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OBECNÍ STATISTIKA
Počet obyvatel k 8. 12. 2022     553

PŘISTĚHOVALI SE

Bečková Zuzana   čp. 3
Kaplanová Marie  čp. 141
Kaplan Lubomír     čp. 141

NARODILI SE

Lucas Jirásek  čp. 149

ODSTĚHOVALI SE

Ondřej Kucharik čp. 8
Roman Fuks   čp. 178
Rohlíčková Hana   čp. 80
Jelínek Jan  čp. 216

POPLATKY ZA ODPADY 2023

Poplatky za psy a odpady pro rok 2023 se budou 

vybírat od 1. 2. do 28. 2. 2023 hotově nebo na účet: 

7528561/0100, VS č.p. 

PES 100 Kč (každý další pes 150 Kč)

ODPADY 550 Kč / osoba / rok 

Obec Kostěnice

DĚKUJEME společnosti Wolters Packaging 
Czech s.r.o., která výtěžek z tomboly uskutečně-
né firemní akce - částku 30 000,- Kč - věnovala 
Obci Kostěnice.
Peněžní dar bude využit při realizaci obecních 
akcí určených pro děti.

Obec Kostěnice



Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO 
DNE 20. ŘÍJNA 2022 V KD KOSTĚNICE

1. Nově zvolení zastupitelé složili slib podle § 69 
odst. 1, zákona o obcích.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje paní Lucii 
Lohynskou, jako zapisovatelku pro celé volební 
období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje jednací 
a  volební řád pro ustavující zasedání obecního 
zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2, 
písm. k, zákona o obcích:
a) uvolněného starostu obce pana Václava 
Pulkrábka nar. 8. 1. 1962, bytem Kostěnice 168;
b) neuvolněnou místostarostku obce paní 
Gabrielu Zahrádkovou nar. 1. 2. 1971, bytem 
Kostěnice 24;
c) neuvolněné další členy rady pana Ing. Lukáše 
Jeřábka, bytem Kostěnice 201, pana Petra Jirouta, 
bytem Kostěnice 189 a pana Ing. Františka 
Peterku, bytem Kostěnice 200.
5. Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu s usta-
novením § 117 odst. 2, písm. a, dále § 84 odst. 2 
písm. i, zákona o obcích
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
6. Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce:
a) předsedy finančního výboru pana Ivo Nováka, 
bytem Kostěnice 107;
b) členy finančního výboru pana Jana Pavlíčka, by-
tem Kostěnice 177 a pana Karla Růžičku, bytem 
Kostěnice 47;
c) předsedy kontrolního výboru pana Michala 
Málka, bytem Kostěnice 120;
d) členy kontrolního výboru pana Jakuba Englicha, 
bytem Kostěnice 125 a pana Ondřeje Lohynského, 
bytem Kostěnice 183.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce:
a) předsedkyně kulturní komise paní Lucii 
Lohynskou, bytem Kostěnice 183;
b) předsedkyně pořádkové komise paní 
JUDr. Světlanu Pecháčkovou bytem Pardubice
c) členy pořádkové komise pana Petra Zahrádko, 
bytem Kostěnice 24 a pana Ing. Zbyňka Svatoně, 
bytem Kostěnice 21.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny 
zastupitelů s platností od 21. 10. 2022.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty 
a místostarosty pro zastupování obce na valných 
hromadách společností: Vak Pardubice, Lesní 
družstvo Vysoké Chvojno, Mas Region Kunětické 
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Hory, Svazek Obcí Loučná.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření pana 
Petra Jirouta, pro zastupování na valných hroma-
dách Mas Region Kunětické Hory.

USNESENÍ Č. 6 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO 
DNE 1. 12. 2022 V SALONKU KD

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje pro dnešní jed-
nání zapisovatelku paní Ing. Petru Svatoňovou.
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usne-
sení z jednání zastupitelstva ze dne 15. 9. 2022.
3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady za uplynulé období.
4. Zastupitel složil slib podle § 69 odst. 1, zákona 
o obcích.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 4.
6. Obecní zastupitelstvo svěřuje Radě obce, 
že Rada obce může schvalovat rozpočtovým 
opatřením navýšení rozpočtu obce o přijetí 
účelových dotací ze státního rozpočtu.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce 
na rok 2023.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový 
výhled obce do roku 2026.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet 
mateřské školy na rok 2023.
10. Obecní zastupitelstvo rozpočtový vý-
hled mateřské školy do roku 2026.
11. Obecní zastupitelstvo stanovuje podmínky 
na zprovoznění optické sítě v obci:
a) pronájem vlákna ke klientovi - 100,-Kč/měsíc;
b) pronájem vlákna z nádraží na obecní úřad a ke 
komoře za čp. 205 - 0,80Kč/m/měsíc.
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako správ-
ce obecní optické sítě firmu Tlapnet, Jeníkovská 
940/14, Čáslav a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy.
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat 
část pozemku p.č. 660/1 v kú. Kostěnice společ-
nosti Tlapnet, na výstavbu vysílače za cenu 1 000,-
Kč/m2, dále zřízení věcného břemene pro přívod 
optického vlákna k vysílači za 30,-Kč/m a to vše 
za podmínky, že bude poskytovat našim občanům 
internetové služby dle jejich platného ceníku.
14. Obecní zastupitelstvo ustavuje komisi pro ob-
novu zeleně v obci ve složení: Zbyněk Svatoň, 
Lukáš Jeřábek, Ivo Novák.

Obec Kostěnice 



Z OBECNÍHO ÚŘADU

GRATULUJUME 
K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU

-l.l.-

LEDEN

Hyláková Marie
Rybínová Ludmila 

ÚNOR

Englichová Božena 
Harapát Břetislav
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LIKVIDACE OLEJŮ A TUKŮ

Žádáme občany, aby při likvidaci použitých 
kuchyňských – rostlinných olejů a tuků dodržo-
vali pokyny uvedené na sběrných nádobách tj.: 
vhazovat v uzavřených PET lahvích o maximál-
ním průměru odpovídajícímu otvoru ve sběrné 
nádobě. Odkládání větších PET nádob, např. 
kanystrů, vedle sběrné nádoby na tento druh 
odpadu není možné. Dále upozorňujeme, že 
do tohoto druhu sběrné nádoby nepatří žádný 
jiný odpad (déle trvající problém sběrné nádoby 
u obecní hospody).     

-g.z.-

OBECNÍ KALENDÁŘ 2023

Obecní kalendář pro rok 2023 nabídne ohlédnutí 
za posledními 10ti lety mladých hasičů organi-
zovaných v SDH Kostěnice, jež má v naší obci 
dlouholetou tradici.    

-g.z.-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Boží požehnání do roku 2023 chtějí při-
nést do vašich domovů i koledníci v Kostě-
nicích.  Také letos projdou naší obcí, a to 
v  neděli 8. 1. 2023, v odpoledních hodinách. 
Možnosti zapojení se do sbírky jsou uvedeny 
na www.trikralovasbirka.cz.   

-l.l.- 
K + M + B 2023

Ohlédnutí  
za 10 lety  
mladých  
hasičů…

BŘEZEN

Štechová Jiřina 
Teplá Marie 
Vích Rudolf 
Zahrádková Jitka
Čapková Miroslava
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Letos narozené občánky jsme v naší 
obci přivítali v neděli 16. 10. 2022. Již 
tradičně vystoupily děti z MŠ Kostěni-
ce pod vedením ředitelky Mgr. Ivany 
Plecháčkové. Hudební doprovod zajis-
til Petr Svatoň. Přivítáni byli (na foto-
grafii zleva): Štěpán  Pulkrábek, Nikola 
Vyhnálková, Tobiáš Šmíd a Matyáš 
Kňazovický. Dětem i  rodičům pře-
jeme, ať se jim u nás v obci s radostí 
a ve zdraví žije.  
Děkujeme dětem z MŠ, kteří na vítání 
občánků vystoupily: Eliška Boušková, 
Tomáš Jeřábek, Matěj Kalina, Marianna 
Nývltová a Tomáš Petružálek. 

-l.l.-

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ 
DEFIBRILÁTOR

Od 14. 10. 2022 je na budově 
kulturního domu umístěn automa-
tický externí defibrilátor. Je umístěn 
na  boční stěně vedle vchodu do KD 
ze strany od dětského hřiště. Jeho pro-
voz je již spuštěn. Defibrilátor získala 
obec Kostěnice za dotační podpory 
Pardubického kraje. Samotné použití 
je koncipováno jednoduše tak, aby ho 
zvládla i laická veřejnost. Instruktážní 
video naleznete na stránkách obce.

František Peterka

VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL

Večer sokolských světel se uskutečnil 7. 10. I naše obec 
se připojila již po několikáté k uctění památky sokolů 
padlých nejen během druhé světové války a společně 
jsme uctili Večer sokolských světel.
Myšlenkou je: jedna lodička za každou sokolskou 
duši, která neváhala obětovat svůj život za svobodu 
republiky. 
Děkujeme za účast.

-l.l.-

OD PŘÍŠTÍHO ROKU INTERNET PO OPTICE

Stavba optické sítě v naší obci se blíží ke svému závěru. Probíhá 
její proměřování a následně obec tuto stavbu převezme.

Poté bude možné její zprovoznění. Toto se předpokládá v prvních 
týdnech příštího roku.

Budete si tedy moci ve Vašich domácnostech zařídit přechod při-
pojení k internetu z bezdrátového na optický.

Zájem o poskytování služeb optického internetu v naší obci 
aktuálně vyjádřily firmy Edera a Tlapnet. Jejich inzerci včetně 
kontaktních informací naleznete v tomto čísle Kostěnických no-
vin na str. 11.

František Peterka
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USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 

Milé děti, 
to když už jsou rána plná mlhy, tma začíná před večeří 
a  barevným listím se boříte po kolena, hlásí se o slovo 
paní zima. Ví to příroda a všechna zvířátka. Ta největší 
v lesích, jako je medvěd i ten nejmenší kostěnický brouček. 
Ten ulehá do houští, do keřů, schová se do barevného 
listí, a dokud poslední peřinka ze sněhu nepovolí, bude 
v poklidu, ve své postýlce, odpočívat.
Společně se teď vydáme na cestu značenou světýlky 
a kostěnického broučka uložíme. Tiše přistoupíme a za-
šeptáme mu do postýlky: „Dobrou noc, broučku“. A pokud 
neseš pro broučka kaštánek nebo spadlý lístek, nezapo-
meň mu ho do postýlky dát. Bude mít radost a jak ho 
znám, určitě ti tam také zanechal nějakou dobrotu.
Rozsviťte si své lampiony, připravte se na cestu a ná-
sledujte moji červenou lucernu…už za chvíli jsem u vás. 
Šťastnou cestu!
A s tímto příběhem se letos všechny děti vydaly uspat 
nejen kostěnického broučka, ale symbolicky se také 
rozloučit s podzimem.  Děkujeme všem za účast a za 
rok se těšíme na všechny broučky na viděnou. 
     -l.l.-

MIKULÁŠSKÁ PROCHÁZKA

První adventní neděli jsme prožili společně s dětmi 
na Mikulášské procházce, tato forma nadílky se nám 
osvědčila jako jedna z mála činností z dob covidu. Děti 
se vyvětrají na čerstvém vzduchu, zažijí legraci i napína-
vé dobrodružství… protože, řekněte sami, kdo si může 
roztrhnout doma peřinu a zkusit se nořit ve  skuteč-
ném peří, anebo, viděli jste sami, jak se letos rozrostlo 
peklo!!!! Světelné a kouřové efekty byly úžasné, čertů 
v něm bylo spousta! Děti potom Mikulášovi a Andělo-
vi pověděly, že čerti jsou sice hodní, ale že podvádějí 
při hře v kartách…a tak bych poprosila všechny Čerty 
i Nečerty: do příštího roku se polepšete, nepodváděj-
te, nelžete, nekraďte, zkrátka nezlobte!!!!

Nadílka pro děti byla letos opravdu bohatá, velice 
děkujeme Obci Kostěnice za nádherné balíčky, rozdali 
jsme jich přesně 70!!!! Mimo to dostaly děti ještě ovoce 
a zdravé mlsání, které jsme zakoupili za výherní pou-
kázky ze soutěže Hýbeme se hezky česky.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomohli tuto akci 
uskutečnit.

Za TJ Sokol Kostěnice ČOS Jana Víchová
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MLADÍ HASIČI KOSTĚNICE
 
Podzimní sezona se nám pomalu rozjela, po oslavách 
v Chrudimi nás čekaly 17. 9. první ligové závody v Če-
perce. Bohužel týden před závody nám při tréninku 
vypověděla službu naše mašina (praskla ojnice a po-
škodila blok motoru). Rázem jsme zůstali bez nejdůle-
žitější části útoků. Naštěstí si mezi hasiči pomáháme, 
a tak nám na závody mašinu přislíbily zapůjčit Horní 
Ředice. Vzhledem k přechodu na další rok se nám pro-
míchala družstva, někdo odešel, mladší přešli do star-
ších, z přípravky do mladších. Spousta dětí má nové 
pozice, na které si musí teprve zvykat. Štafety se v Če-
perce zadařily, ale v útocích bylo znát, že na jiný stroj 
nebyly strojník ani děti zvyklé a časy, na které jsme 
u nás zvyklí, se nezadařily. Každá mašina saje trochu 
jinak rychle, naše je v tomto případě super rychlá (ne-
potřebujeme proto nalévat), u ředické tomu tak úplně 
není. Nakonec jsme si odvezli 7. a 8. místo.

Další akce 23. - 25. 9. Rescue camp v Pardubicích byla 
pro zájemce z řad starších žáků (14 - 15 let). Měla jsem 
možnost se této akce účastnit jako dohled a byl to zku-
šenostmi nabušený víkend. Asi 20 dobrovolných mla-
dých hasičů z celého Pardubického kraje si vyzkouše-
lo, co obnáší práce hasičů ve výjezdové jednotce. Od 
nás to byl Matyáš Černý, Jakub Němec a Jan Štěpánek. 
Kluci si sáhli na dno při fyzických testech (plavání, běh 
na 2 km, kliky a lehy sedy), slaňovali, stříhali auto, vy-
hledávali osoby (v plné zásahové výbavě i s dýchacím 
přístrojem) v cvičných kontejnerech, prošli základy 
první pomoci ve vodě i na suchu, účastnili se noční-
ho pátrání po pohřešovaných osobách a vyzkoušeli si 
i spoustu dalších dovedností, které se jim v životě ur-
čitě neztratí. Všichni tři kurz úspěšně absolvovali a zís-
kali osvědčení. Hned týden na to proběhlo v Břehách 
TFA - železný hasič. Jedná se o soutěž jednotlivců, kde 
jsou poměrně náročné disciplíny (např. hammer box, 
proskakování pneumatik, výstup se zátěží...). Celkem 
se akce účastnilo 150 dětí ve 4 kategoriích - z mlad-
ších dívek se nejlépe umístila Štěpánka Füllová na 6. 
místě, ze starších dívek Anežka Lohynská na 31. mís-
tě, z mladších chlapců Jakub Gallat obsadil 10. místo 
a starší chlapci Matyáš Černý 14. místo. Vítězové jsou 
však všichni, kteří tuto náročnou disciplínu dokončí.

Díky výhře v Lize mladých hasičů pardubického okre-
su byli mladší žáci z minulého roku nominováni na 
Superpohár hejtmana Pardubického kraje. Účastnili 
jsme se ho letos již po třetí. Tentokrát probíhal v okre-
se Ústí nad Orlicí v Mladkově. Počasí nám moc nepřá-

lo, pršelo a bláto bylo všude. Ani tady se mladším moc 
nezadařilo a skončili na 4. místě. I přesto o nás uz za ty 
roky v Pardubickém kraji mají ponětí a tuší, že nějaké 
Kostěnice existují :-).

Další týden proběhl poslední závod podzimní sezo-
ny - Sezemický braňáček. I když nám počasí nepřálo, 
zúčastnily se ho skoro všechny děti včetně přípravky. 
Tady už se k nám závodnické štěstíčko vrátilo a starší 
žáci si odvezli bronzovou příčku. Mladší v nové sesta-
vě byli také velmi úspěšní, o vteřinu jim utekl bronz 
a svým výkonem si vysloužili bramborovou medaili. 
Druhá parta pak byla na devátém místě z 25 hlídek.

Po závodnickém maratonu jsme měli v plánu vrhnout 
se na dobrovolnickou činnost - pravidelný úklid obce. 
Bohužel počasí nám nepřálo a další týden už byl po-
sunutý čas a brzká tma by pro sběr odpadků nebyla 
ideální. Přesunuli jsme tedy tuto akci na jaro. Na konci 
října se nám s pomocí obce podařilo upravit trénin-
kovou louku u hřbitova. Po výstavbě kanalizace byla 
louka samý výmol a běhu nebezpečná, díky spoluprá-
ci s obcí se na ni navezla hlína a zasela se tráva. Teď už 
jenom doufáme, že se uchytí a alespoň na část jarní 
sezony budeme mít důstojné tréninkové místo.

V prosinci nás čeká tradiční přespávání v KD s vánoční 
besídkou, každoroční výlet do Tonga musíme přesu-
nout na leden, protože Tongo se stále rekonstruuje. 
Dále máme v plánu hasičskou lyžovačku (nabídneme 
i dětem mimo SDH) a 25. 2. 2023 další ročník soutěže 
Hrátky s hasičátky pro přípravky.

Mladých hasičů máme stále hojně, můžu říct, že člen-
skou základnu dětí nám okolní sbory závidí. Velkou 
tradici u nás má Přípravka (děti od |3 do 6 let). Tento 
rok nám však z přípravky přešlo hodně dětí do mlad-
ších žáků a nejmenší děti nám trochu chybí. Pokud je 
ještě někdo, kdo by chtěl své dítko vést od mala ne-
jen k zdravému pohybu, ale i dobrovolnictví a požární 
prevenci, rádi ho mezi námi přivítáme. Přes zimu kaž-
dý pátek od 16:00 do 17:00 v KD.

Jaroslav Ždímal
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU A ADVENTNÍ KONCERT 
FACTORIAL! ORCHESTRA

Sobota před 1. adventní nedělí patří již tradič-
ně rozsvěcení vánočního stromu a předvánoč-
nímu koncertu. Letos jsme se při rozsvěcení 
sešli u nově ozdobeného obecního vánočního 
stromu, který se mezi tújemi a staršími jeh-
ličnatými stromy objevil po jejich vykácení. O 
jeho osvětlení a ozdobení se postarali profe-
sionálové a my už se můžeme opravdu jen 
těšit z jeho krásy. Stejně jako každý rok jsme 
se u stromečku sešli s dětmi z Mateřské ško-
ly, které si pro nás připravily pásmo písniček 
a říkadel. Po samotném aktu rozsvěcení pak 
měly všechny přítomné děti možnost poslat 
nebeskou poštou dopis Ježíškovi a za odměnu 
dostaly čokoládový adventní kalendář.  

Podvečer před adventní nedělí pokračoval 
programem v kulturním domě, kde bylo mož-
né si zakoupit různé vánoční rukodělné vý-
robky na adventním trhu nebo se občerstvit 
a dát si něco dobrého „na zub“. Celý podvečer 
pak vyvrcholil hudebním zážitkem big bandu 
Factorial! Orchestra, který je našim pravidel-
ným adventním hostem. Kapela odehrála 
playlist složený téměř výhradně z originálních 
aranží známých skladeb převedených do fun-
ku, popu nebo moderního jazzu. Závěrem do-
šlo i na vánoční písně nebo koledy.  Přejeme 
Vám krásný čas adventní! 

-l.l.-
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PODZIM VE ŠKOLCE

Ve školce jsme přivítali nové kamarády a také novou 
paní učitelku Elišku. Je nám společně dobře a užívá-
me si řadu dobrodružství. Bezva dobrodružstvím jsou 
nové herní prvky na školní zahradě, které testujeme, 
jak se jen dá. S testováním nám trochu pomohly i děti, 
které už do školky nechodí. Pozvali jsme je na návště-
vu a užili si společně slunné chvíle na zahradě. Velkou 
radost nám udělala i paní učitelka Jára, která přijala 
naše pozvání a dorazila společně se školáky.

Hned dvakrát už jsme u nás přivítali úžasnou Vílu 
Srdíčkovou s pohádkami Budulínek Mandelinka 
a Jak anděl potkal čerta. Navštívil nás Honza z Popleto-
va se svým zábavným kabaretem a zažili jsme zajíma-
vou loutkovou pohádku Znáte Kačenku?, kterou pro 
nás připravil lidový loutkař Jirka Polehňa.

Také už máme odtančený podzimní kurz tanečků a za-
čali jsme s lekcemi anglického jazyka a plavání.
Na začátku října jsme si připravili krátký program a při-
vítali tak na svět nové kamarády z Kostěnic.

V listopadu nás už čekal sv. Martin na bílém koni, za 
kterým jsme putovali po vsi. Odměnou nám byly vý-
borné martinské rohlíčky.

V prvním adventním víkendu se nám podařilo rozsvítit 
strom u kapličky a poslat dopisy pro Ježíška.
A jak jsme si užili adventní čas, o tom Vám povíme zase 
příště.

Mgr. Ivana Plecháčková
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Pro zahradníky začala klidnější část roku, koneč-
ně je čas jen tak si sednout, číst si, luštit křížovky, 
scházet se s přáteli, nebo se vydat na vycházku do 
přírody. Pokud máte chuť a čas, nebo se nudíte, 
můžete se zapojit do Sčítání ptactva. Zabere Vám 
to hodinku času. Podle přiloženého návodu na ná-
sledující straně to zvládne i školák. 
https://ptacihodinka.birdlife.cz/jak-se-zapojit-po-
drobneji/#/ 
A pro ty, co se nemohou dočkat zahradních povin-
ností uvádím pár činností, na které je třeba se za-
měřit (samozřejmě jich je daleko víc, všechny by se 
sem opravdu nevešly)

ZAHRADNICKÉ OKÉNKO

LEDEN
Nakupujte semena na nadcházející sezonu (už jistě 
víte, co a kam zasázíte).
U zabalených-zazimovaných květináčů kontrolujte 
neporušenost zimní ochrany a pokud nemrzne, za-
lejte v nich rostliny.
Čistěte a doplňujte krmítka.
Keře a stromy prořezávejte jen když nemrzne.

ÚNOR
Pokud napadne hodně sněhu, oklepeme keře, aby 
se nepolámaly větve.
U přezimujících muškátů kontrolujeme výhony, 
šlahouny zkrátíme, můžeme již přesadit do no-
vého substrátu. Také se věnujeme pokojovkám – 
přesazujeme, hnojíme.
Vyséváme papriky, bylinky a letničky, dáme naklíčit 
brambory.

BŘEZEN
Vysazujeme keře, stromy, vyséváme rajčata aj.
Postaráme se o trávník – můžeme posekat, ale 
hlavně přihnojíme.
Seřízneme šalvěj a levanduli, rozsadíme trvalky.
Prohlížíme nové výhony a listy, pokud je potřeba, 
ošetříme proti škůdcům (svilušky, puklice, zavíječ 
zimostrázový aj.)

Činností už přibude, každý se zaměří na ty, které 
potřebuje právě jeho zahrada….
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Ý Zapojte se do zimního sčítání ptáků  
s Českou společností ornitologickou

PTAČÍ 
HODINKA

6.–8. ledna 2023

Výsledky pozorování  
zašlete do 15. 1. 2023

SČÍTÁNÍ PTÁKŮ NA KRMÍTKÁCH
 �Díky�každoročnímu�sčítání�získáváme�cenné�údaje�
o našich�přezimujících�ptácích.

Sčítat může každý
 �Jednotlivci,�skupiny�nebo�třeba�celá�školní�třída.� 
Předchozí�zkušenosti�nejsou�nutné.

Jak sčítat?
 �Uvnitř�letáku�se�dozvíte�všechno�potřebné�a�navíc�
slouží�jako�skvělá�pomůcka�při�samotném�sčítání.

FO
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: P
LA

ST
IA

SÝKORA MODŘINKA, SÝKORA KOŇADRA A SÝKORA BABKA

Chcete ptákům pomáhat více? 
Staňte se členem ČSO!

 �Podpoříte�ochranu�a�výzkum�ptáků.�
 �Připojíte�se�k�tisícům�lidí,�kteří�s�ČSO�pozorují,� 
chrání�a zkoumají�ptáky.

 �Čekají�na�vás�členské�výhody,�tiskoviny�a�akce.

Více na www.birdlife.cz/stante-se-clenem-cso

Česká společnost ornitologická (ČSO)�je�nevládní�
organizace�zabývající�se�výzkumem�a�ochranou�
ptáků.�Sledujte�nás�i�na�sociálních�sítích.

Ptačí hodinku  
podporují:

Od�roku�1993�vyrábí�společnost�Plastia�z�Nového�Ve-
selí�produkty,�které�usnadňují�cestu�k�přírodě,�zdravé-
mu�životnímu�stylu�a�udržitelnosti�přírodních�zdrojů.��
www.plastia.eu

Nejširší�nabídku�kvalitního�krmení�pro�ptáky,�
ptačích�budek�a�krmítek�naleznete�na� 
www.zelenadomacnost.com. 

 Na�probio.cz�naleznete�široký�výběr�biopotravin�–�od�dobrot�pro�lidi�po�
biokrmení�pro�ptáky.

Časopisy�plné�krásných�fotografií�a�inspirace�pro�
všechny,�kterým�je�zahrada�druhým�domovem�
a také�pro�milovníky�venkova�a�tradic,�přírody�
a zvířat.�www.nkz.cz,�instagram.com/venkovastyl

Vznik�projektu�byl�finančně�podpořen�z�Programu�
přeshraniční�spolupráce�Cíl�EÚS�2014-2020.

Výsledky odešlete online na:

ptacihodinka.cz

Kdo přiletí  

na moje krmítko?  

Sčítejte s námi od 6. 1. 

do 8. 1. 2023!
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… … … … … … … … … … …
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edera.cz   461 002 999

Optický internet 
až k vám domů

#OptikaodEDERY

Zapůjčení optického routeru zdarma.
Aktivace a instalace služby 
zcela zdarma bez skrytých poplatků.
Smlouva na dobu neurčitou bez háčků a kliček.
Férové jednání a osobní přístup.
K internetu umíme i digitální TV s mnoha benefity.

BUDOUCNOST 
SE STALA
REALITOU

OPTICKÝ INTERNET V KOSTĚNICÍCH

+420 606 606 035 

obchod@tlapnet.cz

www.tlapnet.cz

385 Kč
již od 

START

STANDARD

PREMIUM
až 1000/200 

Mb/s

až 1000/500
Mb/s

až 1000/1000
Mb/s

245 Kč
již od 

315 Kč
již od 
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VÁNOČNÍ VZPOMÍNKY

První vzpomínka se netýká mé rodné vesnice, totiž 
Kostěnic. Když jsem začal studovat Pedagogickou fa-
kultu v Hradci Králové, tak jsem první semestr bydlel 
na privátě v jednom starém domě v historické části 
Hradce Králové. Moje bytná, už stará paní, mně tehdy 
před blížícími se Vánocemi řekla svoji vzpomínku na její 
Vánoce z dětství. Bydlela tehdy se svými rodiči a souro-
zenci v docela malé chalupě v Podkrkonoší. Na Štědrý 
den večer maminka rozdala svým dětem vařečky a jiné 
dřevěné hůlky a poslala je před chalupu k hrušni, kte-
rá rostla před štítem. Děti ťukaly do kmene stromu 
a zpívaly vánoční koledy. Když dozpívaly, tak ze stromu 
k  nim dopadl kouzelný dárek. Byl to větší pytlík plný 
dobrot – cukroví, čokolády, křížaly, oříšky apod. – jediný 
vánoční dárek, který děti dostaly. To se opakovalo vždy 
na Vánoce každý rok. Když moje bytná, tehdy už větší 
holčička, trochu povyrostla, tak samozřejmě se snažila 
přijít na to, kde se ten dárek od Ježíška bere. Zda padá 
z nebe nebo přímo z koruny hrušně, kde děti koledo-
valy. Vzhlížela tedy jednoho Štědrého večera vzhůru 
a zjistila, že z horního okna štítu, okna na půdu, se vy-
klonila maminka a vhodila dolů ten kouzelný vánoční 
dárek pro děti. Kouzlo bylo tedy prozrazeno, ale moje 
bytná na to vzpomínala jako na velké vánoční tajemství.
A moje vánoční vzpomínka z rodných Kostěnic? Mamin-
ka pekla cukroví, které jsem ochutnával, všude to voně-
lo a blížil se Štědrý den. Těch dárků pod stromečkem 
moc nebylo, ale na jeden si vzpomínám. Jako malý chla-

pec jsem pod stromečkem objevil dárek pro mě. Byl to 
dřevěný traktor i se štráfkou a mohl jsem ho tahat za 
provázek po podlaze. Byl krásně modrý a já byl šťastný! 
Vzal jsem si ho tehdy do postýlky a usínal s traktůrkem 
v náručí. Kouzelná to dětská léta!
Zakončím moje vzpomínky na Vánoce krásným zážit-
kem. Už mně bylo asi dvacet let a já jsem se svojí dívkou 
spolu s dalšími mladými kamarády (a kamarádkami) šel 
do nedalekého městečka na Půlnoční mši. Šli jsme čer-
stvě zasněženou silnicí, kde tehdy nejelo žádné auto – 
tichá svatá noc! V kostele pan farář vedl Půlnoční mši 
a po ní měl krásné kázání, ze kterého jsem si zapama-
toval: Cože to Bůh zanechal na zemi pro člověka, když 
už nemůže v ráji žít?! Hvězdy na nebi, květy na zemi a 
oči dítěte.
Přeji všem poklidné Vánoce!

Jaroslav Lohynský

Vážení spoluobčané

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na tradiční Myslivecký 
ples, který se koná 14. 1. 2023 v KD. Jako novinku jsme 
si pro Vás připravili - každá zakoupená vstupenka bude 
slosovatelná. První cena ve slosování bude sele prasete 
divokého. 

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

Nedílnou součástí je též bohatá tombola a zvěřinová 
kuchyně.

Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji od 5. 1. 2023 
v čase 17:00 - 20:00 u p. Englicha čp. 125.

Srdečně zvou členové
MS Kostěnice
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Z NAŠÍ HOSPŮDKY

Dne 12. 11.  se v naší hospůdce k obědu 
servírovala Svatomartinská husa, husí 
kaldoun a nechyběl ani dezert. Příjemné 
poledne se s plným bříškem stalo odpo-
lednem. Akce se podle nás vydařila, a tak 
bychom velmi rádi poděkovali i našim 
milým hostům.
V sobotu 19. 11. proběhla již druhá de-
gustace prémiových rumů. Na koho se 
místo nedostalo, tomu se omlouvám, 
ale počet je omezen, aby to bylo hezké. 
Akce se bude pro velký zájem zase opa-
kovat, jakmile se připravíme. Proto nás 
sledujte a přijďte se na nás občas taky 
podívat, aby na Vás příště místečko zby-
lo. Díky moc za účast, tohle nás fakt baví.
A 18. 2. se zastavte na pivo a poslech 
bigbítové kapely z Bítovan III. Cenová!

Za hospůdku Michal Málek

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

26.12. Koncert Martina Růži

7.1.  Velká cena Kostěnic - autodráhy

8.1.  Tříkrálová sbírka

14.1.  Myslivecký ples 

21.1.  Turnaj v mariáši Bivoj

27.1.  Ples ZŠ Dašice 

11.2.     Divadelní představení Don Quijote de la Ancha

18.2.  III. Cenová Bigbít z Bítovan

25.2.  Kostěnické hrátky s hasičátky

Martin Růža

SVÁTEČNÍ
KONCERT 
MARTINA
RŮŽI

26.12.2022
od 17 hodin
kapacita míst omezena

Kultura za rohem pořádá

Prodej vstupenek na
www.kulturazarohem.cz

Vstupné 180 Kč

V KAPLI MATKY BOŽÍ 
V KOSTĚNICÍCH

Kontakt na kapelu: 775 423 678, treticenova@seznam.cz, www.treticenova.cz

18. 2. KD KOSTĚNICE
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ŠKOLNÍ ROK 1976-77 MDD

Školní rok byl zahájen 1. září společným shro-
mážděním žáků obou tříd a rodičů ve 2. třídě. 
Shromáždění zahájil ředitel školy s. Kulhavý 
a přivítal zástupce MNV a složek NF. 
Zástupkyně ČSŽ a DV Jednoty předaly žákům 
1. ročníku pastelky, zástupkyně SRPŠ knihy. Po-
tom ředitel školy seznámil rodiče s novým poje-
tím výuky na základní škole, do jejíž prvé etapy 
v  nastávajícím školním roce vstupujeme. Se-
známil je rovněž s projevem tajemníka ÚV KSČ 
s. Havlína. Po odchodu rodičů byly žákům roz-
dány učebnice a pomůcky. Vyučování  začalo 2. 
září. Na začátku škol. roku bylo ve škole zapsáno 
35 žáků, a škol. rok ukončen se 33 žáky. Všichni 
žáci jsou české národnosti. Z Moravanského do-
chází 5 žáků a z Dašic 1. 

Počet žáků: 
Třída I. 
1. ročník 2 chlapci, 3 dívky 
2. ročník 6 chlapců, 6 dívek 
Třída II. 
3. ročník 3 chlapci, 4 dívky 
4. ročník 9 chlapců, 2 dívky 
Celkem 20 chlapců a 15 dívek, tedy 35 dětí. 
1. a 2. ročník učí s. Krpatová 
3. a 4. ročník s. Kulhavý

ZDŠ v Kostěnicích je školou dvoutřídní. Ředite-
lem je s. Kulhavý a třídní učitelka je s. Krpatová. 
Uklízečkou je Zuzana Malíková s částí úvazku 
v mateřské škole. 
Na zářijové schůzi SRPŠ byl zvolen předsedou 
Jindřich Adámek, ostatní členové zůstali dál ve 
svých funkcích. Dosavadní předseda s. Molek 
odchází z Kostěnic. Nový výbor opět velmi dobře 
spolupracoval se školou. 
Během škol. roku nedošlo k hrubému porušení 
škol. řádu, proto žádný z žáků nebyl trestán sní-
ženou známkou z chování. Rovněž na konci škol. 
roku nebyl žádný z žáků klasifikován 5. stupněm 
v prospěchu. Přispěl k tomu stále trvající indivi-
duální péče obou učitelů o zaostávající žáky. Na 
vyučování kat. náboženství se přihlásily 2 žáky-
ně, bylo vyučováno 1x za měsíc 1 hodina. 
Vedoucí oddílu Jisker byla s. uč. Krpatová, od 
října s. Kubíková, která se sama přihlásila. Její 
schůzky byly zajímavé a dětem se líbily. S. uči-
telka Krpatová vedla od listopadu kroužek do-

vedných rukou. Oddíl pionýrů vedl po celý rok 
ředitel školy, vedoucího z řad SSM, nebo rodičů 
se nepodařilo zajistit. 
Ke konci školního roku pomáhala s vedením od-
dílu Jisker s. L. Kubistová, žákyně gymnázia v Par-
dubicích. Oba oddíly nebyly speciálně zaměřeny. 
Úprava plotu před školou nebyla ani v letošním 
roce dokončena. MNV dosud nezajistil převod 
pozemku. Byly provedeny nátěry plotu a opra-
va brány. Rovněž bylo končeno natírání ústř. to-
pení, postavena kotelna a skládka popela. Kotel 
ústřed. topení byl dodán v březnu. Během škol. 
roku nedošlo k jeho zapojení, protože n. p. Eran 
Hradec Králové termín stále odkládal. Protože 
MNV nesplnil úkoly kontrolního dne, byla do tříd 
zabudována vedením školy a SRPŠ umyvadla 
alespoň provizorně bez přívodu a odpadu vody. 
Byly provedeny vnitřní i venkovní nátěry všech 
oken a dveří. Rodiče se na všech akcích boha-
tě podíleli brigádnickými hodinami. Spolupráce 
se starým MNV pokračovala ve starých kolejích. 
Situace se zlepšila po volbách a to po stránce 
administrativní a finanční. Nezlepšil se ale vztah 
stavební komise ke škole. Protože se nepodařilo 
zajistit vhodný objekt pro školu v přírodě a ZDŠ 
v Dašicích odjela do školy v přírodě sama, žáci 
4. roč. se v letoš. škol. roce školy v přírodě ne-
zúčastnili. Byl proto v spolupráci se SRPŠ uspo-
řádán pro žáky školy dne 1.6. 1977 u příležitosti 
MDD jednodenní autobusový zájezd s trasou: 
elektrárna Chvaletice, Železné hory, Státní země-
dělské muzeum na zámku Kačina, Kutná hora, 
zámek Žleby, zřícenina hradu Lichnice a sečská 
přehrada s exkurzí do elektrárny a čističky vody. 
Zájezd se vydařil organizačně i pěkným počasím 
a všem se líbil. 
I letošní rok byl naplněn několika kulturně-poli-
tickými akcemi v nichž se škola zúčastnila: 
2. 9. 76 Vzpomínka na SNP – škola
17. 9. 76 Beseda – Den tisku, rozhlasu a televize
22. 9. 76 vystoupení žáků na předvolební schůzi
5. 10. 76 Den čsl. armády – Beseda 
22. 10. 76 rozhlasové pásmo k volbám do zst. úř. 
22.-23. 10. 76 Výstavka dětských prací k volbám 
25. 10. 1976 Vystoupení žáků na slav. schůzi 
SČSP 
28. 10. 76 Vzpomínka 28. října ve škole
5. 11. 76 Rozhlasové pásmo k VŔSR 
12. 11. 76 Slavnostní předání odměn žáků a po-
moc při volbách
24. 11. 76 Vzpomínka Kl. Gottwalda – škola 



KRONIKAROČNÍK XXI | 4 strana 15

obec@kostenice.cz

29. 11. 76 vystoupení žáků na slav. konfer. ROH 
– ZVLSD Jednota Pardubice 
23. 2. 77 vystoupení a slib PO na slavnostní schů-
zi k 29. výročí února
3. a  6. 3.1977 vystoupení žáků na vítání občánků 
21. 3. 77 vystoupení žáků na výr. sch. SČSP Dom. 
potřeb 
28. 4. 77 slib Jisker a program na slav. schůzi v KD 
1. 5. 77 Účast žáků a uč. na máj. průvodu v Da-
šicích 
7. 5. 77 Lampionový průvod a kladení věnců
Příprava těchto akcí kladla velké nároky na volný 
čas dětí i učitelů. 
V rámci akce „Kultura mládeže“ se žáci zúčast-
nili 6ti divadelních představení, 2 výstav, 1 be-
sedy ve Vzorné okresní knihovně v Pardubicích, 
1 koncertu a 1x navštívili muzeum v Pardubicích.
 Během roku nedošlo na naší škole k většímu 
infekčnímu onemocnění a chřipková epidemie 
měla na naší škole mírný průběh. S. učitelka Kr-
patová zastupovala za s. Kulhavého v době od 
30.9. do 8.10 (angina) a od 20.6. do 30.6. (úraz).
 U dětí byly provedeny pravidelné prohlídky 
a očkování. 
V letošním roce nebyla obnovena patronátní 
smlouva s n. p. Domácí potřeby a to proto, že 
v  minulém roce nedocházelo ze strany n. p. 
k jejímu plnění. V březnu 1977 vykonal inspekci 
a zdejší ZDŠ okresní škol. inspektor s. Vlad. Ča-
pek.
Oba vyučující odsoudili panflet „Charta 77“ vyda-
ný na západě a pomlouvající ČSSR. Rezoluce uči-
telů a zaměstnanců školy byla odeslána ZV ROH. 
Oba vyučující během školního roku absolvovali 
kurs nového pojetí vyučování ve 2. pol. roku. 
Během roku pracovali na vylepšení prostředí 
ve škole i okolí a při výrobě učebních pomůcek 
k novému vyučovacímu pojetí. Zúčastňovali se 
jednotlivých akcí pořádaných OPS. Dále praco-
vali v rámci metodického sdružení při ZDŠ Mora-
vany. Uskutečnila se hospitace v 1. třídě v Kostě-
nicích u s. uč. Krpatové. 
SRPŠ uspořádalo s velmi dobrými výsledkem 
sběr železného šrotu v obci. Ve sběru druhot-
ných odpadových surovin se naše škola v ka-
tegorii 1. -5. roč. umístila na 1. místě v okrese, 
v  celkovém pořadí všech obec. škol na okre-
se. V průměru na 1 žáka na 2. místě. Obdržela 
500,-- Kčs, které byly předány do pokladny SRPŠ. 
Rovněž v soutěži ve sběru léčivých rostlin jsme 
dosáhli velmi dobrých výsledků a obdrželi jsme 

děkovný list redakce Světa socialismu, pořadate-
le soutěže. Žáci se rovněž zúčastnili sběru žaludů 
a kaštanů pro zdejší MS, kterému také pomohli 
při odchytu zajíců. Za tuto pomoc obdrželo SRPŠ 
rovněž 500,-- Kčs. Zapojili jsme se do národních 
směn. 
Během roku jsme pečovali o oba pomníky pad-
lých v obci a o výsadbu květin a stromků v obci. 
Školní rok byl ukončen dne 30.6. 1977 za nepří-
tomnosti ředitele školy (úraz). 
Zapsal Kulhavý Václav

V klidu prožité Vánoce a zdraví a štěstí v roce 
příštím přeje K. Udržalová
 

K. Udržalová, -l.j.-

KLUBOVNIČKA

Upozornění pro malé výtvarníky (předškoláci, 
1. A 2. Třída), že začínáme v úterý 3.1.2023 od 
17hod tvořit.

Jana Víchová
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PUNČ

Budete potřebovat:
350 ml vody
1 citron
60 ml rumu
250 ml bílého nebo červeného vína
1 pomeranč
150 g cukru

Postup přípravy vánočního punče:
V kastrůlku svaříme vodu s cukrem a vymačkanou 
šťávou z pomeranče a půlky citronu. Pak přilijeme 
rum a bílé víno. Punč zahříváme pouze k bodu varu, 
ne více. Vyvařil by se nám alkohol. Víno můžeme po-
užít bílé nebo i červené.

Tradiční vánoční punč nalijeme do silnostěnných 
sklenic, které dobře drží teplo. Sklenice ozdobíme 
plátkem citronu a ihned podáváme.

Tip: Pro ozvláštnění a podpoření chuti ostatních ingre-
diencí můžete použít pomerančový rum. Třeba Com-
panero Orange.


