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10 - 12 /2021

POZVÁNKA NA AKCE
26. 12.
SVÁTEČNÍ KONCERT MARTINA RŮŽI
28. 12.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
8. 1.
VELKÁ CENA KOSTĚNIC – AUTODRÁHY

Krásné a poklidné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a pohody
v roce 2022 Vám přejí
Václav Pulkrábek a František Peterka

22. 1.
TURNAJ V MARIÁŠI
28. 1.
PLES ZŠ DAŠICE
12. 2.
VEPŘOVÝ KARNEVAL
pro malé masky a velké jedlíky
19. 2.
KOSTĚNICKÉ HRÁTKY S HASIČÁTKY

POPLATKY ZA ODPADY
Poplatky za psy a odpady pro rok 2022
se budou vybírat od 24. 1. do 28. 2. 2022
hotově nebo na účet:

REVITALIZACE OBECNÍ ZELENĚ
Obec Kostěnice si dovoluje pozvat občany na veřejnou
prezentaci revitalizace obecní zeleně v okolí kaple,
která se uskuteční 11. 1. 2022 od 18 hodin v obecní hospodě. Na prezentaci navazuje veřejné zasedání obecního
zastupitelstva. Návrh je k dispozici na www.kostenice.cz.

7528561/0100, VS č.p.
PES 100 Kč (každý další pes 150 Kč)
ODPADY 550 Kč / osoba / rok
Obec Kostěnice

Obec Kostěnice

Počet obyvatel k 30. 11. 2021

OBECNÍ STATISTIKA
ODSTĚHOVALI SE
Ladislav Ryglevicz
Petra Kuchariková
Tomáš Kučera
Klára Jakubíková

www.kostenice.cz

č. p. 8
č. p. 8
č. p. 23
č. p. 134

č. p. 134
Tomáš Jakubík
č. p. 134
Hana Vavreková
č. p. 30
Leoš Pištínek
Kristýna Faltýnková č. p. 63

PŘISTĚHOVALI SE
Václav Vacík

č. p. 70

557

OPUSTILI NÁS
Hana Novotná
Jiřina Půhoná
Miroslav Jelínek

č. p. 31
č. p. 9
č. p. 163

obec@kostenice.cz

Z OBECNÍHO ÚŘADU
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USNESENÍ Č. 5 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 21. 10. 2021 V KULTURNÍM DOMĚ.
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 26.
8. 2021.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje osázení
pozemku nad horním rybníkem, u bytovky
čp. 154 a vytvoření záhonů u vstupu do kaple.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č. 5.
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4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet
Mateřské školy Kostěnice na rok 2021.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled Mateřské školy Kostěnice do roku
2025.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu číslo 6.
7. Obecní zastupitelstvo zrušuje OZV č. 1/2016
a schvaluje OZV 2/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
8. Obecní zastupitelstvo zrušuje OZV č. 3/2019
a schvaluje OZV 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství

5. Obecní zastupitelstvo pověřuje pana Zbyňka Svatoně, paní Jitku Pátkovou a paní Hanu
Fabíkovou ke zpracování návrhu kácení rizikových stromů v obci a nové výsadby v okolí
kaple.

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje pokácení
suchých a nebezpečných stromů dle přílohy.

USNESENÍ Č. 6 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 16.12.2021 V SALONKU KULTURNÍHO
DOMU.

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemků p.č. 553/42, 553/43, 553/44 v k.ú.
Kostěnice za cenu 100,-Kč/m2.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
21.10.2021.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet
obce na rok 2021.

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje koupi 11
m2 z části pozemku p.č.553/85 v k.ú. za cenu
200,-Kč/ 1m2 a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje starostovi za dosažení mimořádných výsledků při
stavbě kanalizace odměnu ve výši dvou měsíčních platů, která bude vyplacena v termínu
za měsíc prosinec.
13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
informace o dokončené stavbě kanalizace
a možnosti k připojení.

BL A H O P ŘE J E ME
K ŽIV O TNÍM U J U B ILEU

LEDEN 2022

BŘEZEN 2022

Čapek Vítězslav
Hyláková Marie

Štechová Jiřina
Zahrádková Jitka
Vlastníková Ludmila
Teplá Marie
Janko Jiří

ÚNOR 2022
Harapát Břetislav
Jírková Marie
Englichová Božena
Vítová Ivana

Všem přejeme
hodně štěstí
a zdraví
do dalších let.
-V.Pátek-

www.kostenice.cz
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Z OBECNÍHO ÚŘADU | INFORMACE
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SOUTĚŽ S KALENDÁŘEM | KALENDÁŘ 2022
Celoroční soutěž s obecním kalendářem se nám blíží do svého finále. Přinášíme Vám jména výherců již proběhlých kol.
Vítěze losujeme a vždy odměníme.
20. kolo | fotbalová branka na hřišti
Vylosován byl Roček Matyáš
21. kolo | potok pod Dráhou
Vylosována byla Novotná Anna
22. kolo | hasičská siréna
Vylosována byla Novotná Nela
23. kolo | plot u dolního křížku
Vylosován byl Záleský Tomáš
24. kolo | nátok do dolního rybníku
Vylosována byla Englichová Naďa
25. kolo | hasičská zbrojnice
Vylosována byla Pulkrábková Anna
V letošním kalendáři už tedy obracíme poslední stránky, a proto jste jistě zvědavi, jaké obrazové téma Vás čeká
v tom novém. Obecní kalendář pro rok 2022 nese pracovní
název Kostěnice z nebe, a Vám už je asi jasné, co zde najdete: letecké snímky naší obce. Kalendář jako vždy doručíme
až k Vám domů.
Obec Kostěnice

CESTOPISNÁ BESEDA „BOLÍVIE – NEZNÁMÁ KRÁSKA“
Dne 12.10. 2021 proběhla v salónku obecní hospody cestopisná Beseda o Bolívii
– krásce Jižní Ameriky. Tato beseda byla odkládána několikrát již od jara loňského
roku. S Bolívií nás přijel seznámit cestovatel pan Milan Štourač. V průběhu zhruba
jeden a půl hodiny jsme se dozvěděli velkou spoustu informací o této chudé zemi
Jižní Ameriky.
Pan Štourač nám vyprávěl o poutním městečku Copacabana, o bájném ostrově Isla
de Sol na jezeře Titicaca, o nejvýše položeném hlavním městu La Paz, o zdolání hory
Catatlaya (5395m.n. m) a o mnoha dalších zajímavostech této země.
František Peterka

POZVÁNÍ NA BESEDU
DO DVAKAČOVIC
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické Dvakačovice pořádá pravidelně velice
zajímavé přednášky určené
pro širokou veřejnost. Aktuálně si Vás dovolujeme pozvat
na přednášku biochemika
a mikrobiologa Dr. Jana Pačese, z Ústavu molekulární
genetiky AV ČR, na téma, zda
je možné stvořit umělý život,
ale také o nových mutacích
SARS-COV-2 a účinku vakcín.
21. 1. 2022 od 17:30, na evangelické faře v Dvakačovicích,
č.p. 32. Vstup: bezinfekčnost
a respirátor.
-l.l.obec@kostenice.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V září jsme mezi sebou přivítali nové kamarády. Hned
z kraje měsíce jsme nové kamarády sebou vzali na pravidelné lekce tanečků, které pro nás pořádá paní tanečnice Martina. Někdo k tančení i plaval, a naučil
se potápět, plavat srdíčka nebo sebrat odvahu k jízdě
na tobogánu.

Se zářím jsme se rozloučili pohádkou od víly Srdíčkové.
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Další akcí byl projektový den První pomoc. Do školky
přijela záchranářka Anežka a zdravotní bratr Oskar.
Přivezli nekončící řadu pomůcek a materiálů, spoustu dobrých rad, jak zachránit život nebo se postarat
o nemocné a především dobrou náladu, která je půl
zdraví.

V listopadu jsme se vypravili na putování za svatým
Martinem. Šli jsme po stopách koníka, které nás zavedli nejprve ke kapličce, kde se zimou choulil hladový
žebrák. Podělili jsme se s ním o to, jsme měli a pokračovali dál. U rybníka jsme opravdu potkali Martina
a jeho koně. Martin nás odměnil sladkými dobrotami
za dobrý skutek, který jsme pro žebráka vykonali.
Listopad jsme ukončili zpěvem a tancem u kapličky,
kde jsme se společnými silami snažili rozsvítit strom.
Povedlo se. :)
Také nás ve školce navštívili Mikuláš, anděl a čert. Nechali nám ve školce dopis a sladké překvapení.

V říjnu jsme pozvali na návštěvu Jana Petráše alias Honzu z Popletova se zábavným kabaretem pro děti.

Těšení na Vánoce pokračuje v plném proudu - už
máme i napečené perníčky, takže Ježíšek může klidně
dorazit.
Ivana Plecháčková

www.kostenice.cz

ROČNÍK XX | 4

Kolektiv
mateřské školy přeje
klidné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok
2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA | INFORMACE
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Obec Kostěnice by touto cestou ráda poděkovala společnosti
Wolters Packaging Czech s.r.o. za věcný dar:
55 ks výrobku Brock PBEURO23 Black,
kterou využijí při své tréninkové činnosti mladí hasiči.

VÝSADBA NOVÉHO STROMOŘADÍ nad horním rybníkem
V sobotu 27.11. 2021 proběhla výsadba nového stromořadí nad horním rybníkem a jedné lípy u bytovek.
Výsadba stromů byla projednána
na říjnovém zastupitelstvu, kde
byl předložen návrh na výsadbu
stromořadí na několika lokalitách
v obci. Na výsadbu se podařilo
získat dotaci 9 000 Kč od Nadace
Via z mikrograntu „Silnější regiony“, který Nadace Via vyhlašovala
ve spolupráci s Českou spořitelnou
v létě 2021. Náklady nad tuto částku byly uhrazeny z obecního rozpočtu.
Zastupitelé rozhodli podpořit vý-

sadbu nad Horním rybníkem a výsadbu lípy u bytovek, zamítnut byl
návrh na výsadbu podél „hasičského“ hřiště v horní části obce.
Po diskuzi byla zvolena varianta výsadby listnatých stromů, které ale
nebudou plodit ovoce. U klasických
ovocných stromů panovala obava
z vysokého výskytu vos v letních
měsících na opadaném ovoci. Z tohoto důvodu byly nakonec vybrány 2 varianty neplodivých stromů
a vzhledem k dostupnosti stromů
vhodných k výsadbě nakonec zvítězily okrasné třešně.
Výsadby se zúčastnilo zhruba
20 sousedů, od nejmenších dětí

po zkušené lesníky. Tímto bychom
chtěli všem poděkovat, že věnovali svůj čas a úsilí do zvelebení naší
obce. Speciální poděkování pak
patří Svatoňovým, kteří pomohli jak s konzultací ohledně místa
výsadby, s výběrem dřevin, s dopravením stromů do Kostěnic, tak
s jejich správným zasazením. Děkujeme také všem zastupitelům,
kteří výsadbu podpořili. Věřím,
že toto nebyla poslední podobná
akce a že postupně budeme obnovovat původní a sázet novou zeleň
nejen přímo v obci, ale i v blízkém
okolí.
Hana Matějková Fabíková

obec@kostenice.cz

TJ SOKOL

ROČNÍK XX | 4

strana 6

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 u dolního rybníku
proběhl již třetí ročník významného dne
pro Sokoly nazvaný Noc sokolských světel.
V tento den vzpomínáme na hrdiny, kteří přišli o své životy v době heydrichiády
a 2. světové války. Vypuštěním lodičky každý uctíme památku hrdinů, kteří bojovali
za naši zemi a neváhali položit své životy
v boji proti nacistům a v boji za svobodu.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
První listopadová neděle patří tradičně sokolské akci Uspávání broučků. V této pro všechny nelehké době se nám i přes
karantény, které postihly organizátory a spousty dětí, podařilo tuto akci uspořádat. Všem organizátorům moc děkuji!!!!
Cestu ozářilo desítky světýlek a lampionů, které děti moc baví.
Z rozhlasu hrály již tradičně „Broučí písničky“, děti hledaly
a počítaly hvězdičky, a nakonec na horní louce uspaly broučky. Tak sladké sny jim přejeme a Vám samozřejmě také.

J. Víchová

J. Víchová

VÁNOČNÍ KONCERT
Velké poděkování obci Kostěnice za uspořádání tradičního koncertu Factorial! Orchestra!!!!!
Po roční odmlce nám adventní čas opět zpříjemnil, po rozsvěcení obecního vánočního stromu, tradiční koncert jazzového seskupení Factorial! Orchestra pod vedením kapelníka Zdeňka
Boreckého (mimo jiné trombonisty, bubeníka,
aranžéra, skladatele a dirigenta v jedné osobě),
nám předvedli nový hudební program a „půjčení“
sólisté - Zuzana Mimrová a Ondřej Hyneš - byli
prostě skvělí. Pokud se chcete dozvědět více o

tomto hudebním seskupení, mrkněte na stránky:
https://factorial.cz
Doprovodným programem vánočního koncertu bývá i jarmark, ten jsme bohužel letos museli
kvůli vládním nařízením zrušit. Malou náhradou
byl dobročinný klubovničkový koutek, kde si zájemci mohli vybrat jakýkoliv ručně vyrobený dáreček a finančně jej ohodnotit.
Za malé výtvarníky Vám ze srdce děkuji, finanční
obnos využijeme na nákup výtvarných potřeb.
Za TJ Sokol Kostěnice ČOS Jana Víchová

www.kostenice.cz
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TJ SOKOL | POZVÁNKA NA KONCERT

MIKULÁŠSKÁ PROCHÁZKA
Na Svatou Barborku - 5. 12. - TJ Sokol
Kostěnice ČOS uspořádal Mikulášskou procházku. Po loňské zkušenosti, že vnitřní akce buď být nemohou,
nebo o ně není až tak velký zájem,
jsme tradiční „vnitřní“ besídku přesunuli i v letošním roce do venkovních
prostor.
Děti se prošly s rodiči na čerstvém
zimním vzduchu a vycházku jim zpes-

třilo pár zastavení s úkoly či zážitky:
Čerty v pekle jen tak ve vsi nepotkáte…, Nebeskou bránu s andělem
a čertíkem také nevidíte každý den,
a těžko budete jen tak rovnat knížky
do čertovské knihovny! Na závěr čekal v kapličce na děti Mikuláš s andělem, kteří obdarovali všechny hodné
děti. Zlobivé žádné nepřišly!!!!
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Velice děkuji Obci Kostěnice za pořízení nadílky pro děti a také děkuji
všem organizátorům!!!!
J. Víchová

POZVÁNKA NA SVÁTEČNÍ KONCERT | POD ŠIRÝM NEBEM

Koncert se koná vedle Kostela Navštívení Panny Marie v Kostěnicích. Vstupné 150 Kč, děti vstup zdarma.
Koncert potrvá cca 60 minut. Rezervace vstupenek na tel. 724 164 382 nebo na www.kulturazarohem.cz
obec@kostenice.cz
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MLADÍ HASIČI
Během měsíce října a listopadu jsme
se zúčastnili čtyř závodů. Zahájili jsme
8. 10. velmi úspěšným Braňáčkem
v Sezemicích, kde se naše Ačkové
týmy v mladší i starší kategorii umístily na úžasných prvních místech.
Hned týden na to jsme měli velmi
hektický víkend. V sobotu náš tým
mladších žáků reprezentoval pardubický okres na Superpoháru hejtmana pardubického kraje. Probíhal celý
den v Komárově. Byla pořádná zima
a než jsme se dostali na řadu, trvalo to asi 3 hodiny. Vzhledem k tomu,
že jsme se už připravovali na branné
závody, útoky se dětem moc nedařily (už jsme je netrénovali). Nakonec
se umístily na 4. místě.
Chuť jsme si ale spravili hned v neděli na okresním kole závodu požár-

www.kostenice.cz

SDH

ní všestrannosti v Horních Ředicích.
Tady se účastnila tři družstva mladších a jedno družstvo starších žáků.
I přes opravdu velkou účast - mladší
žáci 24 a starší 22 družstev se naše
děti nedaly a uhájily zlaté medaile
v obou kategoriích (to se nám v minulých sezónách nikdy nepodařilo).
Za starší žáky 1. místa vybojovali Jakub Jirout, Jan Štěpánek, Veronika
Pavlíčková, Jakub Němec a Eliška Kubíková. Za mladší žáky Magda Beranová, Lea Šmídová, Marek Čapek, Jiří
Štěpánek a Šimon Černý.
I další dvě družstva mladších žáků
se nenechala zahanbit a vybojovala
krásné 8. a 9. místo. Většina z nich
absolvovala svůj první velký závod,
o to větší jim patří gratulace. Bohužel
kvůli covidovým opatřením byly oba
závody formou přijeď-odběhni-odjeď
a výsledky jsme dostaly elektronicky.
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Děti i vedoucí tak přišli o napětí při
vyhlašování a euforii při předávání
medailí a pohárů. Snad se bude dařit
i na jaře a na bednu se ještě postaví...
Do Ředic jely sbírat své první zkušenosti i děti z Přípravky. 11 statečných
si vyzkoušelo disciplíny ZPV upravené pro nejmenší. Všichni ukázali,
že máme velmi kvalitní pokračovatele a odvezli si medaile za účast (pro
některé to byla první). Vítězná tažení
zakončila ještě Veronika Pavlíčková
na závodech TFA - železný hasič v Břehách. Zde každý závodil sám za sebe
a při velmi náročné dráze si všichni
sáhli na dno. V kategorii starších dívek právě Verča vybojovala první místo. V mladších dívkách pak Naděnka
Englichová získala 4. příčku, musím
ale podotknout, že většina soupeřů
byla o dva roky starší.

SDH
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Mimo soutěžní klání stihli mladí hasiči uklidit okolí obce. Tuto
akci děláme pravidelně dvakrát do roka (na jaře a na podzim).
Vždy se sejde velké množství dětí a rodičů, kteří jsou ochotni
naše okolí uklidit. Jsme rádi, že se zapojují i děti, které do kroužku nechodí. Nejzajímavější a nejpopulárnější letošní úlovek byly
běžky. Za odměnu si všichni u hasičárny pochutnali na opečených buřtíkách. Naše snažení ocenil i kolem jedoucí neznámý.
Jardovi dal pro děti finanční odměnu za to, že dobrovolně uklízejí. Na občerstvení nám tak přispěl neznámý dárce ve stříbrném
autě, kterému tímto děkujeme.

Poslední akce, kterou nemohu nezmínit je účast
dvou našich starších žáků - Jana Štěpánka a Veroniky Pavlíčkové na Rescue campu v Pardubicích.
Od pátku do neděle se na SPŠCH připravovali
na možnou činnost v JSD|HO (výjezdová jednotka
hasičů). Vyzkoušeli si práci hasičů od A do Z. Slaňovali, stříhali automobil, vyhledávali ztracené osoby
ve dne i v noci, hasili požárními přístroji, prošli kurzem první pomoci, záchranou tonoucího, fyzickými testy k hasičům a spoustou dalších věcí, které
se jim v životě neztratí. Veronika musela ze zdravotních důvodů kurz ukončit už v sobotu, Honza
ho dokončil a v našich řadách tak máme absolventa kurzu. Pokud se bude organizovat i další rok,
doufám, že se přihlásí i další zájemci.
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V zimní sezoně probíhají tréninky v KD, uskutečnilo se i tradiční přespávání s vánoční besídkou,
ale o tom až příště.
Přejeme všem klidné svátky bez nehod.
Za SDH Kostěnice Jana Štěpánková

DĚKUJEME SDH KOSTĚNICE!

DĚKUJEME všem členům i nečlenům
SDH a dalším příznivcům SDH, kteří
se nezištně podílí na hasičských akcích, zejména za výjimečnou práci
s dětmi. Všem Vám přejeme Veselé
Vánoce a šťastný nový rok!
Obec Kostěnice a redakční rada

obec@kostenice.cz
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OTEVŘENÍ KOSTĚNICKÝCH SILNIC
To si takhle stojíte u vývěsky v obci a osloví Vás pan
starosta: „Hele, když už budeme mít teď v obci komplet nový asfaltový povrch, nepřipravíme nějakou
akci pro děti, ať si ho užijí, dokud bude obec ještě uzavřená?“ Protože víte, s kým do takové akce jít, protože
máte přesně ty děti, které si ten nový asfaltový povrch budou chtít vyzkoušet na všem, co má kolečka,
souhlasíte na první dobrou.
Slavnostní otevření zrekonstruovaných kostěnických
silnic, včetně veškerého kanalizačního materiálu pod
nimi ukrytého, se uskutečnilo v neděli dne 31. 10.
2021.
Záměrem této akce bylo tedy dát možnost vyzkoušet si nový asfaltový povrch všem – malým i velkým
- dříve než na silnice pustíme auta, motorky, dodávky,
autobusy a jiná motorizovaná vozidla.
Od ranních hodin probíhala registrace účastníků
na vypsané závody, kterými byl BĚH po hladkém povrchu celou obcí, SPANILÁ JÍZDA pro koloběžky, odrážedla, kočárky a jiná vozítka, CYKLISTICKÁ VYJÍŽĎKA
a finální krasojízda na IN-LINE BRUSLÍCH. Samotnému startu prvního závodu předcházela intenzivní
rozcvička 82 letého Ing.profl. Kolínka, který je znám
především kostěnickým táborníkům, a který si nedovolil vypustit jediného sportovce na trať bez řádného
protažení.
Bylo nám ctí, že pozvání přijali také zakládající členové místního Sokola, z jejichž rukou si pak naši
malí sportovci přebírali zasloužené medaile. Závody
nebyly měřené, vítězem pro nás byl tak každý, kdo
se na start kterékoliv disciplíny postavil a závodů
se zúčastnil. A jak znáte místní děti, musely si vyzkoušet opravdu všechno.

Před zraky všech přítomných byly pak zrekonstruované kostěnické silnice, symbolickým přestřižením pásky, starostou obce p. Václavem Pulkrábkem
a místostarostou Ing. Františkem Peterkou, otevřeny.
Pozvání k účasti přijal i ředitel Správy a údržby silnic
Pardubického kraje, Ing. Miroslav Němec.
www.kostenice.cz
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Největší obavy panovaly z hromadného startu CYKLISTICKÉ VYJÍŽĎKY, byli jsme však potěšeni, že děti byly
k sobě vzájemně ohleduplné a na trati nedošlo ke srážce.
Oproti tomu fyzicky nejnáročnější byla rozhodně nenápadná SPANILÁ JÍZDA pro koloběžky, odrážedla, kočárky
i jiná vozítka.

po celý den k prohlédnutí vůz Záchranné služby Pardubického kraje. Nechybělo malování na obličej, malování na kamínky a malování s dopravní tématikou.
Takové setkání by se nemohlo konat bez podpory
a angažovanosti hned několika organizací, kterými
byly: TJ Sokol Kostěnice (ČOS), Sbor dobrovolných hasičů Kostěnice, Sbor dobrovolných hasičů Hostovice,
Vinařství Oldřich Bujnoch Pardubice, místní hospodští – Michal Málek a Petr Janoušek a hlavně samot-

né Obce Kostěnice. Děkujeme. Tento den byl určen
nejen všem aktivním sportovcům, ale i občanům
Kostěnic, kteří si po několika měsících oddechnou
od prachu, hluku velkých strojů a všech omezeních
souvisejících s výstavbou kanalizace.

Všichni účastníci byli vybaveni kartičkami, které museli vyplnit razítky umístěnými ve vedlejších ulicích. Tím
se samozřejmě trasa protáhla a ti nejmenší sportovci dostali pořádně zabrat. Energii na další závody však mohly
rychle doplnit díky občerstvení, které bylo pro všechny
návštěvníky připraveno u stánku Cukrářství Pruhovaný
anděl nebo v místní hospůdce. Hospodští: Michal Málek
a Petr Janoušek věnovali všem registrovaným sportovcům párek v rohlíku zdarma.
Nesmíme zapomenout ani na doprovodný program,
kde měly největší úspěch šlapací káry. Na místě byl také

-l.l.obec@kostenice.cz
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INFORMACE K PROJEKTU „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KOSTĚNICE“ | PROSINEC 2021
A je to tady, máme hotovo! Největší stavba naší obce v její
historii prošla úspěšně kolaudací! Slavnostního ukončení
spojeného se společensko-sportovní akcí jste se mohli zúčastnit již na konci října – samotná kolaudační prohlídka
pak proběhla 5.listopadu, kolaudační souhlas byl vydán
30.listopadu a právní moci nabyl dne 1.12.2021. Povedlo
se zdárně překonat všechny problémy, které v průběhu
stavby vznikly. Jsou také opraveny všechny závady, které
odhalily zkoušky systému. Máme i kompletně nové povrchy na našich silnicích II.třídy, což je určitě příjemný bonus a významně to vylepšuje celkový dojem z výsledku
této stavby. Děkujeme všem za trpělivost a pochopení
v průběhu celé stavby – víme, že často to pro naše občany nebylo jednoduché. Od jara se můžeme těšit na to,
že naše vesnice bude zase tak hezká, jak jsme byli vždy
zvyklí.
Hlavní řád kanalizace je již funkční a nyní již tedy můžete
uzavírat smlouvy s provozovatelem, tzn. společností VaK
Pardubice a Vaše přípojky k hlavnímu řadu kanalizačního systému napojovat. Formuláře pro uzavření smlouvy
jsou k vyzvednutí na obecním úřadě anebo ke stažení
na obecních stránkách. Vyplněné formuláře můžete odevzdat zpět na obecní úřad - nebo na středisko společnosti

VaK v Holicích. Ale není žádný tlak na okamžité provedení
tohoto kroku. V zimním období se do toho určitě většině občanů nebude chtít – hlavní boom tedy očekáváme
s oteplením v jarních měsících.
Celá stavba Splaškové kanalizace pod investorstvím naší
obce stála zhruba 61,3 mil. Kč – z toho cca 32,2 mil. Kč
činila dotace z ministerstva zemědělství, 4,3 mil. Kč přispěl Pardubický kraj a zbývající část byla hrazena z prostředků obce – částečně úvěrem ve výši 20,- mil. Kč a
zbytek z vlastních prostředků. Společnost VaK Pardubice
nám přispěla tím, že převzala do investorství celý výtlak
mezi Kostěnicemi a Dašicemi – zhruba ve výši 4,0 mil. Kč.
Zbývá nám ještě dokončit větev hlavního řadu pro ulici
„Dlážděná“. S tímto úsekem se v době přípravy dotačního
projektu ještě nemohlo počítat - jeho realizace je v plánu
pro příští rok.
Existence splaškové kanalizace významně pozvedá úroveň bydlení v naší obci. Připojit se k ní je nejjednodušším
způsobem, jak likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem a zároveň na úrovni 21. století. Doufáme, že to jako
občané vnímáte stejně a v příštím roce se Vás k systému
připojí co nejvíce – ideálně všichni :).
František Peterka

ZAHRADNÍ OKÉNKO | ZIMNÍ MĚSÍCE

V listopadu jste určitě stihli všichni zasázet stromy či keře,
uklidili nářadí, zazimovali zahradu. Teď v období zimních
měsíců je čas na plánování zahrad, ale hlavně na odpočinek.
Pokud se ale začnete hodně nudit, zkuste vyrobit třeba krmítko pro ptáčky.
Krmítko ze starého hrnku
Co potřebujete: staré hrnky s ouškem, klacíky, tavnou pistoli, 100% tuk, směs semínek pro ptáčky.
www.kostenice.cz

Do starého hrnku tavnou pistolí vlepíme klacík, který musí
přečnívat alespoň 10cm (bude sloužit jako bidýlko). Musíte ho umístit na protilehlé straně od ouška. Ucho hrnečku omotáme pevným provázkem (necháme si delší konce,
s nimi pak krmítko přivážeme na větev).
Nyní rozpustíme v hrnci rostlinný 100% tuk. Do hrnečku
(cca do ¾) nasypeme sypkou směs semínek pro ptáčky –
slunečnice, vločky, obilí, hořčičné semínko, proso, oříšky
atd. a vše zalijeme tukem. Necháme ztuhnout a rozvěsíme
hrníčková krmítka po zahradě.
Klidné zimní dny Vám všem. J. Víchová
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ŠKOLNÍ ROK 1968-69
Školní rok byl slavnostně zahájen 2. září za účasti předsedy MNV s. Rudolfa Borovce, předsedy
školské a kulturní komise MNV s. Miroslava Bečky, Frant. Tučkové, zástupkyně ČSSŽ. S. Králová
ve svém referátě promluvila a politické situaci
a hlavních úkolech školy v příštím škol. roce.
Třída první
Post. ročník: 1., chlapci: 9 – dívky: 1
Post. ročník: 3, chlapci: 6 – dívky: 1
Třída druhá
Post. ročník : 2., chlapci: 4 – dívky: 5
Post. ročník: 4., chlapci: 4 – dívky: 4
Celkem dětí 34.
Žáci jsou národnosti české, slovenské. Všichni mají příslušnost československou. Škola
je dvoutřídní. Správu školy vede s. Albína Králová, která je zároveň třídní učitelkou v 1. třídě,
kam je zařazen 1. a 3. post. ročník. Ve 2. třídě
je třídním učitelem s. Jaroslav Kuchař. Ve 2. třídě je 2. a 4. post. ročník. Žáci se stravují v jídelně mateřské školy. Kuchařskou je s. Františka
Tučková. Ve škole je zavedena také t. r. mléčná
akce.
Děti dostávají na dopolední svačinu mléko,
kávu, nebo kakao a rohlík. Svačinu jim připravuje s. Tučková ve vlastní režii. O čistotu školy
pečuje školnice s. Zuzana Malíková. Letos byla
horní chodba položena linoleem, aby bylo možno lépe a snadněji uklízet, neboť betonová podlaha a ve škvírách se držela nečistota. O jarních
prádninách byly vymalovány obě třídy, chodby
a schodiště. Také tabule dostaly nový nátěr. Práci provedly komunální služby z Dašic.
15. září byla zvolen nový výbor. Sdružení rodičů a přátel školy. Předsedou byl zvolen s. Frant.
Novák, Kostěnice 107, mistr učňovské školy
ČSAD v Holicích. Pokladníkem zůstal s. Břetislav
Harapát. Důvěrníkem 1. třídy byla s. Venclová
z Moravanského. Ve 2. třídě byla zvolena s. Marie Fibichová.
V tomto roce se nám nepodařilo sehnat vedoucího PO. V obci však byl založen oddíl Junáka,
který vedl Ivo Nebuželský, zaměstnanec ČSD
v Kostěnicích. Deset žáků se stalo členy tohoto
oddílu.
51. výročí VŘSR bylo vzpomenuto besídkou
ve škole, a recitačním pásmem v místním rozhlase.
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Oslava 25. února proběhla v obou třídách
i v míst. rozhlase.
Oslava MDŽ nebyla oslavena veřejnou besídkou
jako jiná léta, neboť mnoho žáků mělo neštovice.
17. února nastoupila na školu s. Jitka Kolaříková,
která předtím učila v Jezbořicích. S. učitel Kuchař
přišel na jiné pracoviště (do redakce časopisu
Zář.) V jarních měsících natáhli rodiče drátěné
pletivo na severní stranu školní zahrady. Také
dřevěný plot oddělující hřiště od zahrady byl
nahrazen pletivem. Lávka přes potok v zahradě
byla vyměněna za most. Bylo použito nosné plochy mostní váhy v MNV, která byla zrušena.
17. května byli žáci obou tříd na výletě v Nových
Hradech, Toulovcových maštalích, na Růžovém
paloučku a v Litomyšli.
1. června oslavili žáci školy, společně s dětmi
z mateř. školy Mezinárodní den dětí dětským
karnevalem. Děti byly oblečeny ve vkusných
maskách. V průvodu, který šel z horního konce
obce na dolní náves, kde se karneval odbýval,
hrála Holubova dětská kapela z Holic. Měla 52
členy. Děti na návsi předvedly národní tanečky, chlapci z kapely byli bohatě pohoštěni, také
školní děti dostaly pěknou svačinu. O občerstvení i pohoštění se přičily ženy ze svazu českosl.
žen. Byla pěkná spolupráce členek svazu a SRPŠ.
19. června byla poslední schůzka SRPŠ, při které uspořádali žáci obou tříd výstavku výkresů
a výrobků z pracovního vyučování. Práce žáků
se velmi líbily.
27. června byl školní rok slavnostně ukončen. Do
1. třídy bylo zapsáno 7 žáků, do 5. třídy do Dašic
odejde 6 žáků. Zapsala Albína Králová
ŠKOLNÍ ROK 1969-70
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za účasti předsedy MNV s. R. Borovce, předsedy kulturní školské komise MNV Miroslava Bečky a s.
FR. Tučkové v zastoupení předsedkyně čs. svazu žen. Všichni přítomní promluvili k dětem. S.
Králová ve svém referátě promluvila o politické
situaci a o příštích úkolech školy.
Třída 1.
Post. ročník 1. – 12 chlapců, 7 děvčat
Post. ročník 3. – 7 chlapců.
Třída 2.
Post. ročník 2. 7 chlapců, 1 děvče
Post. ročník 4. 4 chlapci, 5 děvčat

obec@kostenice.cz
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Ve škole je celkem 31 žáků. Všichni žáci jsou
národnosti české a 3 žáci národnosti slovenské. Všichni mají příslušnost československou.
Škola je dvoutřídní. Správu školy vede s. Albína
Králová, která je zároveň třídní 1. třídy s. 1. a 3.
ročníkem. Třídní 2. třídy je s. Hana Nováková
z Pardubic. Do 2. třídy je zařazen 2. a 4. ročník.
Žáci se stravují v jídelně mat. školy. Kuchařkou
je s. Frant. Tučková. O velké přestávce dostávají
žáci rohlík s mlékem, kávou nebo kakaem. Přesnídávku připravuje s. Tučková ve vlastní režii.
Školnicí je zde Zuzana Malíková. 23. září byl zvolen nový výbor SRPŠ. Předsedou je s. Frant. Novák, mistr ČSAD v Holicích. Pokladníkem s. Břeť.
Harapát. Zaměstnanec ČSD v Pardubicích. Důvěrnicí 1. třídy je s. a. Kavková, dělnice Botany
v Holicích. Důvěrnicí 2. třídy s. Hana Nermuťová,
členka JZD.
Na škole nejsou žádné děti pionýry, sedm žáků
chodí do Junáka, který vede s. Ivo Nebuželský.
Na počest 52. výročí VŘSR byly ve škole besedy
s žáky. Do místního rozhlasu bylo předneseno
pásmo básní. Také 25. únor byl oslaven besedou s žáky a pásmem básní v rozlase.
V druhém pololetí odešla s. učitelka Nováková
do Rovně a za ní nastoupila s. učitelka Anna Krpatová.
Poněvadž zimní prázdniny byly prodlouženy
do 17. ledna, bylo třeba s žáky dohánět neprobranou látku a nebylo možno nacvičovat program na obvyklou besídku k oslavě MDŽ, byla
oslava pouze interní. V předvečer 1. máje byl
uspořádán lampionový průvod a pálení „mírového ohně“. Prvomájového průvodu v Dašicích se zúčastnilo málo žáků, neboť počasí bylo
krajně nepříznivé. K májovým dnům byla škola
slavnostně vyzdobena, a s žáky byly provedeny
besedy a do míst rozhlasu byla přednesena kulturní pásma. 24. čevrna byli žáci obou tříd v Babiččině údolí a na náchodském zámku.
Dětský den oslavily děti pochodovým cvičením
pod vedením vojáků z dašické posádky. 28. června SRPŠ ve spolupráci s ČSSŽ uspořádalo dětský
karneval. Hráli žáci, bylo jich 50 z lidové školy
umění z Holic. Kapelníkem p. Holub z Holic. Děti
měly velmi pěkné masky. Karneval se opravdu
vydařil.
Do 1. třídy bylo zapsáno nevídané množství
dětí, celkem 19. Do 5. třídy do Dašic odešlo 6
žáků. Školní rok byl zakončen 30. června.
Zapsala A. Králová

www.kostenice.cz
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ŠKOLNÍ ROK 1970-71
Byl slavnostně zahájen 1. září za účasti s. Mir.
Bečky, s. Frant. Nováka a s. Frant. Tručkové.
Všichni přítomní popřáli dětem i učitelkám k začátku i průběhu příštího školní roku. S. Králová
promluvila o úkolech nového školního roku.
Třída 1.
Post. ročník 1. – 12 chlapců, 7 děvčat
Post. ročník 3. – 7 chlapců,
Třída 2.
Post. ročník 2. - 7 chlapců, 1 děvče
Post. ročník 4. - 4 chlapci, 5 děvčat
Ve škole je celkem 43 žáků. Všichni žáci jsou národnosti české, pouze 3 jsou nár. slovenské. Příslušnost mají všichni ČSSR.
Škola je dvouřídní. Správu školy vede s. Albína
Králová, která je zároveň třídní 1. třídy, ve které
je 1. a 3. ročník. Třídní učitelkou 2. třídy je s. Anna
Krpatová, která spravuje žákovskou knihovnu
a kabinet. Ve 2. třídě je zařazen 2. a 4. ročník.
Učitelskou knihovnu spravuje s. Králová. Uklizečkou a školnicí zároveň, je Zuzana Malíková.
Školní budova byla přes prázdniny vzorně uklizena. Byl proveden nátěr oken a dveří.
Ve škole se prodávají dopolední přesnídávky,
péčí s. Fr. Tučkové, která je kuchařkou jídelny
mateřské školy. V této jídelně se stravují žáci zaměstnaných matek a přespolní.
Na zářijové schůzce byl předsedou zvolen s.
Frant. Novák předsedou SRPŠ. Pokladníkem zůstal Břetislav Harapát zaměstnanec ČSD v Pardubicích.
Podařilo se nám získat 2 vojíny dašické posádky,
kteří na škole vedli PO.
Všichni žáci 3. a 4. třídy se stali jejími členy. Soudruzi se snažili vést pionýry dobře, někdy jim
však služba nedovolila zúčastnit se schůzky.
Na počest 53. výročí VŘSR byly upraveny nástěnky ve třídách, na chodbě i v obci. V místním
rozhlase přednesli žáci kult. pásmo.
25. října přednesly žákyně 4. ročníku básně
k uvítání novorozeňat.
25. února vzpomenuli žáci besedou ve škole a relací v místním rozhlase. Veřejná oslava
MDŽ se nekonala. Žáci připravili maminkám
dárky a s přáním jim je odevzdali. K májovým
oslavám vyzdobili žáci školu, třídy, nástěnku
v obci a ustrojili alegorický vůz. V předvečer 1.
máje uspořádali žáci lampionový průvod a pá-
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lení „mírového ohně“. Prvomájového průvodu
se zúčastnili žáci v Dašicích. Oslavy 50. výročí
KSČ prolínaly veškerou školní prací. Při oslavách
v obci přednesli žáci recitační pásmo.
15. června se konal školní výlet. Žáci navštívili Suchý vrch, přehradu Pastviny, chatu Čihák,
Zemskou bránu, Rokytnici a zámek v Častolovicích. V rámci oslav MDD bylo uspořádáno
rodičovskými sdruženími obou škol a českým
svazem žen sporovní odpoledne na sokolském
hřišti. Žáci školy i mat.školy vystoupili s ukázkovým cvičením a pak byly závody na kolách a různé atrakce. Všechny děti dostaly občerstvení.
K poslechu vyhrávala hudba J. Zahrádky.
Žáci obou tříd pilně sbírali papír, starý textil a léčivé byliny. Ve sběru odpad. surovin byl docílen
průměr na žáka 33,-- Kčs a tím se škola umístila
na 3. místě v okr. pardubickém s odměnou 300,- Kč. V dubnu se přistěhovali sourozenci Košovi,
národnosti maďarské. Tím počet žáků dostoupil
45.
Do 1. třídy bylo přijato 6 žáků , do 5. tř. do Dašic
odejde 9 žáků. Školní rok byl zakončen 30. červ-
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na. Přítomní byli s. M. Bečka, předs. kult. a školské komise při MNV, s. Jarmila Bláhová, tajemnice MNV, a A. Kubistová za SRPŠ, s. M. Bečková
za ČS žen. Hosté popřáli dětem hezké prázdniny
rozloučili se s dětmi i se s. učitelkami hlavně pak
se s. ředitelkou Královou, která odchází do důchodu.
Zapsala A. Králová
Hezké Vánoce a v roce 2022
hodně štěstí a dobré zdraví
přeje K. Udržalová
-l.j.-

KOSTĚNICKÉ HOSPODY (VZPOMÍNKA)
V Kostěnicích dříve byly tři hospody. Hned přes silnici proti nynější budově školky (a dříve i školy) byla Zikmundova
hospoda. Já si už na ní nepamatuji, ale slyšel jsem, jak tehdejší pan učitel při vyučování sledoval z okna, kdy bude
hospoda otevřena. Když k tomu došlo, tak ukončil vyučování, děti poslal domů a už byl v hospodě. Krásná doba, že!
Později, to už jsem byl větší, jsem věděl, že v Kostěnicích
jsou dvě hospody. Vomáčkova hospoda stávala u silnice
směrem k nádraží po pravé straně před pozemky nynějších rodinných domů, které končí před železničními kolejemi (vlečkou). Hospůdka to byla docela malá, ale měla
i malý sálek a já do té hospůdky jsem byl posílán pro lahvové pivo a limonády s porcelánovým uzávěrem. Jednou jsem dostal na nákup papírovou pětikorunu a tak
jsem šel nakoupit to lahvové pivo a limonády. Když jsem
přišel do hospody, tak jsem zjistil, že jsem tu papírovou
pětikorunu někde po cestě vytratil. Cestou nazpět jsem
pak pětikorunu urputně hledal, ale nenašel. Domů jsem
tedy přišel bez nákupu a s dětským pláčem jsem mamince
řekl, že jsem tu pětikorunu ztratil. Uchlácholila mě a dostal
jsem druhou pětikorunu a můj nákup se napodruhé povedl. Tehdy to pro mě byla ale ztráta obrovská!
Třetí hospoda byla Havlíčkova. Nyní zde má firmu pan
Vích. To už byla hospoda na vesnici opravdu velká. Měla
i docela velký sál s jevištěm, kde jsme jako malí žáci hrávali divadlo, kde nám byl slavnostně uvázán pionýrský

šátek kolem krku, kde vystupoval někdy i kouzelník, kde
se i promítal film, kam jsme chodili na cvičení do Sokola
a hlavně kde se pořádaly taneční zábavy a plesy. Kolem
sálu bylo zvýšené přísálí a celá ta hospoda byla zajímavě postavena. Několik lokálů a pro mě tehdy zajímavých
místností. Při vstupu do hospody vás čekal výčep, kde
bylo i pár stolů a chlapi zde pili - co jiného než pivo. V této
výčepní místnosti jsem si jako malý chlapec, kdy jsem
nakupoval to lahvové pivo a limonády, rád prohlížel, jak
na jednom nástěnném obrázku je namalován čůrající
chlapeček do nějaké vodní nádrže. Na tom obrázku byl
nápis „Nepij vodu!“. Chlapi ve výčepu se toho doporučení
drželi a pili jen pivo a někdy i kořalku. Jednou při mém
nákupu lahvového piva a limonád vkročil zvenku do výčepu výrostek – šestnáct, sedmnáct let. Pan Havlíček od výčepu se ho zeptal: „Co ty tady děláš?!“ Dospívající hoch
odpověděl: „Přišel jsem taky do kulturní místnosti.“ A pan
hospodský Havlíček na to: „Tohle není kulturní místnost,
v kulturní místnosti se lidi kulturně bavěj, ale my tady
chlastáme!“
Tolik některé moje vzpomínky na Kostěnické hospody.
No a kdyby někdo našel tu moji ztracenou papírovou pětikorunu, tak si ji může nechat. Vše už dávno odvál čas!
Jaroslav Lohynský
obec@kostenice.cz
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TAK VÍŠ CO? POJĎ SI NÁS VYBARVIT :) DĚKUJEME

Klubovnička

Co padá,
ale nikdy se nezraní?

Pruhovaný anděl se i v příštím roce těší na Vaše objednávky
dortů, zákusků, slaných koláčů, anglických housek, dalamánků a kváskového chleba. Vše na tel. Anna Víchová 737 766
737, FB, www.pruhovanyandel.cz.

(sníh)
Myslivecký spolek Kostěnice se omlouvá za zrušení Mysliveckého plesu, který se měl konat dne
15. 1. 2022. Členové mysliveckého spolku přejí všem spoluobčanům poklidné, pohodové a hezké
sváteční dny.
Redakční rada

Děkujeme všem, kteří tvoří obecní noviny s námi! Přejeme krásné Vánoce, v novém roce hodně zdraví
a pohody - nejen při čtení Kostěnických novin. Vaše redakční rada.
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