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Obecní statistika
POČET OBYVATEL
k 1. 4. 2020:

554

leden – březen 2020

Na obecním úřadě jsou k dispozici látkové roušky.
Vyzvednout si je můžete pondělí až pátek od 8.00 do
12.00 hod. nebo v úředních hodinách.

Odstěhovali se:
Doležalová Nikola
Havelková Klára

č.p. 150
č.p. 77

všem dobrovolnicím, které je ušily. A dalším, kteří
s rouškami pomáhali.

Přistěhovali se:
Jelínek Jan
č.p. 216
Jelínková Petra
č.p. 216
Jelínek Jan
č.p. 216
Jelínková Eliška
č.p. 216
Novotný Miroslav č.p. 209
Kryzan Jaroslav
č.p. 89
Muláčková Karla
č.p. 89

Vítězný tým ze soutěžního klání hasičátek 2020

Narodili se:
Vocásková Petra

č.p. 46

Opustili nás:
Bečková Drahomíra
Poluda Josef

č.p. 68
č.p. 76

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad v rámci svozu komunálního odpadu přistaví velkoobjemový kontejner
v sobotu 25. dubna 2020 k obecnímu úřadu v době od 7.00 do 11.00 hod.
Do kontejneru patří velkoobjemový domovní odpad (koberce, křesla…)
Dále bude proveden sběr nebezpečného a elektro odpadu (pneumatiky, lednice,
baterie...)
Tento víkend nebudou přistaveny kontejnery na bioodpad.
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Z obecního úřadu...
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SMS informační systém obce Kostěnice
Systém SMS zpráv má za sebou první čtvrtrok
ostrého provozu. Aktuálně jeho služby využívá
140 našich občanů a bylo rozesláno již cca 150
různých zpráv. Určitě se touto cestou daří splnit
hlavní cíl této služby – tím je prohloubit
informovanost občanů o všech veřejných
záležitostech – ať už jde o sport, kulturu,
odstávky energií, prodeje v obci a spoustu dalšího
– v současné době především o všem co souvisí
s krizovým stavem. Registrován je již alespoň
jeden člověk z více než stovky domácností. To
znamená, že tento způsob informování občanů má
dosah zhruba do 50% našich domácností. To je
menší číslo, než jsme předpokládali - rádi
bychom, aby ten dosah byl ještě mnohem širší –
ideálně abychom se tímto způsobem podávání
informací přiblížili ke všem domácnostem naší
obce.
Obzvláště v dnešním krizovém období tento
systém pomáhá k rychlejší a přesnější
informovanosti našich občanů. S mnohem lepším
dosahem ke všem než může poskytnout obecní
rozhlas - v době vysílání není velká část občanů
v jeho dosahu, rušivé vlivy jako vlak či letadlo
často znemožní poslech. Příjem zpráv je
pochopitelně pro každého zcela bez nákladů.
Apelujeme tedy na Vás - pokud ještě stále nejste
v tomto systému registrováni a chtěli byste být co
nejaktuálněji informováni o dění v naší obci, pak
neváhejte a do systému se registrujte – buď online registrací na stránkách www.kostenice.cz
nebo vyplněním formuláře na obecním úřadě. Při
on-line registraci dejte prosím pozor na to, že
sestává ze tří nezbytných kroků:
1. vyplnění formuláře
2. po potvrzení následuje odeslání tohoto
formuláře
3. odeslání potvrzující SMS – „SOUHLAS“
(na výzvu systému) - to je požadováno pro
ověření správnosti telefonního čísla
Pokud jste již on-line registraci prováděli, ale
zprávy Vám stále nechodí, pravděpodobně
neproběhl jeden z těchto kroků. V takovém
případě proveďte registraci znovu.

www.kostenice.cz
Ve druhé polovině průběhu měsíce února byly
spuštěny nové webové stránky naší obce.
Důvodem k jejich rekonstrukci bylo nařízení
Ministerstva vnitra související se zákonem O
informačních systémech veřejné správy. Dle
tohoto nařízení musejí být naše stránky nově
přístupné i osobám se zdravotním postižením
zraku. Tyto osoby používají k prohlížení
webových stránek asistivní technologie nebo
specializované programy. Pomocí těchto nástrojů
mohou dnes prohlížet i naše webové stránky. Při
této rekonstrukci jsme přistoupili i ke změně
jejich designu. Nový web si klade společně
s SMS systémem za cíl zvýšit informovanost
našich občanů. Spousta věcí se nevejde do SMS
zprávy– podrobnější informace pak vždy mimo
klasickou vývěsku naleznete na webových
stránkách. Obsahově zde naleznete všechny
informace jako dříve - Úřední desku, Kostěnické
noviny, E-podatelnu a spoustu dalších informací
z naší obce. Úvodní stránce nově dominuje sekce
Akce/Novinky, kde by Vás vždy měli upoutat
informace o nejbližších plánovaných veřejných
akcích – i když nyní, v době nouzového stavu je
to trošku jinak ;-(.
Budeme rádi, když zjistíte, že se vyplatí nové
webové stránky pravidelně navštěvovat.
Nouzový stav
Již od 12.3.2020 se naše republika nachází
v nouzovém stavu. Informací k této situaci máte
jistě z médií dostatek. Pokud by jste přesto pátrali
po detailních oficiálních textech, pak všechny
relevantní usnesení vlády k této situaci najdete na
našem webu www.kostenice.cz. Naleznete zde i
další potřebné informace do této doby – například
jak nakládat s odpady, pokud se dostanete do
karantény či onemocníte; jak se mění jízdní řády
veřejné dopravy nebo že není nutné řešit v této
době propadlé osobní doklady. Snažíme se Vám
touto cestou rychle předávat všechny informace,
které k nám doputují a mohly by pro Vás mít
význam.
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Z obecního úřadu...

Textilní roušky
Na obecním úřadě jsou k dispozici látkové
roušky, které pro Vás ušily dobrovolnice. Pokud
potřebujete, můžete si je vyzvednout v klasických
úředních hodinách (Po, Čt 17-19 hod) nebo každý
pracovní den mezi 8 a 12 hod. Roušky jsou
zdarma a budou vydávány v počtu 1 ks na
obyvatele až do vyčerpání zásob.
Nákupy pro seniory
Obec Kostěnice nabízí svým občanům ve věku
nad 65 let a zdravotně postiženým bezplatnou
distribuci základních potravin a hygienických
potřeb z místního obchodu a případně i léků z
lékárny. Jde o pomoc nejohroženější skupině
obyvatel po dobu vyhlášeného nouzového stavu
v České republice.
Své objednávky s uvedením Vašeho jména a
adresy můžete zavolat na telefonní číslo starosty
obce 606 660 213 nebo na číslo obecního úřadu
466 951 475. A to každý všední den od 8:00 do
11:00 hodin.
Objednávky je třeba dodat nejpozději den před
závozem. Závozy nákupů budou probíhat vždy
v pondělí, středu a pátek. Nákup bude placen
v hotovosti při předání dle pokladního dokladu.
Doprava je zdarma.
Rozvoz je zajišťován pouze na území obce
Kostěnice. Řidiče nelze při nákupu doprovázet –
nejedná se o přepravní službu. Není možné
využívat tašky klienta.
V případě, že bude občanovi předepsána
lékařem či hygienikem karanténa, nebo bude
prokázáno onemocnění COVID-19, je nutno
tuto skutečnost telefonicky sdělit. Předání
nákupu bude v takovém případě probíhat
bezkontaktně.
Informace k projektu
„Splašková kanalizace Kostěnice“
V průběhu loňského roku se podařilo překonat
jeden velký zádrhel v přípravě této stavby –
nesouhlas města Dašice s připojením naší
kanalizace. Po společném jednání mezi naší obcí,
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městem Dašice, společností VaK Pardubice a
městem Pardubice se podařilo docílit dohody.
Povolení stavby tedy následně nabylo právní
moci.
Na začátku roku se pak podařil další velmi
důležitý krok pro přiblížení realizace této akce.
Se společností VaK Pardubice se dohodla forma
jejího příspěvku – společnost VaK převzala do
investorství výtlačné potrubí na Dašice včetně
poslední přečerpávací stanice odpadních vod.
V obou těchto záležitostech sehrálo významnou
roli diplomatické jednání našeho starosty pana
Václava Pulkrábka. Určitě si za to zaslouží tuto
veřejnou pochvalu.
V současné době probíhá další důležitý krok - dle
usnesení zastupitelstva z prosince loňského roku
bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Pokud se podaří v soutěži získat příznivou
cenu, pak se dá předpokládat, že možná ještě
letos konečně bude moci začít samotná realizace
této již dlouho plánované velké investice naší
obce.
Objížďka na Dašice
V období od 24.3. až do 26.6.2020 probíhá
v Dašicích
v ulici
Žižkova
rekonstrukce
kanalizace. Tato rekonstrukce má částečnou
souvislost i s naší plánovanou kanalizací. V tomto
období je tedy nutné pro jízdu autem do Dašic
použít objízdnou trasu kolem železničního
nádraží.
místostarosta
Obecní kalendář 2021
Rádi bychom pro vás zase vytvořili neobyčejný
obecní kalendář, tématem toho následujícího jsou
tentokrát pěstitelské a chovatelské zajímavosti
(nejen seriózní rekordy, ale i originály jako např.
brambora ve tvaru myšky). V případě, že se vám
během tohoto roku povede vypěstovat nějakou
zajímavost, neváhejte a ozvěte se na tel. 777 233
163 Michala Málka, který pořídí fotografii pro
kalendář.
Budeme se těšit na vaše výpěstky a chovatelské
úspěchy.
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Usnesení z veřejného zasedání obecního

zastupitelstva dne 6. 2. 2020
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
12.12.2019.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky
inventur za rok 2019 a plán účetních odpisů.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje převod
investorství na výstavbě splaškové kanalizace
v obci a to: čerpací stanice V2 a výtlak do Dašic
V2 na společnost Vak Pardubice a.s.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje Dohodu o
postoupení práv a povinností mezi obcí
Kostěnice a společností Vak Pardubice a.s. a
pověřuje starostu k podpisu této dohody.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje výstavbu a
zaplacení kanalizačních přípojek pro občany
v rozsahu od hlavního řadu, (pouze ,který je
uložen v komunikaci) do veřejné zeleně.
7. Obecni zastupitelstvo schvaluje jako
zpracovatele výběrového řízení pro akci
Splašková
kanalizace
v obci
Kostěnice
společnost Stavební poradna s.r.o. České
Budějovice a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
8.
Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu
nákladů na pohoštění v rámci reprezentativních
potřeb obce.
_______________________________________
Ochutnávka vín
V předvečer svátku Mezinárodního dne žen
proběhla v naší obci již tradiční ochutnávka vín.
Ochutnali jsme opět pěkná vína od moravských
vinařů, pan Bujnoch prověřil naše znalosti o
pěstování, výrobě a servírování vína a pak nás
zasytil svými kulinářskými specialitami. K
poslechu i tanci hrála kapela GJ Dix. Vína, která
nám chutnala, jsme si mohli objednat domů...
bylo to prozíravé... Kdo udělal zásoby, je na tom
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v současnosti dobře... Taky Vám ty prázdné
lahve přibývají??? :-)
J.Víchová
Kostěnické kobližkování
Dne 8.3.2020 se v našem kulturním domě opět
konalo další "sousedské pečení".
Byli jsme mile překvapeni, kolik lidí se sešlo na
tuto akci (i přesto, že ten den odjela spousta
rodičů s dětmi na bruslení).
Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste si našli
čas na tuto chvíli odpočinku a věřím, že se vám
líbila i skupina JG DIX, která krásně oživila toto
setkání.
Tímto jim ještě jednou děkuji a i všem kteří mi s
touto akcí pomohli. Jen mě trošku mrzelo, že
jsme "soutěžních koblížku" měli méně. Pevně
věřím, že se to zlepší při našem dalším setkání na
podzim. Ještě jednou všem VELIKÉ DÍKY!
V. Pátek
_______________________________________
BLAHOPŘEJEME
V MĚSÍCI KVĚTNU 2020 slaví své životní
jubileum:
pan Jaromír Hylák
pan František Krátký
paní Květa Kubíková
paní Hana Novotná
paní Zdena Uváčková
V MĚSÍCI ČERVNU 2020 slaví své životní
jubileum:
pan Ladislav Lacina
paní Marie Krátká
pan Vlastimil Lohynský
pan Jiří Jelínek
paní Ilona Sládková
Všem přejeme hodně zdraví
a štěstí do dalších let.
Omlouvám se tímto rodině pí. D. Bečkové za
mylné uvedení v rubrice "blahopřejeme"
uveřejněné v minulém č. Kostěnickych novin.
V. Pátek

XXIII/1 Kostěnické noviny

MŠ Kostěnice

Milí čtenáři,
jak již mnozí víte, mateřská škola zahájila nový
rok personální změnou.
Děti i dospělí se
rozloučili s paní učitelkou Járou a přivítali novou
paní učitelku Ivu.
V lednu jsme si ve školce užívali program
spojený s koloběhem roku a zimou na vsi (která
je nám v dnešní době vzácnější a vzácnější).
Nově jsme zařadili do přípravy předškolních dětí
také stimulační program Maxík. V únoru jsme si
povídali o našem těle, jak funguje, a čím je
vlastně tvořeno. Dotkli jsme se také péče o zdraví
a hygienu, což se v následujícím měsíci ukázalo,
jako více než užitečné. Paní učitelka pro děti
připravila projekt, kterým si děti mohly prožít
staré příběhy z pera naší slavné spisovatelky
Boženy Němcové. V letošním roce uplynulo
přesně 200 let od jejího narození. Projekt jsme
zakončili karnevalovým rejem v kostýmech. Ve
školce jsme mohli v tento den potkat krále,
královnu, princezny, prince, koníky i draky. Děti
si masky samy připravily, třídu společnými silami
vyzdobily vlastnoručně vyrobenou výzdobou a
jako třešnička na dortu se ve třídě objevila dračí
sluj. Dokonce s drakem! Nebo možná dračicí, to
se neví. Nikdo neměl odvahu jít draka vzbudit.
V březnu jsme však byli nuceni se nějaký čas
rozloučit. O to více se budeme těšit na další
společná setkávání.
S přáním příjemných dnů,
Iva Plecháčková

Společenské a sportovní dění…
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Dětské divadlo

Čekání na vánoční svátky by nebylo úplné bez
svátečního dětského divadélka. Letos si pro nás
malí umělci pod vedením Zuzky Apltauerové
připravili Svěrákovy operky. Děti nám zahrály
pohádky O Budulínkovi, O Šípkové Růžence, O
dvanácti měsíčkách a O Červené Karkulce.
Protože toto dílko obsahuje krásné a velmi
nakažlivé melodie, prozpívaly se děti všemi
zkouškami až do velmi podařené premiéry.
Součástí
divadélka
byl
zase
tradiční
klubovničkový jarmark a hlavně spousta velmi
příjemných svátečních setkání. Moc děkujeme
všem, kdo se na této krásné neděli podíleli,
organizátorům, dětem, rodičům, návštěvníkům,
prostě bez vás všech by to nebylo takové.

A kdo nám to letos hrál? Vašek Apltauer, Eliška
Petružálková, Pavlík Beran, Terezka Jeřábková,
Anička Pulkrábková, Zuzanka Apltauerová,
Markéta Gotvaldová, Anička Beranová, Mája
Beranová, Růža Čerkalová, Soňa Běloušková,
Vlastík Englich, Naděnka Englichová, Jáchymek
Vích, Lea Šmídová, Adélka Táborská, Anežka
Vlastníková
Pokud byste si chtěli tento příjemný večer
připomenout, odkaz na záznam celého
představení najdete na webových stránkách naší
obce.
-l.j.-
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Silvestrovský turnaj

Každý rok ukončuje sportovní činnost TJ Sokol
Kostěnice tradičně turnajem ve stolním tenisu. V
sobotu 28. 12. 2019 se sešlo 36 dospělých
sportovců, což je ,myslím, v historii našeho
spolku rekord. Byl to časově náročný turnaj, ale
pořadatelé vše zvládli, a tak v pozdních
odpoledních hodinách mohli být vyhlášeni
vítězové třech kategorií.
Dorost nebo Junioři??? :-): 1.místo: P.Jouza,
2.místo: L.Peterka, 3.místo: M.Svatoň
Senioři - pardon, pánové
:-): 1.místo: p.
Hořeňovský, 2.místo: p. Čapek, 3.místo:
p.Ryšavý
Čtyřhry: 1.místo: pánové Hořeňovský a Čapek,
2.místo: otec a syn Víchovi, 3.místo: pánové
Votruba a Hořeňovský ml.
Sportu Zdar!!!
Těšíme se na brzská sportovní i společenská
setkání...
Za TJ Sokol Kostěnice ČOS Jana Víchová

Tříkrálová sbírka

Mezi první letošní akce patřila celostátní
Tříkrálová sbírka. Oblastní charita Pardubice ji
letos organizovala již po 20., a to hned v 72
obcích na Pardubicku. I my jsme se zapojili. Tři
skupiny koledníků vyrazily napříč obcí
v kostýmech, které ke králům neodmyslitelně
patří a samozřejmě s koledou na rtu. Abychom
sbírku náležitě podpořili, navštívili jsme
s koledou i turnaj v mariáši a zpěv doprovodili
hrou na housle a flétnu. Díky malým i velkým
koledníkům a štědrosti vás dárců jsme
v Kostěnicích letos vybrali rekordních 15 322,Kč. Děkujeme.
A kam peníze putují? Část výnosu sbírky použije
Charita ČR a Diecézní katolická charita Hradec
Králové na humanitární účely doma i v zahraničí.

Společenské a sportovní dění…
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Většina prostředků získaných v této sbírce však
zůstává v regionu a podpoří Oblastní charitu
Pardubice ve vybudování paliativní ambulance
pro Domácí hospicovou péči a při rozšíření
Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
a Služeb pro pěstouny.
Poděkování patří také všem koledníkům. Kdo
letos koledoval? Pokud bydlíte na horním konci,
tak Vás určitě navštívila Anežka Vlastníková,
Nellinka
Novotná
a
Jonáš
Pulkrábek,
v doprovodu Lenky Jiroutové. Od kapličky
směrem k podjezdu procházela Anička Beranová,
Pavlík Beran a Filípek Lohynský, v doprovodu
Ondry Lohynského. Poslední úsek – od podjezdu
až k dlážděné ulici včetně – si vzala na starost
nejstarší skupina koledníků, ve složení: Anežka
Lohynská, Anička Novotná a Deniska Ročková,
v doprovodu Hanky Kučerové.
Mějte dobrý rok!
Lucie Lohynská
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HAVAJ ZA HUBIČKU –
CESTOVATELSKÝ STAND-UP
V únoru do Kulturního domu Kostěnice zavítala
cestovatelka Míša Hrdá se svou přednáškou o 3
měsíční sólo cestě nalehko, s minimálními
náklady, ale o to více zážitky.
Během cesty po Havaji se dá stihnout
ledacos. Dozvěděli jsme se, že Míša stihla projet
4 ostrovy, kde surfovala, chodila po horách,
bydlela na stromě s hvězdou české Cestománie,
stala se součástí havajské svatby nebo si nechala
uletět letadlo.
Vypravovala, jak se jí podařilo získat
povolení ke vstupu do hor, na které se běžně čeká
rok. V těchto dramatických horách vyzkoušela
snad každý trail a hned několikrát prchala před
divočáky.
Většinou stopovala, ale také se projela na
kajaku, plachetnici, pořádný mašině
i v policejním autě. Plavala s delfíny i želvami.
Přitom stále cestovala relativně nalehko a za
hubičku i přesto, že je Havaj jedna z nejdražších
zemí, kde kdy byla.
Uvidíme jakou cizí zemi nám Míša
představí příště. Tak zajděte.
Cestovatelské tipy a triky vás neminou.
Naďa Englichová

Karnevalový rej v Kostěnicích!

Já Vám to řeknu narovinu: na dětský
karneval u nás v kulturáku se vždycky těším. Už
potřetí jsem byla přizvána, abych pod záštitou TJ
SOKOL Kostěnice ČOS měla možnost pro
všechny malé i větší děti spoluorganizovat
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karnevalové odpoledne. Letošní karnevalový rej
se uskutečnil v sobotu 23.2. od 15 hodin a bylo
nás tam opravdu plno! A nebyly to jen místní
děti, které se oblékly za nejrůznější pohádkové a
filmové postavy nebo profese. Snad je to tím, že
máme prostor, kde se děti mohou vyřádit, nebo si
musíme přiznat, že už „víme jak na to“, ale na
karneval k nám do Kostěnic přijely také děti
z okolních obcí, z Pardubic, ale i z Hradce
Králové.
Program se od ostatních ročníků příliš
nelišil, oproti loňskému roku však na děti nečekal
nákup „štěstíček“, ale tombola. A byla skutečně
bohatá, protože každé dítko si odneslo nejméně
jeden dárek. Všechny děti tančily na plný pecky.
Tím největším tanečním hitem se napříč výběrem
stala skladba Baby Shark. Hrála se také oblíbená
Míša Růžičková, vsadily jsme i na starší hity a
rozhýbali jsme dospělé při rodinné taneční
soutěži. Jednotlivé kombinované skupiny dětí a
dospělých měly za úkol dobře zareagovat a měnit
taneční styly podle předem avízovaných skladeb.
Tři vítězné teamy si pak odnesly právem
zaslouženou „lahvinku“. Odpoledne doplnilo i
několik soutěží a vaše dobrá nálada, s kterou jste
mezi nás přišli. Děkujeme Vám!
Na shledání v plném počtu - i více! - se
zase za rok těší:
Lucie Lohynská, Naďa Englichová, Jana Víchová
a DJ Roman Pulkrábek

P.S.: Vybrané dobrovolné vstupné i
výtěžek z tomboly budou použity na nákup
výtvarných potřeb pro klubovničkové tvoření a
dále na odměny při dětských akcích pořádaných
spolkem TJ Sokol Kostěnice ČOS.
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Winter Games

Co si vybavíte, když se řekne Winter Games?
Rozhodně něco velkolepého, něco co má šťávu,
něco co si zaslouží pozornost. A vězte, že
právem! Winter Games zvaly všechny příznivce
hokeje a bruslení na krytý zimní stadion,
abychom si zde užili ledu a všech radostí, které
s tím souvisí. Jak to všechno začalo?
Myšlenka této akce vznikla téměř před 7 roky
z tzv. „hospodského hecu“, kdy se rozkřiklo, že
Michal Málek je gólman a tak, co chlapi? Kolik
kdo mu dá gólů? Bohužel zimy byly mírné a
zůstalo jen u řečí. Pak konečně zamrzl spodní
rybník a hokej se zde mohl naplno rozehrát.
Rosťa Teplý se tenkrát obětoval do druhé kasy.
Další ročník na sebe nenechal dlouho čekat a
tentokrát ho proti Michalovi odchytal Dan Teplý
– stejně jako letos v Chrudimi.
Loňské zimní teploty (2018/2019) však dost
kolísaly, a tak i když bylo vše přichystáno pro
venkovní Winter Games, ráno čekala na hráče na
rybníku jen voda. Tomuto zklamání chtěli všichni
organizátoři předejít, a tak vznikl nápad
přesunout se na krytý zimní stadion.
Organizátorem letošních Winter Games je SDH
Kostěnice v čele s Michalem Málkem, a za
podpory Jany Štěpánkové, která nadšení pro věc
přenesla mezi své svěřence – malé hasiče.
V Kostěnicích nás sport baví a mít možnost si
vystřelit na „oblečeného“ gólmana je nejen pro
některé děti zážitek, který se jen tak nenaskytne.
Akce se uskutečnila v neděli 8.3.odpoledne na
Zimním stadionu v Chrudimi. Stadion jsme měli
k dispozici na 1,5hod a podle součtu nás tam
bylo více než 60! Paráda!
Jak se hrál hokej? To mi v hokejovém nářečí
popsal Michal, takto:
„Pravidla klasicky rybníková. Rozhodit hokejky a
padni komu padni. Střídání si pomyslné střídačky
řídily samy. Hrál potěr a pak velký - na
střídačku. Na score se moc nehrálo, ale každý gól
se slavil, jak v lize. Hlavně mlaďáci si při hře
nedarovali ani metr ledu.“
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A co dělali ti, kteří hokej nehráli? Měli dostatek
prostoru a času si zabruslit, popovídat a fakt si to
užít – však koukněte na fotky!
„Chtěl bych poděkovat všem za účast a nadšení
pro věc. Jsem rád, že vše proběhlo bez zranění.
Když vymyslíš něco takového a nikdo tě
nepodpoří, to je asi nejhorší. Ale tady to tak
nebylo. Přihlášených bylo dost a zúčastněných
ještě víc. Úsměvy ve tvářích účastníků mluvily za
vše. Bylo to super a já jsem spokojený.“, shrnuje
akci Michal Málek – hlavní organizátor letošních
Winter Games.
Nezbývá než dodat: Michale díky a těšíme se za
rok!
Odkaz na fotky a video z této vydařené
akce najdete na www.kostenice.cz.
Lucie Lohynská

SDH Kostěnice
Kostěnické hrátky s hasičátky 2020
Poslední únorové ráno letošního roku sice bylo
dosti mrazivé, avšak to nezabránilo hasičské
drobotině, aby se sjela na každoroční závody
Kostěnické hrátky s hasičátky. Už od prvních
minut sobotního rána bylo jasné, že budeme mít
problémy s kapacitou kulturního domu. Letos se
totiž na závody sešlo rekordní 31 družstev. Z toho
4 družstva byla místních borců. Díky vynikající
organizaci ale nedošlo k žádným významnějším
zádrhelům, takže mohly celé závody probíhat
přesně podle harmonogramu.
Všechno probíhalo podle zajetých pořádků, tedy
oficiální začátek závodu představoval slavnostní
nástup. Ten byl však svým způsobem speciální,
protože jsme na něm mohli přivítat významné
hosty. Navštívili nás nejenom členové Okresní
rady mládeže, ale také senátor Parlamentu České
republiky, pan Miroslav Antl. Ačkoliv je duší
politikem, neskrýval své nadšení nad uměním a
schopnostmi malých hasičů.
Na nástupu se všechna družstva dozvěděla
potřebné informace, takže už nic nebránilo tomu,
aby se budoucnost hasičstva pustila do závodění.
Disciplíny se oproti minulým ročníkům prakticky
nezměnily, avšak došlo ke změnám na postu
rozhodčích. Děti se musely vypořádat nejenom se
svinováním hadic na čas, ale také se spojováním
hadic a přiřazováním požárních značek. Letošní
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ročník byl možná specifický tím, že jsme ještě
více dbali na to, aby se do plnění disciplín
pouštěli převážně mladí závodníci bez větší
pomoci vedoucích nebo rodičů. Královskou
disciplínou byla samozřejmě štafeta 5xdélka sálu,
kde museli mladí závodníci překonat řadu
obtížných překážek. Ihned po startu je čekalo
proskočení oknem, následovala záchrana
medvěda a přechod přes lávku nad hlubokou
roklí. Nesmělo chybět ani proběhnutí hořící
maštalí. Posledním úsekem štafety bylo spojení
hadic na rozdělovač a uhašení domečku
prostřednictvím třech neposedných balónků.

Všechna družstva se s nástrahami letošního
ročníku
Kostěnických
hrátek
s hasičátky
vypořádala více než se ctí. Vyhrát ovšem může
pouze jeden tým. Rozdíly mezi nejlepšími
družstvy byly doslova titěrné. Pohár za třetí místo
putoval do Horní Sloupnice, jejíž závodníci patří
ke špičce v kategorii přípravek. Po vítězstvích
v minulých letech se špunti v modrých tričkách se
Soptíkem museli spokojit až se třetí příčkou.

Dostáváme se k boji o první místo, jenž byl asi
tím nejtěsnějším v krátké historii hrátek. Rozdíl
mezi prvním a druhým týmem činil pouhých 56
setin sekundy. Štěstí se po dlouhé době obrátilo
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na domácí B tým ve složení V. Apltauer, F.
Lohynský, E. Petružálková, J. Gallat a P. Beran,
který mohl oslavit velice sladké vítězství.
Rozhodla právě štafeta, kde si caparti z Kostěnic
vybojovali rozhodující náskok. Na stříbrné příčce
tak velice těsným rozdílem skončili mladí hasiči
z Hrobic.

Celá akce se odehrála ve velmi příjemném duchu.
Nemůžu zapomenout, že jsme měli i návštěvu
z televize Déčko, která dokonce odvysílala o
Kostěnických hrátkách reportáž. Na začátku se
s paní u mikrofonu nikdo nechtěl bavit, ale po
opadnutí prvotní nervozity se na rozhovor stála
fronta. Někteří naši malí závodníci se chovali
jako profesionální sportovci, takže se nechme
překvapit, zda o nich ještě v budoucnu
neuslyšíme.

Obrovské díky samozřejmě patří pořadatelům,
kteří vymysleli nejenom skvělý systém
organizace, ale postarali se i o superrychlé
vyhodnocení výsledků. Poděkování zaslouží také
rodiče a zejména pan kuchař, který letos opět
připravil vynikající špagety pro děti a pěkně hustý
guláš s cibulí pro dospělé.
Letošní ročník je sice za námi, ale my už pilně
přemýšlíme nad ročníkem nadcházejícím. Všichni
budeme rádi, když se sejdeme v předjarním
termínu na startu Kostěnických hrátek s hasičátky
2021.
J. Ždímal

XXIII/1 Kostěnické noviny

Společenské a sportovní dění…

SDH Kostěnice –malí hasiči

Měli jsme štěstí a závody pro malé hasiče
jsme stihli uspořádat. Bylo to ale o fous. Také
jsme v zimě stihli vyjet na lyžovačku do Olešnice
v Orlických horách. I přes počasí, které nás
neodradilo, jsme si nakonec užili parádní den na
horách (dokonce i to počasí se nakonec
umoudřilo).
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Kostěnice v rodinných sestavách. Kdo ještě
nevyrazil, může se k nám přidat a poslat nám pak
fotky z rouškového úklidu ;-).

V Ostřetíně děti skládaly odborné zkoušky,
všichni úspěšně.

Děkuje všem. – j.š.-

TJ Sokol ČOS

Další závody v jarní sezoně jsou díky
koronavirové situaci zrušeny, stejně jako
tréninky. Všem vedoucím naši svěřenci chybí a
doufáme, že se situace co nejdřív uklidní a my se
zase začneme scházet na louce za bytovkami.
Nestihli jsme ani naplánovaný výlet na zámek
Loučeň a labyrinty. I to ale napravíme, hned jak
to bude možné. Doufáme, že
prázdniny
už
budou
v normálním
režimu
a
uskuteční
se
týdenní
soustředění v Božejově. Nad
tábořením
v červnu
na
Buňkově se zatím vznáší
otazník.
4.dubna
byla
vyhlášena
celorepubliková akce Ukliďme česko. Vzhledem
k situaci nemohla jako tradičně proběhnou
společně a tak se naši členové vydali uklízet

Pondělní klubovnička zdraví všechny své
výtvarníky i nevýtvarníky. Letos jsme
velikonoční květináče zdobili bohužel bez vás,
ale klidně je můžete ještě
doplnit svými kraslicemi,
či mašličkami.
My sbíráme další nápady
na společné tvoření a
těšíme se, až se zase
sejdeme v naší klubovně.
Užívejte jarního sluníčka
a pokud nebude počasí na
venkovní aktivity, snad
vás pobaví naše nová
stránka v novinách. Tak
hezkou zábavu a brzy na
viděnou!!! Jana a Naďa
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Nádraží – Ze starší historie
Rok 1944
V roce 1944 vrcholí události
válečné a tak dočkáváme se také
náletů i v našem kraji, a to i velmi
těžkých.
V květnu t.r. byl opakován velký
noční nálet na Pardubice, který
poškodil jen zčásti Fantovy
závody. V srpnu t.r. byl opakován
velký denní nálet na Pardubice
opět ve velkém rozsahu. I na
Fantovy závody, které vyřadil
z provozu.
V prosinci t.r. byl třetí denní nálet
na Pardubice, opět velký. Současně
rozbit a vyřazen pardubický
cukrovar. V Hrochově Týnci pak
byl uzavřen tamní cukrovar.
V důsledku toho dostalo se našemu
cukrovaru v Dašicích velkého
zatížení ve zpracování řepy, takže
tohoto roku byla řepná kampaň
jedna z nejsilnějších.
Cukrovar započal s kampaní dne
5.10.1944 a zpracoval celkem
33.626 tun řepy.
Po železnici přepraveno 233 vozů
4.656 tun řepy, dále 186 vozů
3.256 tun řízků a surového cukru
308 vozů 3.518 tun.
Dnem 17. února byl přeložen
k naší služebně dělník ve vyš.
službách
Kokrda
Bohumil
k zaškolení ve službě dopravní.
Byl to vysokoškolák, který byl
několik
let
vězněn
v koncentračním táboře a u
služebny v Dašicích se svěřil
přednostovi,
že
pracuje
s partyzánskou skupinou „Kar“,
štábu DL vedené kapitánem
Köchnerem, a tou dobou již také
parašutistou Rusem Kulakovským.
Za přibrání k dosud stávající
skupině
vyhýbkáře
Bakeše
Františka byly uzpůsobeny různé

Z historie…
sabotážní činy, z nichž největší
způsobila skupina vyhozením
objektu
továrny
v Semtíně
u Pardubic.
Celá řada dalších destrukčních a
sabotážních činů byla způsobena
touto skupinou, jak prověřeno
ministr. Národní obrany odd. 1/8
v Praze.
Celá „Kar“ měla svůj vznik
v Brdech a byla rozprostřena až
k Mělníku,
kde
byla
tajná
vysílačka „Válkovna“, dále na
pardubicku a konečně dále až
v Novém Městě na Moravě, kde
došlo ke skutečným bojovým
akcím.
Za tím účelem byl Kokrda uvolněn
pro boj partyzánský v okruhu
Padubic
a
na
Moravě.
V posledních měsících nebyl u
služebny vůbec přítomen, hlášen
nemocným (trvale)
a bojoval
s touto skupinou na Moravě.
Podrobnosti
podává
přehled
zpracovaný skupinou pro odd. 1/8
min. vojenství (národní obrany)
v Praze.
V roce 1944 vzdal se po 40ti letech
působení starostenské funkce
zasloužilý hospodář a kulturní
pracovník Polák František, a na
jeho místo nastoupil zemědělec p.
Roček František.
Pan Frant. Polák byl příbuzný
zemřelého univerzitního profesora
Pekaře, který se s p. Polákem za
svého života velmi často stýkal.
Tou dobou umísťovaly německé
úřady, v místě i také německé
uprchlíky z donucení, ve statcích i
u soukromníků , což působilo
značné potíže a snad i různá udání
od těch , jež se nyní u služebny
objevovala
často
kriminální
německá policie a Gestapo, nejen
v souvislosti četných sabotážních
činů, které ani neuvádíme pro
jejich velkou početnost, ale i pro
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vzmáhající se krádeže, jak ze
strany německých uprchlíků, tak i
civilního obyvatelstva v místě.
V místě však možno mluviti jen o
sabotážích
prováděných
organizovaně a jichž dašické
četnictvo úmyslně opomíjelo.
Byly u naší služebny zadržovány
četné zásilky branné moci, kterých
nebylo lze odbaviti dále a také i
celé vojenské transporty byly
zadržovány. Mnoho vozů bylo zde
deponováno na kolejích 5,7 a i 6,
a konečně byla zastavena i vlečka
dašického cukrovaru po skončení
kampani.
Ku konci roku 1944 projížděli zde
věznění Češi, Poláci a jiní
z koncentračních táborů na západ.
Tu odehrávají se dramatické scény
mezi lidmi hlídanými strážemi SS
za třeskutých mrazů, velmi chatrně
oděných.
Zmrzlí lidé byli z těchto transportů
vyhazováni na trať již mrtví. Tak
na katastru obce Kostěnice byli
vyhozeni z takového transportu 3
lidé s čísly vězňů, zmrzlí, kteří byli
pochováni
ve
zdejší
obci
Kostěnicích. Na katastru Hostovice
byli vyhozeni další vězni a bylo
jich pět. Byli pochováni na
hřbitově v Hostovicích.
Na
katastru Moravany bylo na zdejším
hrbitově pohřbeno 9 vězňů.
Snažili jsme se potají doručit do
vozů něco potravy pokud zde tyto
transporty zastavily. V několika
případech se to zdařilo a ušlo
pozornosti stráže SS.
Zatím zadržují se zde různé
vojenské
transporty,
které
vyčkávají dispozic a jest patrno, že
koncem roku 1944 vzniká již
pomalu chaos i u vojenských
jednotek německých.
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Projíždějí zde maďarská vojska a
vylupují z voj. transportů píci i jiné
zásoby, což hlásíme gestapu a to
s Maďary vyjednává.
Mezi Němci objevují se tu a tam i
jednotky Vlasovců.
Zpracoval Ant. Koutecký
Výročí 100 let ČOS v Kostěnicích
V místní kronice:
V Kostěnicích došlo k založení
Sokola 16. května 1920. Při založení
účast asi jedné třetiny občanstva.
Později rozroste se dosti dobře.
Rok 1922: Tělocvičná jednota Sokol
od obce dostala na pořízení nářadí
500 Kč a na další léta 100 Kč
ročního příspěvku, tak jako se dává
hasičům.
Rok 1923 byla Sokolem upravena
náves před č. 4 a 5 na cvičiště pro
mládež. Obec opatřila potřebné
trubky
trativodní
k odvodnění
vlhkých míst a závoz, že se provede
z darované
hlíny
z okresních
příkopů, což se také stalo, a tato část
návsi byla pěkně upravená. Naši
členové
dali
potahy
zdarma
k tomuto účelu, a zdarma se také
pracovalo.
To vše o Sokole z místní kroniky.
Dál je pokračování z malé kroniky
vydané při příležitosti 600 let trvání
obce:
V Kostěnicích
byla
založena
tělocvičná jednota Sokol z popudu
Josefa Maléře a Karla Stejskala,
který se přistěhoval s rodinou do
Kostěnic z Jižních Čech. Oba patřili
mezi nadšence sokolské myšlenky.
Na základě jejich aktivity se
uskutečnila 16. května 1920 první
ustavující schůze v hostinci pana
Josefa Havlíčka, za účasti 58 občanů
z Kostěnic, i dašické sokolské
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jednoty, kterých bylo přítomno 8
bratří a 5 sester.Schůzi zahájil
dašický starosta Sokola bratr Huráň.
Při zakládání naší sokolské obce byli
nám velice nápomocni další členové
dašického Sokola, zejména bratři
Vašura, Černý a Strniště. Všichni
obchodníci. Velkým pomocníkem
při ustavování TJ byl i bratr
František Vondráček, který byl v té
době náčelníkem Východočeské
župy Pipichovy.
Na ustavující valné hromadě byly
zvoleni: starostou Sokola Josef
Malíř, místostarostou František
Polák a náčelníkem Josef Vomáčka.
Dále do tohoto výboru byli zvoleni
bratři a sestry: Karel Stejskal, Josef
Vosáhlo, František Černý, František
Malíř, Václav Helcelet, František
Roček, Václav Nohejl, Jan Kubíček
ml. a Jana Špačková.
Jako náhradníci zvoleni: Hynek
Jeřábek, Josef Dašek, Jan Dalecký
ml. a Marie Šafaříková. Při další
výborové schůzi zvolen jednatelem
bratr
František
Roček
ml.,
pokladníkem Josef Vosáhlo a
zapisovatelem
Jan
Kubíček.
Výborové schůze byly pravidelné
jedenkrát za měsíc. Záslužná a
bohatá sokolská činnost byla v roce
1939 německou okupací naši
republiky tvrdě ukončena nejen u
nás, ale i v celém státě. Mnoho členů
Sokola bylo během války nejen
vězněno, ale i zbaveno života.
Obnovením činnosti Sokola se i u
nás začalo pravidelně cvičit. Tato
činnost pokračovala u nás v obci až
do XI. Všesokolského sletu v Praze
v r. 1948.
Moje vzpomínky:
Už krátce po válce začaly jsme my
děti chodit do Sokola. Cvičilo se
v sále Havlíčkovy hospody, a už od
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r. 1947 jsme jako žákyně
nacvičovaly na 11. Všesokolský slet,
na který jsme potom v r. 1948 jely
cvičit do Prahy na Strahov.
Ještě před tím jsme v r. 1947 na
Strahově byli cvičit na „Hrách
středoškolské mládeže“, na které se
ale nacvičovalo v dašické měšťance,
kam jsme chodili do školy. My
děvčata jsme cvičily s červenými
obručemi. V paměti mi nejvíc zůstal
veselý průvod Prahou při ukončení
her. Před sletem v r. 1948, který se
uskutečnil mezi 30. červnem a 8.
červencem jsme pilně nacvičovaly a
na secvičné jsme chodily do
Sokolovny do Moravan. Chodily
jsme cestičkou pod tratí kolem
strážního domku, který tam v té
době stál, a v kterém s rodiči žila
Jaruška Rojková, naše cvičitelka. Na
slet do Prahy jsme jeli vlakem,
každý si vezl svoji přikrývku
označenou domovenkou. Spaly jsme
v tělocvičně jedné z pražských škol
na slamnících na zemi. Před
cvičením na Strahově jsme se
připravovaly v šatnách studentských
kolejí, což byly v té době dřevěné
stavby. Vzpomínám si, že při našem
cvičení vydatně pršelo. Tradičního
průvodu na ukončení sletu jsme se
jako žactvo nemohli zúčastnit,
protože byly obavy o naši
bezpečnost.
Průvod
se
stal
manifestací
odporu
proti
komunistické
nadvládě.
V pohotovosti byl i oddíl SNB a
Lidové milice. Někteří s činovníků
Sokola byli hned na sletu zatčeni a
Sokol zrušen, a jejich majetek
zabaven. Náčelnice Sokola Marii
Provazníkové se podařilo uprchnout.
Potom v r. 1952 došlo k sjednocení
všech tělovýchovných organizací
pod názvem„Československý svaz
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tělesné výchovy“ přesto se ale
pořád říkalo, že se chodí cvičit do
Sokola, čímž se tohle jméno
zneužívalo, ale také i trpělo.
Po roce 1989, kdy byla Česká obec
sokolská znovu obnovena, byl
první slet, který byl dvanáctý, v r.
1994. Byli jsme se s manželem
v Praze podívat a byl to krásný
zážitek. Slet podpořilo třiadvacet
tisíc cvičenců - Sokolů z celého
světa a takřka třicet tisíc diváků na
tribunách. Největší pozornost
vzbudilo
vystoupení
„Věrné
gardy“ pamětníků v ní bylo 3.456.
Zúčastnil se i prezident ČR Václav
Havel.
Jeli jsme i na 13. slet v roce 2000,
1. července, který už byl, ale na
menším stadionu. Na stadionu
Rošického. Když manžel čekal,
aby koupil vstupenky, šla jsem se
podívat na vedlejší Strahovský,
podívaná nepěkná, zpustlý až
neuvěřitelně. Měla jsem ho ještě
v paměti nejen ze sletu v r. 1948 a
1994, ale i ze dvou Spartakiád, na
kterých jsem cvičila se zdejšími
ženami v roce 1975 a v roce 1980.
Nakonec nemůžu nevzpomenout
na
zakladatele
Sokola
v Kostěnicích, kterými byli Josef
Malíř a Karel Stejskal. Josef Malíř
byl můj dědeček a dědeček mého
bratra Frant. Krátkého čp. 34 a pan
Karel Stejskal pradědeček Tomáše
Ročka.
Pan Stejskal dál pracoval pro
Sokol i po smrti mého dědečka,
stejně tak pomáhala Sokolu paní
Marie Stejskalová, jeho žena. Byla
velice
hodná
a
šikovná.
Vzpomínám, že když jsme jely
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jako žákyně na slet, ušila nám
všem cvičební úbory, červené
sukénky a režné halenky červeně
lemované. To už jistě nevím, ale
asi šila i pro chlapce. Po smrti
manžela žila u syna Karla. Často
jsem ji tam ještě jako děvče
navštěvovala. Měla 2 syny Josefa a
Karla. Josef byl výtvarně nadaný, a
i obci zůstaly po něm některé jeho
kresby.
O svém dědečkovi vím něco od
svých rodičů, ne sice moc,
mamince když zemřel bylo teprve
9 let. Vím ale dost z Dašic, kde
jsem jeden čas pracovala a poznala
se dobře s Vašurovými, kteří
o době, kdy tam dědeček chodil
cvičit věděli, a také pan Sobotka.
Věděli, že dlouho předtím než byl
Sokol
založen v Kostěnicích,
chodil cvičit do Sokola v Dašicích.
Zdejšího si moc dlouho neužil,
zemřel v roce 1922, bylo mu 62
let. Jeho přáním bylo, aby byl
pohřben žehem, proto když zemřel
musel být převezen do krematoria
v Liberci, které v té době bylo
v republice jediné a to od roku
1919, v Pardubicích 1923 a
v Praze Strašnicích 1931.
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Z nejstarší historie Sokola
Sokol ustavený 16. února 1862 pod
názvem
Tělocvičná
jednota
Pražská, roku 1864 přejmenovaná
na Sokol Pražský Miroslavem
Tyršem a Jidřichem Fügnerem.
Nezanedbatelná byla trvalá snaha o
rozvoj kultury a vzdělanosti
členstva. První slet se konal 18.
června 1882 v Praze na Střeleckém
ostrově pod vedením Miroslava
Tyrše. Roku 1887 vznikly tři
sokolské župy, a o dva roky
později byla ustavena Česká obec
sokolská, a na začátku 20. století
(r. 1904) došlo ke sjednocení a
zrodu
Československé
obce
sokolské (ČOS).
Za první světové války byla ČOS
rozpuštěna.
Po
vzniku
Československa
obnovila
organizace svoji činnost. A zrovna
tak po dlouhých letech zákazu po
r. 1948.
7. ledna 1990 se uskutečnil
ustavující sjezd Československé
obce sokolské. I v Kostěnicích je
Sokol znovu obnoven.
Květa Udržalová

Smuteční průvod vycházel od čp.
26 ke zdejšímu nádraží odkud byla
rakev se zemřelým na Sokoly a
Hasiči smutečně vyzdobeném
železničním voze odvezena ke
zpopelnění
do
krematoria
v Liberci. Urna s jeho popelem je
uložena na zdejším hřbitově.
Mám po něm jedinou památku,
kterou je gratulace k jeho svatbě
z roku 1903 plnou podpisů
dašických Sokolů.
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