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Hlavní novinkou je to, že s Pardubickým krajem se podařilo dohod-

nout spolufinancování na opravách silnic v jejich vlastnictví. Nebu-

dou se tedy opravovat pouze pruhy zasažené stavbou kanalizace, 
ale celá šířka silnic od horního až po dolní konec a i od podjezdu 
k nádraží. Věříme, že tato zpráva Vás potěší. Ale samozřejmě to bude 
„něco stát“. Tím „něčím“ bude absolutní zákaz vjezdu vozidel v době 
provádění asfaltových vrstev. O termínech, kdy bude tento zákaz pla-

tit Vás budeme informovat pomocí SMS systému a obecní vývěsky.
Tato dohoda s Pardubickým krajem a také administrativní potíže 
s elektropřípojkami k čerpacím stanicím nás donutily odložit dokon-

čení stavby. Aktuálně platí termín 30.11.2021. Zároveň se snažíme 
o částečnou kolaudaci stavby tak, aby bylo možné spustit Vaše připo-

jování k hlavnímu řádu. Administrativních úkonů s tímto souvisejících 
je spousta a tak Vám zatím stále bohužel nemůžeme sdělit přesný 
termín. Platí, že jakmile bude znám, budeme Vás ihned informovat.
Na straně č. 12 jsou k dispozici aktualizované požadavky na kanali-
zační přípojky. Jejich splnění je nutnou podmínkou pro umožnění při-
pojení ke splaškové kanalizaci. Od 20.9. provádí kontrolu provedení 
přípojek výhradně pracovníci společnosti VaK Pardubice – provedení 
kontroly domlouvejte na tel. 466 920 492.
Tlakové zkoušky a kamerové prohlídky všech úseků byly provedeny. 
Chyby, které tyto zkoušky odhalily, jsou postupně odstraňovány.
Po dobu stavby bylo respektováno parkování na obecní zeleni. Bo-

hužel se z toho stal zvyk. Proto Vás žádáme, abyste vozidla neparko-

vali na obecní zeleni!
Útrap, které tato stavba přináší, jsme si všichni zažili spoustu. Vydrž-

te, dokončení je již v dohledu!
Obec Kostěnice

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | ZÁŘÍ 2021

VELKOOBJEMOVÝ 
KONTEJNER

V rámci svozu komunálního od-

padu bude přistaven 
velkoobjemový kontejner:

V SOBOTU

 23.10.2021 od 7 do 11 hod 
u Kulturního domu v Kostěnicích.



Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Č. 3 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE  22. 7. 2021 V KULTURNÍM DOMĚ.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontro-
lu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
24.6.2021.

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprá-
vu o činnosti rady za uplynulé období.

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí do-
tace od Pardubického kraje, – „Splašková ka-
nalizace Kostěnice“.

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek 
č. 3 smlouvy o dílo“ se zhotovitelem na vý-
stavbu splaškové kanalizace v obci.  

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 3.

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro-
deje pozemků p. č. 553/44, 553/43, 553/42 
a ukládá starostovi zajistit znalecký posudek. 

USNESENÍ Č. 4 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE  26. 8. 2021 V KULTURNÍM DOMĚ.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontro-
lu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
22.7.2021.

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprá-
vu o činnosti rady za uplynulé období.

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí nově 
vzniklého pozemku p.č. 519/55 v k.ú. Kostěni-
ce a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej po-
zemků p.č. 125/13, 125/14 v k.ú. Kostěnice 
Státnímu pozemkovému úřadu, dále koupi 
pozemku p.č. 645 v k.ú. Kostěnice od Stát-
ního pozemkového úřadu, dle znaleckého 
posudku číslo: 3837-67/2021 a pověřuje sta-
rostu k podpisu smluv. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 4.

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu o výstavbě kanalizace v obci. 

SOUTĚŽÍTE S KALENDÁŘEM

Celoroční soutěž s obecním kalendářem úspěšně 
pokračuje. Přinášíme Vám jména výherců již pro-
běhlých kol. Vítěze losujeme a vždy odměníme.

13. kolo | výhybka na vlečce
Vylosován byl  Roček Matyáš

14. kolo | houpadlo u KD  
Vylosována byla  Pulkrábková Anička 

15. kolo | borovice u bytovek
Vylosována byla  Pekařová Pavlína                                   

16. kolo | lanová prolézačka u bytovek
Vylosován byl  Peterka Lukáš                         

17. kolo | vrata na sokolském hřišti
Vylosován byl  Vích Jáchym                              

18. kolo | počítadlo na tenisovém hřišti      
Vylosována byla  Ročková Denisa

19. kolo | naviják tenisové sítě na hřišti      
Vylosován byl  Vích Jáchym
           
V dalším kole můžete vyhrát i Vy. Vždy jednou 
za  2 týdny v pondělí - po otočení nové stránky 
kalendáře - zašlete sms na tel. 606 660 213 nebo 
e-mail na adresu obec.kostenice@volny.cz a uveď-
te, co je na obrázku a kde v obci se „to“ nachází. 
Uveďte své jméno a příjmení. Vylosovaná správná 
odpověď bude vždy odměněna :).

Obec Kostěnice 

www.kostenice.cz
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BLAHOPŘEJEME 
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

ŘÍJEN 2021
Matoušková Božena
Venclová Julie
Jeřábková Jitka

LISTOPAD 2021
Šmahel Jaroslav
Adámková Danuše
Marek Pavel
Víchová Hana
Kovářová Hana
Netolický Jaromír

Všem přejeme hodně štěstí a zdraví 
do dalších let. -V.Pátek-
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V poslední době jsme 
zaregistrovali několik 
stížností na spolehlivost 
doručování SMS zpráv. 
Snažíme se zjistit, čím 
to je – ale zatím jsme 
problém neodhalili. 
Chtěli bychom Vás pro-
to požádat o spolupráci 
s prověřením správné 
funkce systému. Pokud 
máte v rodině zaregist-
rováno více telefonních 
čísel a stane se, že na 
jeden telefon SMS zprá-

va přijde a na druhý ni-
koliv, dejte nám prosím 
o tom informaci (jaká 
zpráva a na jaké číslo 
nebyla doručena). SMS 
systém se postupně stal 
hlavním a nerychlejším 
informačním kanálem 
směrem od obce k ob-
čanům. Proto je důle-
žité, abychom věděli, 
že funguje bezchybně.

Obec Kostěnice

OCHUTNÁVKA VÍN

V sobotu 21. srpna 2021 pro-
běhla v našem kulturním domě 
v Kostěnicích další ochutnáv-
ka vín. Po delší odmlce jsme se 
tentokrát vydali do Modrých hor 
a to k zástupci vín Patria Kobylí. 
Příjemná vína z Velkopavlovické 
vinařské podoblasti jihovýchod-
ní Moravy jste mohli ochutnávat 
za vyprávění pana Oldřicha Buj-
nocha. Po ochutnávce vína se 
nám o skvělou zábavu postaral 
taneční orchestr JG Dix. 

ČERVNOVÉ LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Čas uplynul jako voda a přišla chvíle rozloučení s našimi 
předškoláky. Je to chvíle rozporuplná – štěstí i smutek v jed-
nom hrníčku. Slova a přání na rozloučenou jsme si pověděli 
na závěrečné slavnosti v úterý 29. 6. 2021. Děti pro rodiče 
přichystaly divadlo Poklad starého brouka.
Krásný kulturní zážitek jsme zakončili hostinou – zmrzlina 

a dort nemohli chybět. Děkujeme všem, kteří svojí troškou 
přispěli k příjemnému průběhu slavnosti.
S naší školkovou partou se rozloučili: Terezka, Ondra N., 
Jakub, Samuel, Ondra S., Elenka M., Pavlínka, Elenka Ch, Ka-
čenka a Matěj.
Přejeme jim úspěch a štěstí při jejich dalším putování 
za vzděláním.

Ivana Plecháčková

SMS systém | KONTROLA

-l.l.-
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ZDÁNLIVĚ NEDOSAŽITELNÉ 
(CESTOVÁNÍ VESMÍREM) 

Nedaleko severního pólu dopadl asteroid. Polární ex-

pedice, která se vydala asteroid hledat, uvnitř objevila 
DNA živočichů, které bylo zcela odlišné od tvorů žijících 
u nás na Zemi. Posláním expedice bylo vydat se do ves-

míru, prozkoumat oblast, odkud živočichové pocházejí. 
Výprava po dlouhé cestě přijela na tajnou základnu pro 
vesmírný výzkum a mimozemskou aktivitu v Dlouhém 
kaňonu. Na tomto místě všichni členové prodělali vý-

cvik a sestavili vesmírné posádky. Po předletové pří-
pravě odstartovala raketa „Máršl V“ do nekonečného 
vesmíru…
Začínal další den skládající se z nudné hygieny a péče 
o své už tak ochablé tělo. Ve vesmíru kosmonauti po-

znali výhodu gravitace a její prospěšnost na fyzickou 
kondici. Tyto drobné objevy brzy přebil poplach systé-

mu zajištující dodávku kyslíku do vesmírné lodi Máršl V. 
Po analýze problému museli kosmonauti opustit hlavní 
část lodi a vydat se do modulu Galileo v zádi lodi, do 
kterého vedla cesta pouze přes otevřený vesmír.
Hlavním úkolem této expedice bylo nalézt červí díru. Ta 
se objevila náhle po opuštění sluneční soustavy. Těchto 
děr bylo hned několik a všechny se nacházeli v blízkosti 
černé díry. 
Před piloty byl náročný úkol – vletět do červí díry, aniž 
by je stáhla silná gravitace černé díry…

Objevili se na planetě Neomidgar, kde se setkali s krá-

lovnou Lisonou - vládkyní této planety. Posádce se po-

stupem času podařilo s královnou navázat přátelský 
vztah. Nic však není a nebylo zadarmo. Posádce bylo 
povoleno opravit si porouchanou raketu a zkoumat 
život na planetě, avšak jako protislužbu požadovala 
královna osvobodit proslulého hvězdáře z planety Ai-
ron. Posádka využila získaný čas k drobným úpravám 
své rakety, ale především k průzkumu nové planety. 
Na svých výpravách potkala uprchlého hvězdáře, který 
unikl z planety Airon, kde vládne proradný a krutý císař, 
který hvězdáře věznil a požadoval, aby zařídil záhubu 
všeho živého ve vesmíru.
S tímto úkolem hvězdář zásadně nesouhlasil a uprchl. 
Královna Lisona přesvědčila hvězdáře, aby se s ní spojil 
a vydal se do boje proti císaři planety Airon a tím za-

chránili vesmír.
Byl to krásný týdenní příběh, kde se spojilo 49 dětských 
duší s těmi dospěláckými. Celý týden jsme si užili plno 
dobrodružství, her, bádání, tvoření na pro nás „nové“ 
táborové základně Huckrom.
Základna nás jedním slovem nadchla. Ze všech koutů 
bylo cítit, že zde pracují a žijí lidé, kteří do této základny 
vdechli něco neobyčejného. Bylo fajn být alespoň  tý-

den jejich součástí. Těšíme se opět za rok na shledanou 
:-)
       

Markéta Peterková
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Lodičku si můžete přinést vyrobenou již 
z domu - použijte vhodný přírodní materiál, 
opatřete svíčkou a  vyzdobte podle vašich 
představ. Nebo si společně s námi složíte 
loďku papírovou a všechny lodičky poté vy-
pustíme na vodní hladinu dolního rybníka.
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Druhý srpnový týden byl nejen ve znamení 
olympiády v Tokiu, ale i Sportovního par-

ku v Pardubicích na Špici. Naše drobotina 
zde reprezentovala nejen hasičský sport, 
ale i naše SDH a obec Kostěnice. S kolegy 
z HZS a SDH Pardubice Polabiny jsme tam 
strávili dva dny. Vypomáhali jsme na sta-

novišti HZS, spontánně vznikla i prohlídka 
našich hasičských aut. S podivem měla nej-
větší úspěch Avie. Děti pak celkem čtyřikrát 
předvedly krátké vystoupení s ukázkami 
disciplín z hry Plamen i požární útok. Je-

den den jsme představili i našeho Stratílka 
v akci. Jako odměnu za spolupráci děti do-

staly hrací karty do parku a mohly si nejen 
vyzkoušet různé sporty, ale i získat medaili.

Jana Š.

SDH Kostěnice  | Na olympiádě

SDH Kostěnice  | Soustředění v Božejově 2021
Po roční odmlce způsobené vládními opatřeními jsme 
se opět vydali do Božejova na tradiční soustředění před 
sezónou. Do autobusu a dodávky jsme usedali plní nad-

šení a optimismu, nicméně v tento okamžik jsme netušili, 
že bude celý týden stanování poznamenaný zimou, stude-

ným větrem a překvapivě silnými přeháňkami. O jejich zá-

keřnosti jsme se přesvědčili prakticky ihned po postavení 
stanů. Podle radaru se mělo  jednat o lehký deštík, ovšem 
opak byl pravdou. Okamžitě jsme tedy měli skvělou pří-
ležitost k otestování pevnosti postavených stanů. Bohu-

žel některé děti si vybraly nešťastné místo v dolíku, takže 
bylo jejich stany nutné přestěhovat na kopeček. Sezení ve 

stanu, pod nímž se vytvořilo jezero vody, není úplně pří-
jemné.
Ani nepřízeň počasí nás však nemohla odradit od trénin-

kových a zábavných aktivit. Hlavním tématem celého sou-

středění bylo hledání houbaře Káji, který se opět ztratil. 
Děti byly rozděleny do 6 družstev, v nichž měly plnit hry, 
za jejichž úspěšné absolvování získaly nápovědu, kde by 
se Kája mohl nacházet. S hledáním děti začaly již v pon-

dělí odpoledne, kdy s pomocí slepé mapy měly v okolí 
Božejova najít písmena, ze kterých vznikla první indicie. 
Jako vedoucí jsme byli nemile překvapeni, protože někteří 
se s mapou a základní orientací opravdu nekamarádili. 

www.kostenice.cz
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V nadcházejících dnech děti absolvovaly další hry s cílem 
získání maximálního počtu indicií. Všem týmům se dařilo 
získávat jednotlivé indicie s přehledem, ovšem jako zlo-

mové se ukázalo poznávání věcí podle smyslů. Tato hra 
byla letošní novinkou a nutno říct, že sklidila celkem velký 
úspěch. Každé družstvo mělo pomocí zraku, čichu, hmatu, 
chuti a sluchu poznat ať už věci nebo pohádkové melodie. 
Cílem stanování v Božejově však bylo také zdokonalení 
hasičských znalostí a dovedností. Po celý týden tak mohly 
děti plnit odbornosti, za jejichž splnění byly odměněny ko-

rálky. Ty jsme udělovali také za absolvování stezky odva-

hy. Dokonce jsme vyhlásili výzvu – kdo obejde stezku od-

vahy sám, dostane korálky dva. Nevěřili byste, jak jsou 2 
korálky silnou motivací pro nejmenší, kteří hodili všechen 
strach za hlavu a hrdinně se vydali vstříc černočerné tmě. 
Předškolní děti tak byly vlastně statečnější, než ti nejstar-

ší. V rámci rozšiřování znalostí si děti vyzkoušely i ošetření 
běžných zranění, jako jsou popáleniny nebo odřeniny.
Jedním z největších zážitků z celého týdne byl určitě že-

lezný hasič. Toho se zúčastnili téměř všichni účastníci 
stanování, včetně rodičů i vedoucích, což byl pro děti ne-

zapomenutelný zážitek. Najednou bylo nádherně vidět, 
že soutěživost a ješitnost nenechá chladným žádného 
dospěláka. Ocenit je však třeba především děti, které 
se skvěle popasovaly nejenom s údery do Hammer Boxu, 
ale také s nošením kanystrů skrze tunel nebo s odnese-

ním medvěda. 
Ve čtvrtek odpoledne pak nastal tolik očekávaný okamžik 
– hledání houbaře Káji. Nakonec jej nalezla všechna druž-

stva zraněného na místním hřbitově, takže děti okamži-
tě dostaly možnost využít znalosti získané při ošetřování 
ran. Poslední večer samozřejmě nemohl proběhnout bez 
diskotéky a také kulturní vložky v podobě koncertu Palo 
Habery. V pátek ráno už jsme jenom sbalili stany, posbí-
rali odpadky a vyrazili směr kukuřičné bludiště. To bylo 
zakončením celého týdenního soustředění, které jsme si 
i přes relativně velkou nepřízeň počasí všichni užili.
        

 Jarda Ždímal

obec@kostenice.cz
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KOSTĚNICE NA CYKLO 
MARATONU

Na konci července se již po 9. usku-
tečnil Metrostav Handy Cyklo Ma-
raton, nejdelší cyklistický podnik 
v České republice. Jeho trasa měří 2 
222 km a na zdolání trasy má každý 
tým limit 111 hodin. Do týmu musí 
být zapojen alespoň jeden hendi-
kepovaný člen. Smyslem tohoto 
podniku je právě zapojení hendi-
kepovaných do sportu. Vedle nej-
známějšího týmu závodu -  Škoda 
– We love cycling-s profesionálním 
hendikepovaným cyklistou Jiřím 
Ježkem, se postavil na start již po 
druhé NADAČNÍ TÝM PRO TEREZKU 
Nadace Lenky a Romana Šmidber-
ských. Součástí tohoto osmičlenné-
ho týmu byli Ondra Lohynský a Ro-
man Lupoměský z Kostěnic. Závodu 
se zúčastnil tradičně i cyklo tým z 
Dašic: Spinálníček. NADAČNÍ TÝM 
PRO TEREZKU ujel trasu nonstop 
za 92 hodin a 59 minut. Byla radost 
mít kostěnické cyklisty v týmu! 

-l.l.-

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

První zářijová sobota přála nejen krásné-
mu slunnému počasí, ale i tradičním ry-
bářským závodům. Malí rybářští nadšenci 
se sjeli v hojném počtu a každému z nich 
se povedlo vytáhnout alespoň jednu rybu. 
Závody byly rozděleny na 2 části a o pře-
stávce na „sportovce“ čekalo malé občers-
tvení. Celkově se nachytalo téměř 100 ryb, 
ale bohužel žádný větší úlovek. Pevně dou-
fáme, že se již letos podaří místní osádku 
rozšířit o několik pěkných kapříků, kteří by 
svými záběry mohli potěšit nadšence příš-
tích závodů. 

Lukáš Jeřábek

KOSTĚNICKÉ SPORTOVNÍ TURNAJE

V sobotu 14. 8. proběhl další již tradiční sranda tenisový a badmintonový tur-
naj smíšených dvojic. Na pomyslnou badmintonovou bednu se tak mohli po-
stavit tyto páry: 3. místo Elen a Lukáš Peterkovi, 2. místo Míša a Víťa Dernerovi 
a šampiony se stali Lenka a Kuba Šmídovi. Letošními tenisovými hvězdami smí-
šených dvojic jsou: 3. místo obsadila Radka Dernerová s Kubou Englichem, 2. 
místo opět Míša a Víťa Dernerovi a na špici září Elen a Lukáš Peterkovi.
V sobotu 11. 9. se konal posvícenský turnaj v nohejbalu. Díky výbornému po-
časí se hrálo až do odpoledních hodin. Zúčastnilo se 15 hráčů, kteří byli rozlo-
sováni do 5. týmů a hráli systémem „každý s každým“. Srdečně zveme spor-
tovce, fanoušky a děti na další ročník turnaje, který se bude tentokrát konat 
o týden dříve, tedy v sobotu 3. 9. 2022.

VÍTĚZNOU TROJICÍ BYLI 
LETOS JAKUB ENGLICH, 
MICHAL BOUŠKA A LIBOR 
SVOBODA. GRATULACE!
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PODZIMNÍ ZAHRADNÍ OKÉNKO

To nám to uteklo, podzim je tu. První zářijový den byl 
opravdu hodně uplakaný, ale zase vysvitlo sluníčko a my si 
užíváme babí léto se vším všudy….Dýně se nádherně barví 
dooranžova, kvetou podzimní astry, rozchodníky, dokvétají 
třapatky…Jistě už máte zavařeno  vše,  co šlo a  jste tak při-
praveni na podzimní  plískanice, které chtě nechtě přijdou 
:).  To se potom já osobně   usadím k rozpálenému krbu, 
piju pečený čaj a vzpomínám na dny, kdy jsem sbírala letní 
jablka a společně s dalším ovocem dělala tuhle dobrotu…..

ZÁŘÍ | ŘÍJEN

•  Ideální čas na výsadby stromů, keřů, dělení 
trvalek.

•  Podzimní  údržba trávníků – dosetí  holých 
míst, vertikutace, ošetření proti plísni sněžné.

• Sklízíme dýně, melouny, ovoce ze stromů, 
zeleninu.

•  Rajčata otrháme a necháváme dozrát doma.

•  Pokud v říjnu přijdou mrazy, vyjmeme jiřin-
ky a kany, seřízneme výhony a hlízy uložíme 
na chladné nemrznoucí místo.

•  Ještě stále sypeme přípravky proti slimá-
kům, aby nestihli naklást vajíčka do hlíny  
a založit tak generaci na příští rok (letos jich 
bylo opravdu spoustu, nejdříve jsem bojova-
la pomocí babských receptů (kávová sedlina, 
skořápky, sůl, pivní pasti), když však slimáci 
sežrali opět vše, začala jsem používat „che-
mii“ (Ferramol).

ŘÍJEN | LISTOPAD

•  Příprava zahrady na zimu – rytí, úklid listí, 
svazujeme vysoké traviny, zakrýváme náchyl-
né rostliny chvojím.

•  Muškáty, mandrilu, begenvileu a jiné  už 
musíme schovat na světlé nemrznoucí mís-
to,  do substrátu můžeme zapíchnout lepo-
vé pásky, abychom zabránili napadení rostlin 
savým hmyzem.

•  Dáváme si pozor na myšky, rády se chodí 
„ohřát“ do našich příbytků  (já s nimi bojuji 
každý rok).

•  Čas kaštanů – sbíráme je s dětmi na růz-
norodé tvoření nebo pro lesní zvířátka do kr-
melce na přilepšenou. A nezapomeňte  dát tři 
do kapsy (prý nás nebudou bolet klouby).

• Na konci listopadu zazimujeme zahradní 
techniku.

Přeji  Vám spoustu  klidných a slunečných dnů. 
Jana Víchová

Pečený čaj : 1kg ovoce (dávám 2/3 jablek a 1/3 toho, co 
mám – maliny,ostružiny,jahody,třešně, hrušky, švestky…), 
přidám 0,5 -0,6kg krystalového cukru, podle druhu ovoce 
a podle své chuti přidám  celou skořici nebo  badyán, hře-

bíček….Trochu promíchám a na plechu peču odkryté 45 
min, sem tam zamíchám. Když už směs hodně bublá,  naliji 
trochu rumu a plním do skleniček. Zavíčkuji, otočím dnem 
vzhůru a nechám vychladnout…Tahle dobrota je opravdu 
ideální, když je sychravo a nevlídno….

Pro zahradníky začátečníky i pro Vás zkušené připomínám, co byste měli dělat na zahradě v podzimních měsících:
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ŠKOLNÍ ROK 1965-66

Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za účas-

ti MNV,VŽ a patronátního závodu Domácí potře-

by v Kostěnicích. Oslavy se účastnil též předse-

da SRPŠ.
Přítomní funkcionáři promluvili k dětem. Hlavní 
referát s. Králové se týkal úkolů v novém škol-
ním roce. 
Počet žáků ve škol. roce 1965-66
    I. třída 
post. ročník 1. – 4 chlapci, 4 dívky 
post. ročník 5. – 4 chlapci , 6 dívek 
post. ročník 2. -  2 chlapci, 1 děvče
    II. třída
post. ročník 3. – 5 chlapců , 4 dívky 
post ročník  4. – 6 chlapců, 4 dívky
Z obou tříd všech žáků je 40.
Školu navštěvuje 40 žáků, všichni jsou české ná-

rodnosti a československé státní příslušnosti. 
Žáci 5. post. ročníku navštěvují opět místní ško-

lu, neboť počet žáků je nízký. Škola je dvoutříd-

ní. Správu vede  s. A. Králová, která vyučuje I. 
třídu (1. a 5. ročník). Ve II. třídě je třídní učitelkou 
Radmila Mlatečková, která na školu byla přelo-

žena ze ZDŠ v Pardubicích – Gorkého ulice. 
Organizovanost v PO je 100%. Vedoucí 3. roční-
ků je L. Wimmerová a J. Bečková obě žákyně ZDŠ 
v Dašicích. 4. a 5. ročník vedou s. vojáci z dašické 
posádky, Jiskřičky vede M. Mlejnková. Skupino-

vou vedoucí je s. Mlatečková. Nikdo z žáků se 
nepřihlásil, proto se náboženství na škole nevy-

učuje.
Žáci naší školy se stravují v jídelně mateřské ško-

ly. Dostávají svačiny a obědy. Kuchařkou je s. F. 
Tučková. Uklizečkou je s. Zuzana Malíková. Přes 
prázdniny byla škola vzorně uklizena, a před 
školou vydlážděn chodník.  12. října byl zvolen 
nový výbor SRPŠ. Předsedou zvolen dlouholetý 
předseda s. J. Mlejnek, pokladníkem s. Břetislav 
Harapát. Důvěrníkem 1. třídy je Marie Fibichová 
a ve 2. třídě s. L. Křížová. 
Na počest VŘSR byla napsána štafeta přátelství 
a míru. Byla vyzdobena škola, uspořádány be-

sedy s dětmi a do místního rozhlasu bylo žáky 
předneseno pásmo.
17. listopadu komise pro občanské záležitosti 
uspořádala slavnostní vítání novorozeňat, na 
němž žákyně V. ročníku přednesly pásmo. Dne 
17. února se žáci zúčastnili veřejné výroční schů-

ze JZD, kde předvedli svůj program, báseň, a pís-

ničky. 25. únor byl oslaven besedou a pásmem 
básní ve třídách I v místním rozhlase. 
Oslava MDŽ byla 6. března v sále O. B. Žáci spo-

lečně s dětmi z mateř. školy nacvičili program. 
Účast rodičů byla veliká a program se líbil. Při 
besídce byly vyznamenány dobré pracovnice 
v obci, mezi nimi všechny ženy ze školy. Na zá-

věr zazpívaly děti “písničku pro maminku” s kvě-

tinami v rukou a po skončení je předaly svým 
maminkám. V předvečer 1. máje byl uspořádán 
pro děti lampionový průvod a pálení “Mírové-

ho ohně”. K 1. máji ustrojili žáci alegorický vůz, 
a účastnili se májového průvodu v Dašicích. 9. 
května oslavili žáci besedou ve škole a kultur-

ním pořadem v místním rozhlase. 23. června 
podnikli žáci obou tříd výlet do Babiččina údolí, 
Náchoda a Dobrošova. 
MDD oslavili žáci veselým odpolednem a slav-

nostní svačinou, kterou finančně zajistil VŽ.
Na konci škol. roku byla uspořádána výstavka 
žákovských prací, které se  návštěvníkům oprav-

du líbily. 
Během roku žáci sebrali 7.235 kg papíru a 570 
kg hadrů. Průměr na žáka 195,12 kg. Sběr v Kčs 
činil 2.338, 40 Kčs. Průměr na žáka 58.46 Kčs 
okresní průmyslový  odbor odměnil píli žáků ce-

nou 300,-- Kč. Nejlepším sběračům byly zakou-

peny knihy. 
Školní rok byl slavnostně zakončen za přítom-

nosti předsedy MNV s. Borovce., a předsedy 
školské komise s. M Bečky. 
Zapsala A. Králová

ŠKOLNÍ ROK 1966-67

Školní rok byl  slavnosně zahájen 4. září za účas-

ti předsedy místního nár. výboru, předsedy 
školské komise a SRPŠ, místopředsedkyně VŽ 
a rodičů dětí 1. postupového ročníku. S. Králová 
ve svém referátě zdůraznila, že v letošním ro-

cem má být ještě ve větší míře než v loňském 
realizováno usnesení ÚV KSČ týkající se zvýšení 
komunistické výchovy ve škole. 
Počet žáků: 
    I. třída: 
post. ročník 1. – 5 chlapců, 2 dívky 
post. ročník 3. – 2 chlapci , 1 děvče
post. ročník  5. – 5 chlapců, 3 děvčata 
    II. třída: 
post. ročník 2. – 4 chlapci, 4. Dívky 
post. ročník 4.  – 7 chlapců, 5 děvčat

obec@kostenice.cz
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V obou třídách 38 dětí. 
35 žáků je národnosti české, 3 žáci jsou národ-

nosti slovenské. Všichni mají přílušnost česko-

slovenskou. 
Škola je dvoutřídní. Správu školy vede s. Králo-

vá, která je zároveň třídní v I. třídě, kam je za-

řaźen 1., 3., a 5. post. ročník. 
Třídní učitel II. třídy je s. Jarolav Kuchař, který na 
zdejší školu přišel z Holic, kde pracoval na ZDŠ 
pionýrského skupinového vedoucího. S. Králová 
je správkyní učitelské knihovny, s. Kuchař spra-

vuje knihovnu žákovskou a kabinet. 
Žáci se stravují v jídelně mateřské školy. Dostá-

vají obědy a svačiny. Kuchařskou je s. Fr. Tuč-

ková. 
Organizovanost v PO je 100%. Skupinovým ve-

doucím je s. učitel Kuchař. Vedoucí jisker je s. 
učitelka z mat. školy H. Křížová, vedoucí pionýr. 
Oddílu byla Iva Bečková a Ludmila Wimmerová 
obě z ZDŠ Dašice. 
Po několika letech se přihlásili 3 žáci na vyučo-

vání náboženství. Uklizečkou je Zuzana Malí-
ková. O prázdninách byla II. třída vymalovaná 
a v obou třídách byl natřen latexový “sokl”. 
20. září byl zvolen nový výbor. Předsedou zvo-

len s. Zdeněk Synek, výpravčí ČSD, pokladníkem 
Břetislav Harapát. Důvěrnicí II. třídy byla s. M. 
Fibichová a I. třídy s. Jaroslav Jeřábek. 
Na počest VŘSR byla napsána štafeta, v obou 
třídách byly vyzdobeny nástěnky a uskutečně-

ny besedy.  Do místního rozhlasu přednesli žáci 
pásmo. 
Dne 5. listopadu připravil Sbor pro občanské zá-

ležitosti vítání novorozeňat, kterého se zúčastni-
li též pionýři zpěvem a recitacemi. 
Dne 18. února mělo JZD výroční schůzi, které se 
všichni žáci zúčastnili kulturním pořadem.
Družstveníci pak děti odměnili pohoštěním 25. 
února připomněli žáci svým pásmem v místním 
rozhlase významné únorové události r. 1948. 
Také kulturní vložka. Ve škole pak byla na toto 
téma uspořádna beseda. 12. března připravili 
žáci veřejnou besídku k oslavě MDŽ. Celoodpo-

lední program se velmi líbil, na závěr všechny 
děti předaly svým maminkám květiny. V tom-

to roce byly májové oslavy provedeny pouze 
v  rámci školy, neboť ve škole se vyskytla žlou-

tenka. 
Z téhož důvodu se nekonal ani školní výlet. 
Tento den oslavili žáci radostným odpolednem 
s pohoštěním a závodivými hrami. V posledním 
týdnu školního roku byla v obou třídách uspo-

řádána výstavka žákovských prací. Rodičovské 
veřejnosti se práce líbily. Ve sběru byli žáci vel-
mi snaživí. Nasbírali 4.813,5 kg papíru a 409 kg 
hadrů. 
V akci P vyhlášené na pomoc papírnám ke sjez-

du ČSM nasbírali 3.663 kg a umístili se na před-

ních místech v okrese. Jednotlivci obsadili 1., 2.,  
a 4. místo a byli odměněni letem nad Chrudimí. 
V celostátní soutěži se škola umístila na 3.místě 
v okrese. Bylo sebráno surovin v celkové hodno-

tě 3.468, 3 Kčs, což činí na žáka 91,20 kčs. 
Školní rok byla slavnostně ukončen 30. června. 
Do 1. třídy v předběž. zápise bylo zapsáno 8 dětí. 
Zapsala A. králová 

ŠKOLNÍ ROK 1967 – 68

Školní rok byl slavnostně zahájen 4. září za účas-

ti předsedy MNV s. r. Borovce, předsedy škol-
ské kulturní komise s. Mirolava Bečky, předsedy 
SRPŠ s. Z. Synka a předsedkyně výboru žen s. 
Marie Bečkové. Přítomní funkcionáři promluvili 
k dětem. Hlavní  referát s. Králové se týkal úkolů 
v novém školním roce. 
Letošní školní rok byl započat nově upraveným 
režimem školy – 11denní cyklus s volnou sudou 
sobotou. 
Počet žáků ve školním roce 1967 – 68 
Třída I. 
post. ročník 1. - 4 chlapci – 4 dívky
post. ročník 5. -  7 chlapců – 5 dívek
post. ročník 2. -  5 chlapců – 2 dívky 

Třída II. 
post. ročník 3. -  4 chlapci – 4 dívky 
post. ročník 4. -  2 chlapci – 1 děvče
Celkem 38 dětí. 

33 žáků je národnosti české a 5 slovenské. 
Všichni jsou příslušnosti československé. Škola 
je dvoutřídní. Správu školy vede s. Albína Králo-

vá, která je zároveň třídní v I. třídě s prvním a pá-

tým ročníkem. Ve 2. třídě učí s. Jaroslav Kuchař. 
Do druhé třídy je zařazen 2., 3., a 4. ročník. 
Žáci se stravují v jídelně mateř. školy. Dostávají 
svačiny a obědy. Kuchařkou je s. Františka Tuč-

ková, na náboženství se přihlásili 3 žáci. 
Školnice je Zuzana Malíková. O prázdninách 
byly natřeny tabule v obou třídách. PO organi-
zovanost je 100%. Skupinový vedoucí je s. Ja-

roslav Kuchař. Vedoucí pionýr. oddílu je Ivana 
Bečková, studentka elektrotechnické prům. ško-

KRONIKA
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ly v Pardubicích, a Ludmila Wimmerová, úředni-
ce. Jiskřičky vede Alena Svatoňová , žákyně ZDŠ 
v Dašicích. 
Schůze SRPŠ se konala 13. září . Předsedou byl 
zvolen s. Zdeněk Synek , pokladníkem s. Bře-

tislav Harapát, třídním důvěrníkem 1. třídy s. 
Alena Kubistová a 2. třídy Marie Fibichová Na 
počest 50. výročí VŘSR byly upraven nástěnky 
v  obou třídách, s žáky byly provedeny besedy 
a do místního rozhlasu bylo předneseno pásmo 
básní. 
Oslava 25. února proběhla v obou třídách. Žáci 
přednesli své pásmo do místního rozhlasu. 
Na oslavu MDŽ byl spolu s mateř. školou na-

cvičen celoodpolední program. Veřejnosti byl 
s  úspěchem předveden 10. března. Na závěr 
byly příromným maminkám předány květiny. 

V pololetí po dohodě se s. inspektorem byli žáci 
4. post. ročníku přeřazeni do ZDŠ v Dašicích , 
a tím na škole zůstal pouze 1., 2., 3., a 5. ročník. 
V předvečer 1. máje uspořádali žáci lampiono-

vý průvod spojený s pálením mírového ohně 
na 1. máje se žáci zúčastnili májového průvodu 
v  Dašicích.Také 9. května oslavili žáci ve škole 
a  v  místním rozhlase přednesli své pásmo. 2. 
června podnikli žáci obou tříd autobusový zá-

jezd na hrad Lichnice a Oheb se sečskou přehra-

dou. Školní rok byl slavnostě zakončen 28. červ-

na. Do 1. třídy v přeběžném zápise bylo zapsáno 
10 dětí rozených do 1. září, a 1 dítě rozené po 1. 
září. 
Zapsala A. Králová

K. Udržalová, -l.j.-

obec@kostenice.cz

INSPEKTORKA (VZPOMÍNKA)

         Tato příhoda se mně stala skoro už před sedmdesáti 
lety. Začal jsem chodit v Kostěnicích do školky. Ano, je to 
stejná budova, ve které je místní školka dodnes. Jen dříve 
tam byly navíc dvě třídy (v poschodí), kam chodily již děti 
do základní školy v prvním až čtvrtém ročníku. Vraťme se 
ale do přízemí, kde byla třída pro ty nejmenší. Do škol-
ky jsem chodil rád. Vždyť jsme tam měli hodně hraček. 
Já sám jsem si nejvíce vyhrál s takovými dřevěnými des-

kami (byly to nepoužité parkety a byla jich plná krabice) 
a z nich jsem si stavěl různé hrady a další stavby. Také 
jsme si hráli „Na tichou poštu“, „Chodí pešek okolo“ a dal-
ší zajímavé hry pro malé děti. Často jsme zpívali písničky 
a mně dlouho trvalo, než jsem po značné době rozluštil 
záhadu, co je to za slovo „tůje“. V zimě jsme totiž často 
zpívali písničku: „Zíííma, zima tůůůje, snížek poletůůůje, 
stromy domy, stromy domy bíííle zahalůůůje.“ To slovo 
„tůje“ jsem si vysvětloval, že zima tuhne nebo že postu-

puje. Takže jsem to slovo chápal jako sloveso, které by 
se dalo časovat: já tůju, ty tůješ, on, ona, ono tůje. Až po 
dlouhé době jsem pochopil, že se zpívá: „zima tu je“. 
          Jednu „činnost“ jsem ve školce neměl moc rád. 
Byl to spánek po obědě. Sám jsem snad nikdy po obědě 
neusnul a jen jsem měl zavřené oči a čekal, kdy tento od-

počinek skončí. Jednou se mně ale odpočinek na lehátku 
moc líbil. Vedle na lehátku ležela holčička a my jsme se, 
nevím, jak k  tomu došlo, drželi za ručičky! Později jsme 
si ve školce řekli, že až vyrosteme, tak se vezmeme. No, 
nějak to nevyšlo! Ale vzpomínka je to milá! 
         Také jsme si chodili hrát na hřiště za budovou školky, 

kde bylo pískoviště a plácek, kde jsme hrávali vybíjenou, 
přehazovanou, zaháněnou apod. Šťastná to léta!
         Jednoho dne ráno však paní učitelka nám s vážnou 
tváří řekla, že dnes přijde na kontrolu paní inspektorka. 
Tak nesmíme zlobit, hezky poslouchat a chovat se 
vzorně. Z toho vážného hlasu paní učitelky jsem pochopil, 
že inspektorka je nějaká obávaná ženská osoba!
        Před obědem jsme si šli hrát na hřiště za budovou 
školky. Při návratu ze hřiště jsem tu obávanou osobu 
u zadního vchodu do budovy uviděl! A považte, měla úplně 
světle žluté vlasy! Zřejmě odbarvené. Na tehdejší dobu 
na vesnici zcela něco výjimečného! Rozhodl jsem se, že se 
vytratím z dosahu té obávané osoby a nenápadně jsem 
opustil hlouček dětí a běžel za roh budovy cestou k silnici. 
Tam byla dřevěná vrata a v nich dole vyříznutá díra pro 
slepice. Rychle jsem se tou dírou protáhl a upaloval jsem 
domů. Když jsem přiběhl domů a řekl mamince, že jsem 
utekl ze školky před inspektorkou, tak mně maminka 
vysvětlila, že se ze školky neutíká, ani před inspektorkou, 
vzala mě za ruku a odvedla zpět do školky. Nevím, zda 
paní učitelka vůbec zaznamenala, že ve školce chybím. 
Zbytek dne jsem pak paní inspektorku neviděl a  získal 
jsem zkušenost, že před inspektorkami se neutíká.
      Ve svém profesním životě učitele jsem pak zažil mnoho 
inspektorů a inspektorek, ale už jsem před nimi nikdy ne-

utíkal. Vždyť u školy nebyla žádná dřevěná vrata s dírou 
pro slepice! A vůbec, vždyť bych se tou dírou už neprotá-

hl! 
                                                                                                          

Jaroslav Lohynský
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Chcete nám něco sdělit?  Napište nám na obec@kostenice.cz. Vaše názory i připomínky bereme vážně.

TJ SOKOL KOSTĚNICE PŘIPRAVUJE PRO DĚTI 

O termínu a místě konání budete včas informováni 
prostřednictvím SMS a plakátu v obecní vývěsce a v MŠ.

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na Svatomartinskou 
husu. Akce se bude konat dne 13. 11. 2021. Bližší info 
na FCB a SMS. Lidé se mohou těšit každý pátek na ně-
jakou specialitu z naší kuchyně, o které se vždy dozvíte 
z info SMS nebo na sociálních sítích. 

Vaše Kostěnická obecní hospoda

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH 2021

Po dvou letech se podařilo uspořádat devátý ročník tradiční-
ho tenisového turnaje neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách 
Kostěnice open 2021 o putovní pohár obce. Turnaj jako ob-
vykle proběhl v poslední sobotu a neděli měsíce září. Turnaje 
se zúčastnilo celkem osm párů tenistů. Počasí bylo nádher-
né a tak se souboje dočkaly velmi slušné divácké podpory. 
Skákací hrad byl dětmi obsazen po celé dva dny. Konečné 
pořadí turnaje doznalo poprvé významné změny. Zvítě-
zil přespolní pár Zbyněk Karafiát (náš pravidelný účastník)  
s kamarádem Davidem Ropkem. Na druhém místě se tento-
krát umístili Dan Teplý a Tomáš Jiruška, kteří byli vítězům vy-
rovnaným finálovým soupeřem. Celkově lze turnaj hodnotit 
jako úspěšný. To podstatné, proč je turnaj pořádán,  bylo 
naplněno – jednalo se o veselý a aktivně strávený společný 
víkend, kdy mají občané příležitost se společně pobavit – což 
je v dnešní době dvojnásobně důležité. Na příští ročník jste 
všichni opět zváni – ať už v rolích hráčů, či fanoušků. 

Pořadatelé

NAJDI 6 ROZDÍLŮ

LISTOPAD
 Uspávání broučků 

ŘÍJEN
Otvírání silnice

PROSINEC
Mikulášská nadílka

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 
SE BUDE KONAT ! 25. 12. 2021  20:00
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