nás zaúkoloval, aby-
chom si na štiky připravili lovnou zbraň. To znamená, že 
jsme na klacek přivázali příborovou vidličku. Tehdy pří-
borové vidličky měly ostré a dlouhé bodce. Takovouto 
zbraní pak lze štiku v potoce nabodnout a vyhodit na 
břeh. V dospělém věku jsem se stal právoplatným rybá-
řem a takovýto „rybolov“ na vidličku opravdu odsuzuji 

(a je navíc zakázán), neboť je to pytláctví hodně drsné 
a ryby někdy skončí s poraněním, kdy nejsou vyhozeny 
na břeh, a dlouze potom ve vodě umírají. Tehdy jsme 
to jako kluci nevnímali a rybářská výprava do Radiš 
na štiky byla pro nás velkým dobrodružstvím. 
       Chodili jsme opatrně kolem potoka, nahlíželi do 
vody a opravdu jsme objevili štiky, které nepohnutě 
číhaly na svoji kořist. Nabodnout štiku vidličkou a vyho-
dit ji na břeh se pak některým z nás opravdu podařilo 
(já sám jsem se o to ani nepokusil). Úlovek jsme pak 
oslavili indiánským křepčením na břehu potoka. Jestli 
si dobře vzpomínám, tak byly uloveny dvě (možná i tři) 
šiky, které si pak odnesl domů velitel výpravy.   
       Ve svém dospělém věku jsem se stal rybářem a chy-
til jsem i několik velkých štik, ale výprava na štiky do 
Radiš v mém chlapeckém věku byla pro mne velkým 
dobrodružstvím. Přesto si neodpustím sdělení: Chlapci, 
nelovte ryby na vidličku! Je to nepěkné!
       Doslov: Vím, že se v Kostěnicích na dolním rybní-
ku pořádají rybářské závody pro děti. Moc si té aktivity 
pořádané v Kostěnicích vážím. Sám jsem se se svým 
vnoučkem jedněch závodů zúčastnil. Můj vnouček    
chytil jenom jednu rybu. Před těmito závody jsme jed-
nou s vnoučkem vyrazili sami na dolní rybník chytat 
ryby. Tehdy jich vnouček na udici chytil šestnáct. 

                                                                                                                             
Jaroslav Lohynský

BŮH MASAKRU | DIVADELNÍ PŘEDSTAVE-
NÍ S ANIČKOU POLÍVKOVOU

Představte si tuhle zdánlivě banální situaci: dva civili-
zované a inteligentní rodičovské páry se setkají, aby 
vyplnili pojistku, protože se jejich synové poprali a jed-
no z dětí vyrazilo tomu druhému zub. Tedy dva zuby. 
Vše se zdá jednoduché. Stačí ale jedno nevhodné slovo 
a příběh se může vydat úplně nečekaným směrem. Vel-
mi rychle se objeví totální absence onoho civilizované-
ho chování. Zdá se nám to směšné, ale nezažil to někdy 
každý z nás?

PONDĚLÍ 7. 11. 2022 od 19.00 hod.
KD KOSTĚNICE

Yasmina Reza (Évelyne Agnès Yasmina Reza) narozena 
1. května 1959 v Paříži je francouzská spisovatelka, dra-
matička a herečka. Její díla byla přeložena do více než 
30 jazyků a získala řadu ocenění. Bůh masakru je její 
nejúspěšnější divadelní hrou. 

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji za 300 Kč 
na www.kulturazarohem.cz nebo na místě za 350 Kč.

Tak si nezapomeňte poznačit datum 7. 11., protože to 
bude stát za to!

-n.e.-
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ŠKOLNÍ ROK 1974-75

Školní rok byl slavnostně zahájen v 1. třídě ZDŠ. 
Přítomni byli: předseda MNV s. Bárta, předseda 
kult. a škol. komise s. Bečka, zástupkyně ČSŽ s. 
Bečková, předseda SRPŠ s. Molek, ředitelka MŠ 
s. Dobiášová a rodiče žáků 1. ročníku.

Přítomné přivítal za školu s. Dytrych, za rod. 
sdružení s. Molek, za MNV s. Bárta a za složky NF 
s. Bečková a s. Bečka.
Do 1. ročníku přišlo 6 žáků, kterým byly v upo-
mínku na 1. den ve škole předány květiny, drob-
né dárky a knížky.
Celkový počet žáků na začátku roku bylo 40, na 
konci škol. roku 38 žáků. Z uvedeného počtu 
žáků je jich 37 české národnosti a 3 žáci národ. 
maďarské.
Třída 1. post. roč. 1  chlapec 1, děvčata 5
   post. roč. 3  chlapci 9, děvčata 3
třída 2., post. roč. 2,   chlapců 11, děvčata 4
  post. roč. 4,  chlapci 4, děvčata 3

Celkem 40 dětí.

Ve školním roce 1974-75 poklesl počet žáků pro-
ti minulým rokům, v dalším škol. roce dojde však 
k vzestupu žáků na ZDŠ.

Škola je dvoutřídní, ředitelem je s. Dytrych záro-
veň je třídním učitelem 2 třídy, ve které byl spo-
jen 2. a 4. ročník. Třídní učitelkou 1. třídy je s. 
Krpatová. V 1. třídě je spojen 1. a 3. ročník.
Školnicí a zároveň uklízečkou zůstává opět s. Ma-
líková, která dobře pečuje o čistotu a pořádek ve 
škole.
Po celý školní rok 1974-75 byla kuchařkou na 
ZDŠ a MŠ mladá kuchařka Míla Martinková, kte-
rá velmi dobře nahradila paní Tučkovou, která 
odešla do důchodu. Výborně vařila i ve škole 
v přírodě v Peci pod Sněžkou na konci minulého 
škol. roku.

Předsedou SRPŠ zůstal s. Molek, náčelník stanice  
ČSD Kostěnice. Jednatelkou zůstává s. Anna
Bečková, pokladnicí s. Alexandra Svobodová. 
Třídním důvěrníkem 1. třídy je s. Jan Zrůst, tříd-
ním důvěrníkem 2. třídy s. Cimburková Květa. 
Výbor byl doplněn o místopředsedu s. Nováka. 
Všichni dobře spolupracovali s ředitelem školy 
při různých školní akcích. Na konci škol. roku od-
cházelo na prázdniny s výborným prospěchem 
celkem 38 žáků. 2 žáci budou opakovat ročník. 
Žáci byli po celý rok dle potřeby doučováni.
Počet přihlášených žáků na náboženství poklesl 
na 2 přihlášené, proto vyučování  náboženství 

na ZDŠ neprobíhalo. Byl to velký úspěch práce 
vyučujících a jejich propagační práce.
Oddíl Jiskry vedla Jana Nebuželská, žákyně ZDŠ 
Dašice. Schůzky byly vcelku pravidelné s dobrou 
náplní. Pionýrský oddíl začal pracovat, v 2. polo-
letí však jeho činnost ustala, nepodařilo se zajis-
tit vedoucí přestože ředitel se obrátil o pomoc 
na předsedu MO SSM, předsedu škol. komise, 
na Radu MNV  Kostěnice i na MO KSČ. Přes slíbe-
nou pomoc těmito organizacemi se nepodařilo 
vedoucího, který by žáky vedl zajistit. I v tomto 
škol. roce došlo k značnému zlepšení vzhledu 
školy a  jejího okolí. Došlo k úplnému vyklizení 
půdy, její úpravě, dokončení úpravy místnosti na 
půdě, předělání zastaralého inventáře kabinetu, 
uložení veškerých pomůcek na ZDŠ. Do obou tříd 
byly zakoupeny záclony, koupen drobný propa-
gační materiál pro zlepšování vzhledu školních 
tříd. Byla zavedena elektrická síť na půdu, na 
schodiště, ve třídách, v jídelně i v ředitelně byly 
vyměněny osvětlovací tělesa, pokračovalo se 
v úpravě okolí školy.
Ředitel školy srovnal veškerou agendu, zařadil 
do desek a uložil na vhodná místa v budově ško-
ly. Byla dokončena kontrola a urovnání žákovské 
a učitelské knihovny.
Lze tvrdit, že na konci škol. roku 1974/75 se po-
dařilo pracovníkům školy i školky uvést vzhled 
školy do vzorného pořádku. Byl vypracován pro-
jekt ústředního topení, jehož vybudování bude 
provedeno ve školním roce 1975/76.
Celý škol. rok byl ovlivněn 30. výročím SNP a 30. 
výročím osvobození ČSSR. V rámci těchto vý-
znamných výročí se žáci školy zúčastnili celé 
řady vystoupení při oslavách pořádaných NV 
Kostěnice, Domácí potřeby a Magnet. Většinu 
akcí nacvičil a řídil s. Dytrichy – ředitel ZDŠ s po-
mocí s. uč. Krpatové.
Veškerá vystoupení a kult. vložky měly velký 
úspěch a škola obdržela i písemné poděkování 
od skladu Domácích potřeb Kostěnice.
Obě třídy školy si sestavily mimo jiné i závazek ve 
sběru odpadových surovin. Žáci v obou třídách 
vysoko závazky překročili. Umístili se na 2. místě 
v okrese. Za sběr odpad. surovin obdržela škola 
3591,20 Kčs. Žáci se aktivně účastnili i sběru lé-
čivých bylin.
Kulturní akce:
Kulturní pásmo – VŘSR – výročí- oslava MNV. Ví-
tání občánků – krátké pásmo.  Vánoční besídka, 
děti obdržely sáčky s ovocem atd.
Pásmo žáků – výročí Smlouvy ČSSR – SSSR
Pásmo žáků – 2x přebírání rudého praporu Do-
mácí potřeby Kostěnice
Pásmo žáků – únor 1948 – MNV
Pásmo žáků – MDŽ, Domácí potřeby Kostěnice

obec@kostenice.cz
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Kratší pásmo – Výroční schůze SČSP. Magnet
Pásmo žáků – Oslava 30. výročí osvobození ČSSR
Drobné kult. vložky – Dom. potřeby
V rámci 30. výročí osvobození byla vyzdobena 
škola i obě třídy.

Škola v přírodě:
Mimo nemocné žáky  se školy v přírodě zúčast-
nili všichni žáci. Nikdo neonemocněl a nedošlo 
k žádnému úrazu. Počasí docela pěkné. Akci lze 
hodnotit jako velmi úspěšnou. I chování žáků (až 
na 3-4 vyjímky) bylo možné hodnotit jako velmi 
pěkné a pobyt napomohl k stmelení žák. kolek-
tivu. Na škole byl veden kroužek pěvecko-re-
citační – s. Dytrych. Pohybové hry, s. Krpatová. 
Soutěž v lehké atletice, která vyvrcholila v rámci 
MDD celoškolní soutěží o nejlepší sportovce ško-
ly za účasti všech žáků. S Dytrych vedl od února 
do května 1975 kurs ruského jazyka v Domácích 
potřebách Kostěnice  na jejich žádost.
Akce v obci pokračují výstavbou vepřínů. 
JZD Kostěnice a Hostovice  byly spojeny. SRPŠ 
uspořádalo 1. taneční zábavu – Mikulášská, 
a  úspěšnou sběrovou akci v obci. Dne 1. října 
1974 navštívil školu a provedl inspekci s. Inspe-
tor Vl. Čapek.
Školní rok byl ukončen 27. červena 1975. Do ZDŠ 
Dašice odchází 7. žáků, do 1. ročníku škol. roku 
1975/76 přichází 13 žáků.

S. ředitel Dytrych odchází na nové pracoviště na 
ZDŠ  Radhošť. Na jeho místo přijde s. Kulhavý ře-
ditel školy v Týništku, kde byla škola uzavřena.
Zapsal K. Dytrych

ŠKOLNÍ ROK 1975 – 76

Školní rok byl zahájen 1. září společným shro-
mážděním žáků obou tříd a rodičů ve 2. třídě. 
Předseda SRPŠ s. Molek přivítal nového ředitele 
školy s. Václava Kulhavého. Na slavnostním za-
hájení byl přítomen i předseda MNV, předseda 
VO KSČ, ředitelka mateřské školy s. Dobiášová, 
zástupci složek IVF a patronátního závodu. Zá-
stupkyně ČSŽ a DVLSD Jednoty předaly žákům 
1. ročníku pastelky a zástupci SRPŠ darovali prv-
ňáčkům na památku knihy.
Po projevu ředitele školy a podání informa-
cí hosté a rodiče odešli a žákům byly rozdány 
učebnice a pomůcky.   Vyučování  podle rozvrhu 
začalo 2. září, na začátku škol. roku počet dětí 
dostoupil na 45 a školní rok ukončen se 43 žáky. 
Všichni jsou české národnosti.
Počet žáků:

Třída 1. post. roč. 1 – chlapců 8, dívky 5

   post roč. 4 – chlapců 6, dívek 7
Třída 2. post. roč. 2 – chlapci 3, dívky 4
   post. roč. 3- chlapců 8, dívky 2

Celkem 43 dětí.

ZDŠ v Kostěnicích je školou dvoutřídní. Ředite-
lem je s. Kulhavý, který je zároveň třídním učite-
lem ve 2. třídě. V ní jsou spojeny 3. a 2. ročník. 
Třídní učitelkou v 1. třídě je s. učitelka Krpatová. 
Vyučuje 1. a 4. ročník. Uklízečkou zůstává s. |Zu-
zana Malíková, která část úvazku pracuje  také 
v  mateřské škole. Ze školní jídelny odešla do 
nové MŠ v Dašicích s. Martinková, a zastupuje ji 
důchodkyně s. F. Tučková od srpna 1976.
V září byly na ustavující schůzi SRPŠ provedeny 
volby do jeho nového výboru. Předsedou byl 
opět zvolen s. Molek. S celým výborem se dobře 
spolupracuje. Během škol. roku nedošlo k hru-
bému porušování škol. řádu. Proto nebyl žádný 
z žáků trestán sníženou známkou z chování. Rov-
něž žádný žák nebyl na konci roku klasifikován 
5. stupněm. Přispěla k tomu i individuální péče 
obou učitelů o zaostávající žáky. Ve školním roce 
1975-76 nebyla podána žádná přihláška k vyučo-
váni náboženství na škole. Od začátku škol. roku 
vedla s. učitelka Krpatová oddíl |Jisker, a ředitel 
oddíl pionýra. V obou oddílech se činnost dětem 
líbila. ZOSSM v Kostěnicích nepomohl zajistit ve-
doucí PO. V říjnu byla provedena úprava terénu 
pro dokončení stavby rámového plotu u školy. 
Úpravu provedlo SRPŠ.
MNV v Kostěnicích však dosud nezajistil převe-
dení pozemku na Ústav geodézie v Pardubicích 
a tak stavba plotu nebyla ve škol roce dokonče-
na.
Během škol. roku mělo dojít na škole k vybudo-
vání ústředního topení. Podnik, který práci za-
jišťoval začal, ale pracoval až v srpnu, práce se 
vlekly téměř celý měsíc.
S potížemi byli sehnáni malíři, kteří v celé budo-
vě provedli malování stěn a některé nátěry. Za 
pomoci rodičů byla škola dána opět do pořádku 
(ještě 30. srpna rodiče uklízeli) Byly provedeny 
nátěry nábytku a magnetických tabulí, které za-
budovali učitelé během roku ve třídách. Nábytek 
byl upraven a opraven. Dosud není hotova kotel-
na, nebyla začata stavba skládky popela a není 
dosud zajištěn kotel pro ústř. topení. Spolupráce 
školy s MNV byla poměrně malá, značná část čle-
nů MNV nemá ve škole děti a o práci školy nemá 
zájem. Pro ulehčení práce některých poslanců 
bylo navrhováno i zrušení ZDŠ. Od tohoto jed-
nání se upustilo až po zásahu SRPŠ  a VO KSČ. 
Proto se oba vyučující těší, že po volbách v říjnu 
1976 dojde k zlepšení spolupráce s MNV a ŠKK.

KRONIKA
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V květnu všichni žáci a učitelé odjeli do školy 
v přírodě v Orlickém Záhoří na podnikové cha-
tě ČSAD Vysoké mýto. Tato chata má 2 učebny 
a velmi pěkné okolí. Pobyt se dětem líbil a splnil 
všechny úkoly, které si vyučující vytkli před od-
jezdem. Průběh celého školního roku byl ovliv-
něn významnými politickými akcemi ve státě 
a ve světě. Sešel se XXV. sjezd KSSS a XV. sjezd 
KSČ. Oba sjezdy vytyčily další úkoly budování so-
cialistické společnosti a zhodnotily správnost do-
savadní politiky ve státě. I škola se během roku 
zapojila do politic. dění v obci několika akcemi. 
Jedná se hlavně o vystoupení žáků na oslavě 
VŘSR, vítání občánků, pásmo k únoru, vystoupe-
ním v místním rozhlase k některým význačným 
výročím, pomoc při výzdobě obce a školy, pro-
gramem na MDŽ.
Během škol. roku nedošlo k výskytu infekční 
choroby v 1. třídě, ve 2. třídě bylo podezření 
ze žloutenky u 1. žáka. Později prokázáno jako 
negativní. K velkému výskytu chřipkového one-
mocnění nedošlo. Po dobu zranění s. Krpatové 
(14 dnů) zastupovala nemocnou s. Heřmánková, 
důchodkyně z Pardubic.
Na začátku škol. roku byla obnovena patronátní 
smlouva s Domácími potřebami v Kostěnicích. 
Žáci vystupovali se svým programem na schů-
zích závodu, uspořádali výstavku kreseb k MDŽ, 
zúčastnilo se exkurse v D. P. Kostěnice. Družební 
závod uvolnil zaměstnankyni do školy v přírodě 
a zajistil autobus.
Na začátku školního roku vykonal ve škole  s.  
okresní škol. inspektor Vl. Čapek. Na začátku 
měsíce června vykonal na škole  hloubkovou 
inspekci. Na konci školního roku bylo vypraco-
váno, komplexní hodnocení na oba vyučující. 
V  týdnu před zahájením škol. roku 1976 – 77 
podepsali oba vyučující Stokholmskou mírovou 
výzvu. Oba vyučující se během roku připravili na 
nové pojetí vyučování na 1. stupni. Navštěvovali 
školení, připravovali pomůcky. Dále se zúčastnili 
jednotlivých akcí OPS a metodického sdružení, 
spolupracovali s učiteli ZDŠ Dašice.
S. Kulhavý pracuje ve veřejných funkcích v místě 
bydliště v Týništku. Protože mu MNV Kostěnice 
přes sliby funkcionářů MNV a JZD byt v místě 
školy nezajistil.
Byl uspořádán sběr železa v obci. Ve sběru papí-
ru jsme byli na 5. místě. Zapojily se také úspěš-
ně do soutěže ve sběru léčivých bylin. V obci se 
všichni žáci i dospělí zaměstnanci školy zapojili 
do národních směn. Žáci během roku pečovali 
o pomník padlým v obci a výsadbu stromků.
Školní rok byl ukončen 30. června 1976.
Zapsal Kulhavý V.

Paměti obce Kostěnice – Škola 

Zapsáno v roce 1910 Hynkem Jeřábkem, rol-
níkem čp. 10 a Frant. Polákem, rolníkem čp. 
19. Výše jmenovaného roku ucházela se obec 
o zřízení samostatné školy, a sice u biskupské 
konsistoře v Hradci Králové, která tu věc zaslala 
krajskému úřadu do Chrudimi, a tento zase na 
místodržitelství do Prahy.  C. K. místodržitelství 
v Praze zřídilo zde místo výpomocného učitele 
s čistým ročním příjmem 84 zlatých 54 krejcarů. 
Obec Kostěnice najmula místnost u čp. 49 (v té 
době výměnek patřící k hospodářství Šafaříko-
vých). Zaopatřila věci k vyučování potřebné, par-
dubický biskupský vigaristní úřad opatřil provi-
sorním učitelem Josefem Machkem, který roku 
1842 místo zde nastoupil. Později přestěhovala 
se škola do obecní pastoušky čp. 64, (dnes už do-
mek zbouraný, stával přes silnici proti topolům 
u hasič. zbrojnice) kde až do roku 1853 setrvala. 
Roku 1843 přiškolena byla osada Moravanský 
do Kostěnic. V Moravanském měli privátního 
učitele, který od čísla k číslu s dítkami přecházel 
také stravován byl. Ač plán na novou školu byl 
připraven již v r. 1840 přece občané Kostěničtí 
školu nestavěli. Za jedno pro neshodu o mís-
to a za druhé z obrany před velikými útratami. 
Roku 1849 přenechala vrchnost pardubická obci 
Kostěnice kus pole ve výměře 200 sáhů, za cenu 
12 zlatých u dráhy, kde nynější škola stojí a za-
čalo se se svážením materiálu. Se stavbou školy 
opět nepospícháno, až teprve z nařízení c.k. okr. 
hejtmanství r. 1852 ke stavbě přikročeno. Roz-
počet činil 2.307 zlatých 72 krejcarů. Ještě však 
občané kostěničtí od vrchnosti Pardubické váp-
no, kámen, cihly, tašky, prkna, veškeré dříví, a též 
dlaždice zdarma obdrželi, vyšla stavba jen asi 
na 1.000 zlatých. Stavbu prováděla obec sama, 
a řídil ji tehdejší starosta Jan Teplý čp. 38. Dne 
25. září r. 1853 byla škola od tehdejšího vikáře 
pardubického, důstoj. pána Františka Černého 
posvěcena. Do upraveného platu z r. 1852 užíval 
učitel kostěnický následující příjmy: 
Školního platu 98 zlatých 48 krejcarů, koledy, 
mimo to měl k užívaní 3 korce pole, 2 měřine lou-
ky a 3 míry ječmene zrna. Výpomocný učitel Josef 
Machek zemřel dne 12. května 1849 svobodný, 
stár 39 roků. Dle paměti byl na svou dobu učite-
lem dobrým, zejména vyučil mnoho svých žáků 
na různé hudební nástroje. Po něm nastoupil 
výpomocný učitel Václav Šafář z Mikulovic, který 
působil v obci po 27 let, a byl roku 1875 přesazen 
za řídícího učitele do Ohrazenic u Pardubic. Po 
něm nastoupil za učitele Josef Kučera rodem ze 
Živanic, který pobyl v obci 33 let. Až do roku 1877 
byla Kostěnická škola jednotřídní, teprve výno-
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sem c.k. zemské školní rady ustanoveno rozšířiti 
školu na dvoutřídní. A nařízeno rozšířiti školu. 
Plán na školu a rozpočet činil 8.046 zlatých a 09 
krejcarů. Roku 1879 počalo se s rozšiřováním 
školy a po tu dobu vyučovalo se v čp. 1. Stavba 
byla dokončena dne 25. října 1879, a dašickým 
farářem dp. Josefem Nechvílem posvěcena. Pak 
byla hostina u p. Jana Tesaře, které se zúčastnilo 
přes 30 hostů. Následkem stavby školní budovy 
učiněn na obec první dluh. Prvním podučitelem 
při správci školy Jos. Kučerovi byl p. Frant. Potě-
šil, rodák pardubický, po něm nastoupil 1882-3, 
Václav |Košťál z Dolan, Josef Kmoníček z Dřítče 
1884-5, Emanuel Kudrnáč ze Sezemic. 1886-7 
Viktor Zahradník ze Sezemic. 1887-95 Antonín 
Erben
1895 – 98 Frant. Kohoutek z Trnové. 1898  Frant. 
Tichý z Bohdanče, Josef Kučera odešel r. 1908 do 
penze a vedl tento rok zatimně správce škol pan 
Fr. Tichý a zároveň téhož roku po návrhu míst-
ní školní rady ustanoven za správce školy p. Jan 
Kubíček  z Časů. Při učiteli p. Frant. Tichém pů-
sobil p. Frant. Pleskot z Rybitví. Ve školním roce 
1909 – 1910 navštěvoval p. Fr. Tichý učitelský 
kurz v Lounech a za něho tento rok zde působil 
výpomocný učitel Josef Kolář ze Staročernského. 

Škola nepřetržitě patří pod správu obce Kostěni-
ce. Je pořád dobře udržovaná a pěkná. 

Od 25. září 1853 byla připravena k vyučování, 
které nejspíš začalo už v tom roce, a vyučová-
ní v ní trvalo 129 let a to až do konce školního 
roku 1981/82, kdy bylo rozhodnuto po projed-
nání v radě MNV, že ONV  v Pardubicích ruší zákl. 
školu v Kostěnicích s platností od 1.9.1982, a žáci 
budou navštěvovat nedávno postavenou novou 
školu v Dašicích už od 1. třídy. Zdejší školou do té 
doby prošlo několik generací jak dětí z Kostěnic, 
i dětí z Moravanského. 

Samozřejmě léty prošla různými opravami až 
k dnešní podobě. 

Vzpomínám si jaká byla, když v r. 1945 náš ročník 
odcházel do Dašic, ještě do staré měšťanky na 
náměstí. V poschodí byla na každé straně 1 třída 
a mezi nimi kabinet. V přízemí byly dva učitelské 
byty. V té době tu bydlela rodina p. řídícího Žera-

víka, naproti rodina učitele Ant. Nováka. Po roce 
1950 byly obě rodiny vystěhované, rodina pana 
řídícího zvlášť drsně. V bytě nalevo byl nejdřív, 
ne dlouho žňový útulek a potom už pořád až do-
dnes školka.

 Současně je v ní 28 dětí opatrovaných a do ži-
vota připravovaných paní ředitelkou I. Plecháč-
kovou, paní učitelkou G. Zahrádkovou, paní  ku-
chařkou Z. Půhonou a paní I. Ryšinovou, která se 
stará o pořádek ve škole. 
Ať se jim pospolu ve škole dobře žije. 

Školní docházka. Jen některé roky.

1942/43  54 dětí 
1944/45 50 dětí 
1943/44 52 dětí 
1946/47 45 dětí
1948/49 46 dětí
1949/50 57 dětí 
1950/51 62 dětí 
1951/52 63 dětí 
1974/75 40 dětí 
1977/78 29 dětí
1979/80 20 dětí 
1980/81 32 dětí
1981/82 35 dětí

K. Udržalová, -l.j.-


