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23. 4. Ochutnávka vín | KD
29. 4. Ples ZŠ Dašice | KD
30. 4. Tradiční pálení čarodějnic
15. 5. Divadelní rodinná pohádka | KD
(Nejvíc detektivní pohádka o Inspektorovi Kluzó)

29. 5. V Kavárně s JG DIX | KD
4. 6.

Dětský den

18. 6. 140. výročí SDH Kostěnice
V. ročník HASIČSKO GULÁŠOVÉHO KLÁNÍ

140 LET SDH & V. ROČNÍK HASIČSKO GULÁŠOVÉHO KLÁNÍ
V rámci oslav 140. výročí SDH Kostěnice, které se uskuteční v sobotu dne
18. 6. 2022 (původní termín 28.5. je zrušen) se bude konat také V. ročník HASIČSKO GULÁŠOVÉHO KLÁNÍ, na které jste všichni srdečně zváni. V případě
zájmu o soutěž ve vaření kotlíkového guláše kontaktujte prosím Vláďu Pátka,
tel. 774 221 273. Podrobnější informace naleznete na straně 9.
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou!

SDH Kostěnice

Počet obyvatel k 11. 3. 2022		 554

OBECNÍ STATISTIKA
ODSTĚHOVALI SE
Klára Vyhnálková
Matyáš Netík
Denisa Zběhlíková
Miluše Marci
Zuzana Bečková
Ondřej Schejbal

čp. 93
čp. 93
čp. 154
čp. 125
čp. 208
čp. 165

PŘISTĚHOVALI SE
Jiří Jirásek
Ondřej Preisler
Lucie Pavlová
Dita Hršelová
Ellen Řičicová

čp. 149
čp. 56
čp. 56
čp. 217
čp. 217

NARODILI SE
Tobiáš Šmíd

čp. 168

OPUSTILI NÁS
Jaromír Hylák
čp. 25
Marie Jírková
čp. 81
Božena Matoušková čp. 141
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USNESENÍ Č. 1 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 11. 1. 2022 V SALONKU KULTURNÍHO
DOMU.

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje výstavbu
optické sítě v obci na vlastní náklady a následně bude pronajímat jednotlivá vlákna.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje obnovu zeleně v obci dle přílohy.

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č. 1.

USNESENÍ Č. 2 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 24.3.2022 V SALONKU KULTURNÍHO
DOMU.

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stavební úpravy na obecním úřadě související
s pomocí Ukrajině.
Obec Kostěnice

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
16.12.2021, 11.1.2022.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 553/35 v k.ú. Kostěnice..
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje zastavovací studii lokality Z3.

SOUTĚŽ S KALENDÁŘEM
Celoroční soutěž s obecním kalendářem je ve svém
finále. V posledním kole jsme se rozhodli udělit
odměnu všem, kteří správně odpověděli.
26. kolo | reklamní plocha u prodejny
Boušková Eliška
		
Boušková Terezka
		
Gallat Jakub
		
Ročková Denisa
		
Svoboda Vojtěch
Vylosováni byli

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky
inventur za rok 2021 a plán účetních odpisů.

Obec Kostěnice

B L A H OPŘE J E ME
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
KVĚTEN

ČERVEN

Čerkalová Jaroslava
Krátký František
Kubíková Květa
Uváčková Zdena

Krátká Marie
Lacina Ladislav
Lohynský Vlastimil

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

www.kostenice.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již po několikáté proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou již tradičně organizuje Oblastní charita
Pardubice. V neděli 5. ledna vyrazily v Kostěnicích
hned tři skupiny koledníků. Počasí nám sice přálo,
i přesto jsme byli po několika hodinách koledy pěkně
promrzlí. Ale stálo to za to! V Kostěnicích se během

Anička Novotná, Vlastík Englich,
Deniska Ročková.
Doprovod Lucie Lohynská

Tříkrálové sbírky vybralo rekordních 15 449,- Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste otevřeli svá srdce a dveře a přispěli do Tříkrálové sbírky.
Děkujeme také našim úžasným koledníkům i dospělému doprovodu:

Jony Pulkrábek, Anička Pulkrábková, Nelinka Novotná,
Anetka Vlastníková
Doprovod Lenka Jiroutová

OPTICKÁ SÍŤ
V letošním roce má obec
v plánu vybudování optické
sítě. Na začátku roku probíhá výběrové řízení a jednání s jednotlivými uchazeči.
Cílem je najít technicky a investičně optimální variantu
realizace této investice.
Spolu s kanalizačním potrubím byly pokládány chráničky pro optickou síť jak
v hlavní trase, tak v částech
přípojek, které byly součástí obecní investice. V místě, kde vám byla předána
kanalizační přípojka máte
tedy i ukončení mikrochráničky pro optické vlákno.
Pro většinu nemovitostí se
jako nejvhodnější varianta

-l.l.-

jeví položit chráničku pro
optiku spolu s kanalizační přípojkou. Pouze místo
zavedení do Vašeho objektu se může lišit. Ideální je
zavést tuto mikrochráničku k Vašemu současnému
routeru pro rozvod internetu - či jiného vhodného
místa, kde je k dispozici
elektrické napájení a plánujete zde centrum datových
rozvodů Vaší nemovitosti.
Samotnou mikrochráničku
a spojku Vám poskytneme (po předchozí dohodě) na Obecním úřadě. Po
zprovoznění optické sítě
dojde výhledově k odpojení
wifi sítě.
Obec Kostěnice

Naděnka Englichová, Honzík
Gallat, Filípek Lohynský
Doprovod Ondřej Lohynský

KONEC DODÁVEK ENERGIÍ
V REŽIMU DODAVATELE
POSLEDNÍ INSTANCE
Pokud jste Vy nebo Vaši blízcí měli tu
smůlu, že Vám na podzim zkrachoval
Váš dodavatel energie, přešli jste automaticky do režimu dodavatele poslední instance. Většina z Vás, kterých se
to týká, si již pravděpodobně vybrala
nového dodavatele a podepsala s ním
smlouvu. Ale možná jste tak ještě neučinili. Anebo si to Vaši blízcí vůbec neuvědomují. Potom je už nejvyšší čas to
vyřešit, protože maximální doba pro
režim dodavatele poslední instance je
šest měsíců. Hrozí neoprávněný odběr energie a odpojení. Návod co s tím
najdete v dokumentu od Úřadu práce,
který je k dispozici na našich webových
stránkách www.kostenice.cz. Dočtete
se zde i o možnosti státních příspěvků
s tímto souvisejících. A pokud by ani
tak nebylo jasné, jak postupovat, obraťte se na nás v úředních hodinách na
obecním úřadě – rádi Vám pomůžeme.
Obec Kostěnice
obec@kostenice.cz

ROČNÍK XXI | 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA

strana 4

OD JEŽÍŠKA PO ZIMNÍ OLYMPIÁDU
V roce 2021 jsme pojali Vánoce tradičním způsobem.
Abychom si to těšení užili, dárky byly i po příchodu Ježíška zakryté, a my jsme se dali do zkoušení vánočních
zvyků.
První na řadu přišlo vánoční čarování – věštění z hrnečku. Následoval hod zlatým střevícem a pouštění
lodiček. Bohužel plula jen jedna. Také jsme se objímali
pod jmelím, abychom měli lásku a štěstí.

V únoru jsme si ještě zahráli na malé stavitele s paní
lektorkou z Malé technické univerzity. Naše město LeBurda bylo nádherné.

Posledním zvykem bylo podání chlebu s medem. Klasicky podávají dětem chléb s medem rodiče, aby děti
byly celý rok sladké jako med (hodné). Ve školce podala chléb s medem paní učitelka. Děti jsme v tom nenechaly a též jsme ochutnaly, abychom byly příští rok
sladcí jako med úplně všichni.
A pak přišly na řadu dary a dárky. Celé dopoledne jsme
zakončili ochutnávkou cukroví a řádným zkoumáním
všech dárků, které nám Ježíšek nadělil.

V lednu nás přijela navštívit víla Srdíčková s pohádkou
O zimní královně. V únoru jsme si užili loutkové divadlo O neposlušných kůzlátkách. Pohádka byla pojata
jiným způsobem než ta klasická a děti si divadlo moc
užily.
www.kostenice.cz

Druhou polovinu února jsme věnovali projektu Zimní olympiáda. Děti se seznámily se symboly Olympijských her a s hlavní myšlenkou her, kterou by měli mít
všichni na paměti den co den.
„Nejdůležitější není zvítězit, ale bojovat čestně a ze
všech sil.“ Děti se dále seznámily s jednotlivými sporty zimních olympijských her. Projekt jsme zakončili
Olympijským karnevalem, kde jsme měli, kromě sportovních disciplín, i přehlídku dětmi navržených národních dresů.
Ivana Plecháčková

INFORMACE
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ÚPRAVY ZELENĚ KOLEM OBECNÍ KAPLE
Bystrému oku nejednoho občana
Kostěnic určitě neuniklo, že kolem
naší kaple se kácí stromy, u pomníku se likvidují keře a z té vší zeleně
najednou vykoukla naše kaplička
v celé své kráse.
Úprava zeleně kolem obecní kaple
byla jednomyslně schválena zastupitelstvem obce v úplném rozsahu
návrhu. Obec opakovaně představila obyvatelům záměr na úpravu
zeleně na dvou po sobě jdoucích
zastupitelstvech a současně byly návrhy úprav vystaveny na webových
stránkách obce. Záměr byl schválen
při zasedání obecního zastupitelstva
dne 11. 1. 2022. Kompletní návrh
skácení, a následné osázení květinovými záhony představil jeden z členů komise, která byla ustanovena
zastupitelstvem obce na podzim
roku 2021.
Hlavním záměrem bylo přistoupit

ke komplexní úpravě širšího okolí
obecní kaple tak, aby se dominanty
naší obce opět „zviditelnily“. Nešlo
tedy pouze o obecní kapli, ale i pomník, opravenou budovu hasičské
zbrojnice a v neposlední řadě i historickou lipovou alej, která je součástí
obce již od počátku dvacátého století.
Záměr schválený zastupitelstvem
obce se prozatím daří realizovat
podle časového plánu. Skácení dřevin přálo i počasí, a proto jsou i nutně vzniklé „škody“ na obecních pozemcích díky použití těžké techniky
naprosto minimální. Velmi potěšující zprávou je i to, že se skácení zeleně pozitivně projevilo v prostorách
obecní kaple. Přesněji řečeno se
zlepšilo vysychání vnitřních prostor
kaple.U pravé strany kaple byla ponechána v souladu s návrhem jedna
cca 7 metrů vysoká jedle ojíněná,

která bude v následujících několika
letech sloužit jako vánoční strom
obce.
Část větví z pokácených stromů byla
seštěpkována, ostatní budou odvezeny a využity tradičně při svátku
pálení čarodějnic.
Dřevní hmota bude jako obvykle
využita v obecní hospodě. Doposud
byly veškeré práce spojené s těmito
úpravami v okolí kaple provedeny
pracovníky a technikou obce.
V současné době se řeší vyklučení zbylých pařezů, urovnání ploch
a ohrazení navržených květinových
záhonů u pomníku. Nyní už zbývá
jen vytrvat a záměr dokončit tak,
aby se již během tohoto roku plochy
opět zazelenaly novým travním kobercem a květinovými výsadbami.
Komise pro úpravu zeleně , -l.l.-

HLEDÁNÍ
VELIKONOČNÍHO
POKLADU
V DVAKAČOVICÍCH
Srdečně zveme všechny děti na hledání
velikonočního pokladu, které se uskuteční na Květnou neděli 10. 4. od 9 hodin
v kostele v Dvakačovicích, ale také kolem
něho a v přilehlém lese. Programem nabité dopoledne bude zahájeno historicky prvními dětskými bohoslužbami, které budou určeny pro všechny děti, jejich
rodiče i prarodiče – nejen věřící. Pojďte
se s námi vydat po stopách velikonočního zajíčka!
-l.l.-

obec@kostenice.cz

TJ SOKOL | OBECNÍ HOSPODA
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WINTER GAMES
Přes počáteční trable se změnou avizovaného termínu, následných obav o naplnění účasti a hrozbou rozpuštění ledové plochy skutečně proběhl v sobotu
26. 3. 2022 další z řady WINTER GAMES.
Jedná se o tradiční ročník sportovních
aktivit na ledové ploše. Letos se nám
smysl akce přebarvil do modro-žlutých
barev. Přestože to byl den jako malovaný, lákající spíše k venkovním aktivitám,
lidé přijeli. Poděkování patří všem, kteří
se zapojili. Těm, kteří dorazili, protože
vybrané vstupné někomu pomůže do
nového začátku. Dále děkujeme obci
Kostěnice a T.J. Sokol Kostěnice ČOS za
finanční podporu. Výtěžek z akce bude
věnován uprchlíkům žijícím v Kostěnicích, kteří to nejvíce potřebují.

OBEC KOSTĚNICE A T.J. SOKOL KOSTĚNICE ČOS POŘÁDÁ

WINTER GAMES

HOKEJ MATCH

ZS CHRUDIM
VSTUPNÉ 70,- KČ NA OSOBU BUDE POUŽITO NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH
POTŘEB LIDÍ ZE ZASAŽENÝCH OBLASTÍ VÁLKOU. DĚTI MAJÍ VSTUP ZDARMA.

SOBOTA, 26. 3. - OD 15:45 (90 MIN)

PŘ IJ ĎTE SI ZASP ORTOV AT A P OMOZ TE ZAJ I ST IT MAT ERI Á LNÍ
P ODPO RU TAM, K DE J E N YNÍ NE JV Í CE TŘE BA .

-n.e.-

Z OBECNÍ HOSPŮDKY
V únoru se v naší hospůdce uskutečnila historicky první ochutnávka rumů. Vzorků bylo celkem šest
z pěti různých zemí. Hodnotila se
chuť, barva, vůně. Na ochutnávce
byly připraveny i různé čokolády.
Jejich vhodnost k jednotlivým vzorkům rumů si mohl zkusit otestovat
každý z účastníků. Degustačním
večerem jsem provázel já - Michal.
Na stole bylo po celý večer samozřejmě i něco k zakousnutí. O plné
tácy skvělých dobrot se postaral
Petr Janoušek. Akce se opravdu vydařila a pro velký úspěch plánujeme
ochutnávku rumů i na podzim. Kdo
nyní nedorazil nebo o ochutnávce
nevěděl, může si již nyní rezervovat
své místo.

V březnu do naší hospůdky zavítalo
vinařství Lang. Na úplně první ochutnávku vín pořádanou naší hospůdkou dorazila příjemná společnost
složená především z místních lidí.
Vinařství Lang si pro nás připravilo
www.kostenice.cz

VOLNÉ BRUSLENÍ

19 vzorků, svého favorita si tedy jistě
vybral každý. Vinaři byli ochotní a po
své prezentaci ochotně odpovídali na dotazy hostů. My jsme zajistili
teplo, útulno a bohaté pohoštění.
Těšíme se na viděnou při další akci!
Michal Málek
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ˇ
´ PLES
SKOLNI

DIVADELNÍ
pohádka

BLACK & WHITE

2022
pátek 29.dubna 2022
Kulturní dům Kostěnice od 20:00
hraje kapela BYLO NÁS PĚT
moderuje: Hana Jiroutová
3 taneční B&W vystoupení
tombola
občerstvení
zábavný kvíz

rezervace vstupenek na: www.zsdasice.cz, svoz autobusem zajištěn
BW dress code není nutný, ale vítaný
srdečně Vás zve Spolek přátel ZŠ Dašice
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VSTUPNÉ: DĚTI 80 Kč, DOSPĚLÍ 120 Kč
BUDETE SE ZA BŘICHO POPADAT!
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Rezervaci vstupenek a více info najdete na www.kulturazarohem.cz. Vstupenky na Školní ples rezervujte na www.zsdasice.cz
obec@kostenice.cz
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SDH V PROSINCI 2021

SDH V ÚNORU 2022

PŘESPÁVÁNÍ V KD
Tradiční akce, kterou jsme mohli opět uspořádat. Vánoční
besídku jsme si zpestřili soutěžními hrami, kde byla hlavní
potřeba spolupracovat. A že to naše děti umí! Je jedno,
jestli velcí či malí, všichni dohromady byli tým a soutěže
si užili.

NERF BITVA
Na krátkou chvíli se sál KD změnil v bitevní pole a vzduchem létaly pěnové náboje. Děti si užily přestřelky mezi
jednotlivými týmy a nakonec se samozřejmě vyhlásili vítězové.

ODBORNÉ ZKOUŠKY V OSTŘETÍNĚ 12. 2.
Z důvodu epidemiologické situace se letos mohlo v Ostřetíně zkoušek zúčastnit pouze 10 dětí. Preventistu juniora získala Eliška Petružálková, strojníka juniora Marek
Čapek a Jan Gallat, preventistu Mája Beranová, Kuba Jirout, Kuba Němec, cvičitele Eliška Kubíková, velitele Jan
Štěpánek a Veronika Pavlíčková. Zkoušky se u mladších
dětí skládají z ústní zkoušky, u starších z písemného testu
a praktické ústní zkoušky. Všechny děti se vzorně připravily (kdyby se tak připravovali někteří i do školy ), všichni
proto získali výborné hodnocení.
Dobrovolně se některé děti zapojily také do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.
Vyráběli si sněžítka, zatancovali si, nechyběla ani oblíbená
vybika. Pod stromečkem na ně čekal drobný dárek v podobě prskavek, které si mohli venku před KD vyprskat.
O spokojená bříška se postaral Petr Janoušek s jeho vyhlášenými burgry. Na dobrou noc jsme si udělali filmový
večer. V sobotu ráno se pak všichni sbalili a šli domů.

www.kostenice.cz
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LYŽOVAČKA S HASIČI 19.2.
Ráno před odjezdem nastalo velké dilema, zda jet či nejet.
Vzhledem k předpovědi velkého větru jsme byli chvíli bezradní, ale nakonec realizační výbor rozhodl, že to riskneme. A stálo to za to. Olešnici v Orlických horách se povětří
vyhnulo, dokonce se ukázalo i sluníčko. Všichni zájemci
o lyžování si ho parádně užili, domů jsme odjížděli, až
když vypnuly vleky. Doufáme, že příští rok už bude situace
lepší a lyžovačky několikrát zopakujeme.

Teď už se pilně připravujeme na závodnickou sezonu.
2. 4. se k nám sjedou přípravky z celého kraje na Kostěnické hrátky s hasičátky a poměří si mezi sebou síly. Samozřejmě, že budeme mít silné zastoupení a budeme našim
nejmenším borcům držet pěsti!
10. 4. začíná závodnická sezona i zbytku dětí. Doufáme, že
bude nejméně tak úspěšná jako podzimní.
Jana Štěpánková

OSLAVY 140 LET ZALOŽENÍ SDH KOSTĚNICE & 5. ROČNÍK HASIČSKO GULÁŠOVÉHO KLÁNÍ
Místo konání: plac naproti JZD (za bytovkami)
8:00 Příjezd a registrace týmů
9:00 Začátek vaření soutěžních gulášů
11:00 Prodej soutěžních gulášů (do vyprodání) 		
Možno st hlasovat pro nejchutnější guláš.

Bohaté občerstvení po celý den zajišťují
provozovatelé obecní hospody MaJa. Sladké občerstvení a dobrou kávu bude prodávat cukrářství Pruhovaný anděl.
Tomáš Vlastník
obec@kostenice.cz
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VEPŘOVÝ KARNEVAL
ANEB MASOPUSTNÍ SETKÁNÍ

Tak jak jsme slíbili, tak jsme udělali. Na tučný čtvrtek
pašíka zabili, v neckách vymáchali a vše na tu velikú
slávu chystati začali. Tož byli dva páni řezníci, a že jim
práce od ruky šla skoro sama, spoustu chacharů jen tak
okounělo a mnoho toho vypilo. Ale v pátek bylo potřeba
zase zabrat, tak opilci doma zůstali a ostatní ruku k dílu
přiložili, i když měli ve svý robotě bejt. Tak moc chtěli,
aby se všechno povedlo. Ženské jitrnice špejlily, když jim
chlapi ukázali jak, pak co bylo kolem potřeba obstaraly:
tu umýt hrnky, támhle cibuli pokrájet, tu nalít nebo raději odejít. A všemu se dařilo. Poudám sousede, řeznici
byli frajeři a vo tom to bylo! Takže jsme měli na slávu
nachystáno: jitrnic, ovaru, prdelačky, škvarků, tlačenky
a kroupáky. Jo a ještě, v sobotu ráno pekařky čerstvých
pecnů z kvasu napekly a koblih mísy nasmažily. A všechno se snědlo, páč bylo dobře!

V sobotu 12. 2. 2022 se v Kostěnicích uskutečnil Vepřový karneval aneb masopustní setkání. Ještě v době
covidových omezení jsme si přáli, abychom se stejně
jako na podzim při „otevírání silnic“, mohli společně setkat, pobavit se a užít si společné zábavy: staří
i mladí dohromady. Masopustní setkání zahajovala
přehlídka masek před kulturním domem, během které požádali děti pana starostu – ve verších! – o pomyslný klíč od obce, aby mohly maškary vstoupit a řádit. Poté už se pustily do tance a všichni návštěvníci
si mohli užívat masopustního veselí, jak bylo zvykem.
Při živé muzice a posezení s přáteli. Muzikanti byli báječní a tradiční masopustní masky oblékly nejen děti,
ale i dospělí.

www.kostenice.cz

Mezi maskami nechyběl medvěd, bába s nůší, vojáci,
děvečka v kroji, cikánka, šašek, smrtka, nevěsta a ženich nebo myslivec. Oblíbenou maskou se stal i dvouhrbý velbloud, tedy maska pro dvě osoby.

Když se zrovna netančilo, povídali jsme si s dětmi
o dobách jejich prababiček, kdy se masopust slavil ve
velkém, o tradicích s tím spojených nebo jsme si společně zatančili český tanec: polku.
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Masopust v minulosti představoval čas hodování
a veselí mezi dvěma různými postními dobami, kdy
se lidé měli do sytosti najíst i napít, a byl proto vždy
spojený s různými oslavami nebo zabijačkami. Zabíjačka byla připravena i pro všechny zúčastněné
z Kostěnic. Kdo nechtěl zabíjačkové výrobky, mohl
zaběhnout na kuřecí řízky do naší hospůdky, která
byla po celou dobu otevřena. Jak ubíhal čas při veselí,
došlo i na výborné koblihy, po kterých se jen zaprášilo. Přálo nám hezké počasí, a tak dokud neupadl
prostor před kulturním domem do stínu, užívali jsme
si venku všichni sluníčka.

Děti jen tak neunavíte, a tak jsme si ještě odskočili na
sál a trochu se odvázali při klasických karnevalových
hitech. Brzy za námi dorazili i jejich rodiče, babičky,
dědečci, tetičky, strejdové…..
Masopustní zvyklosti mají za úkol odehnat a zkrátit
zimu, přivolat slunce, zajistit úrodu a plodnost, a to se
nám určitě povedlo!
Sousede, ta moje stará i pro Eržiku ženicha na slávě obstarala. Von je to fešák, peněz von má, co na tom, že se
k tomu dítěti nehlásil, udělaj si nový a bude jeho. Tož
zase za rok přijďte pobejt!

Vepřový karneval aneb masopustní setkání nejen
financemi podpořili: Obec Kostěnice, TJ Sokol Kostěnice ČOS, Agrospol Hostovice, cukrářství Pruhovaný
Anděl, Obecní hospoda. Děkujeme!

Speciální díky všem muzikantům!...
… a za velké úsilí a nasazení při zabíjačce, přípravách i úklidu děkujeme VŠEM DOBROVOLNÍKŮM!
-l.l.-

obec@kostenice.cz
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ZAHRADNÍ OKÉNKO

JE TU KONEČNĚ JARO
Už v únoru se pěkně předvádělo, zlákalo nás
nezvykle vysokými teplotami, ale příroda se
zařídila tak, jak má, a březen byl zase studený,
mrazivý. Ale jakmile přilétne Štefan se žlutým
čmelákem, jaro klepe už na dveře! Nakvétají
čemeřice, sněženky a krokusy vykukují z trávy,
ptáčkové švitoří a na nás čeká spousta práce!!!!! Těšíte se na to určitě všichni….

strana 12

Můj typ: osivo rajčat rezistentní vůči plísni
bramborové - Crimsoncrush F1, Coctailcrush F1, Consuelo F1, RubyliciousF1

V březnu (pokud nemrzlo, tak klidně od února)
stříháme ovocné stromy a keře, broskve jsme
už ošetřili postřiky, sestříháme okrasné trávy.

Na přelomu března | dubna začne péče o trávník - sečení, vertikutace, přihnojení. A samozřejmě nás nemine setí všeho možného a také
sázení brambor.

V květnu mimo jiné ostříháme hortenzie a další choulostivější rostliny a po “Zmrzlých“ užvšechny sazenice musí na záhony.
Ale to už máte všichni zmáknuté, viďte! Tím
Vás nebudu zahlcovat. V zahradním okénku
spíše čekejte humorné zážitky při péči o záhonky a okrasné zahrady, babské rady, sem
tam odbornou informaci získanou od zahradníků, nebo z odborných časopisů.

Rada: je čas na ošetření buxusů proti zavíječi zimostrázovému. Kdo jste nevzdal
pěstování buxusů na své zahradě, neotálejte s postřikem proti tomuto škůdci.
Jakmile objevíte housenky, snažte se je
posbírat a keře ošetřit (poté ošetřete ještě jednou v létě). Odborníci doporučují
přípravek Spinosad nebo Spintor.

Tak už na nic nečekejte, vydejte se do svých
zahrad, vychutnávejte si jejich atmosféru
a jarní vůni plnými doušky, prostě UŽÍVEJTE,
CO TO DÁ.
Hodně sil při jarním zápolení na Vašich zahradách a spoustu pohody Vám přeje
Jana Víchová

www.kostenice.cz
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ŠKOLNÍ ROK 1971-72
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za účasti předsedy MNV s. Borovce, tajemnice MNV s.
Bláhové, předsedy kult. a školské komise s. M.
Bečky, zástupkyně ČSŽ s. Bečkové M., předsedy
SRPŠ p. Fr. Nováka. P. Borovec a p. Novák přivítali vyučující a všechny žáky ZDŠ, především nově
nastupujícího ředitele školy p. Karla Dytrycha. P.
Dytrych přivítal za ZDŠ všechny přítomné, promluvil o hlavních úkolech školy v novém školním
roce.
Stav žactva ve škol. roce 1971/72
Třída I. post. roč.
1. 4 chlapci, 2 dívky
3. 8 chlapců, 1 dívka
Třída II.
1. 12 chlapců, 7dívek
3. 6 chlapců,
Celkem 30 chlapců a 10 dívek.
Na škole je 40 žáků, všichni mají stát. příslušnost
ČSSR, 2 žáci jsou národnosti slovenské, 2 žáci
národnosti maďarské. Škola je dvoutřídní. Vedení školy přebral po s. Králové od začátku škol.
roku 1971/72 s. Dytrych – bytem Pardubice. Je
zároveň třídním učitelem II. třídy, ve které je 2.
a 4. ročník. Třídní učielkou I. třídy je s. Krpatová.
V první třídě je 1. a 3. ročník. Školnicí a zároveň
uklizečkou je i nadále s. Malíková Zuzana, která
velmi dobře pečuje o pořádek v budově. S. Tučková, dlouholetá velmi dobrá kuchařka na ZDŠ
Kostěnice odešla v měsíci říjnu 1971 do důchodu. Na její místo nastoupila mladá kuchařka s.
Lenka Čermáková, která se za pomoci s. Tučkové
rychle zapracovala.
Předsedou SRPŠ zůstal i pro školní rok 1971/72
s. František Novák, pokladnicí byla zvolena s.
Ročková, bytem Kostěnice 6. Na konci škol. roku
1971/72 byl udělen 1x 2. stupeň chování, a 1 žák
bude opakovat 1. ročník.
S. Dytrych vypracoval na základě stavu škol.
budovy a škol. zahrady výhledový plán oprav
a údržby, který se po schválení radou MNV začal postupně realizovat na podzim r. 1971 bylo
provedeno brigádnickou pomocí obložení stěn
chodby umakartem, obložení spodní části kolem schodů kachličkami. Po ukončení škol. roku
1971/72 byla vymalovaná budva školy, školní jídelny, chodeb, i MŠ mimo WC. Schůzky PO vedli
2 vojíni z posádky z Dašic. Schůzek se účastnilo
12 žáků. Soudruzi vedli schůzky dobře, někdy jim
však služební povinnosti a vojen. cvičení nedovolily se schůzek zúčastnit. Do náboženství se
přihlásilo přes rozhovor s rodiči 12 žáků.
Září – listopad byl v ČSSR, v obci i na ZDŠ ve znamení voleb do nár. výborů, výročí VŘSR, armády.
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Na ZDŠ byla uspořádaná beseda s vojíny z Dašic,
relace do rozhlasu k VŘSR i k volbám. Byla uskutečněna beseda s předsedou MNV s. Borovcem,
pásmo na MNV.
Budova školy, i třídy byly postupně k akcím vyzdobeny. V rámci těchto významných událostí
uspořádali žáci s rodiči pod vedením ředitele
školy velkou sběrovou akci v obci. ZDŠ Kostěnice
se umístila ve své kategorii na 1. místě v okrese. Mimo finanční odměnu získala škola právo
vyslat nejlepšího sběrače na 14 dní do Bulharska k moři. Tohoto zájezdu se zúčastnil Miroslav
Kučera, žák 4. ročníku. Celkové množství sběru:
122 q železa, a několik q papíru a hadrů. Finanční zisk 3.008,90 Kč.
Průměr na žáka – 75,20 Kčs.
Žáci a žákyně se zúčasnili dne 13. listopadu 1971
vítání novorozeňat. Přednesli několik vhodných
básní.
Žáci ZDŠ společně s MŠ vystoupili 12. března
v sále u Havlíčků na oslavu MDŽ s připraveným
pásmem. Vystoupení mělo velký úspěch. Po
skončení programu rozdali žáci tradičně ženám
květiny.
Májové oslavy: Žáci společně s vyučujícími vyzdobili školu, třídy, provedli úklid v okolí školy,
kolem pomníku padlých. V předvečer 1. máje
uspožádali žáci lampionový průvod zakončený
pálením „mírového ohně“. Prvomájového průvodu se žáci společně nezúčastnili pro karanténu v ZDŠ a velké množství nemocných dětí před
1. májem. Velkou událostí pro žáky byl pobyt ve
škole v přírodě ve dnech 22.5. -31.5. 1972 v Peci
pod Sněžkou na chatě „ U Modřínu“. Akce měla
především velký význam po stránce zdravotní,
ale i pro utváření žákovského kolektivu. Jediným
stínem akce bylo, že několik žáků po návratu
onemocnělo úplavicí, jejíž přesný zdroj vzniku se
nepodařilo bezpečně zjistit. Náklady na 1 žáka
činily 272,37 Kčs. Díky snaze řed. školy ZDŠ získala darem od MNV Kostěnice 2000 Kčs, od MNV
Moravany 1000 Kčs, od JZD Kostěnice 1000 Kč
a JZD Moravany 300 Kčs. Žáci platili 150 Kč. Celková částka činí 108.59 Kčs. Ostatní bude vrácena v plánované zájezdu v dalším škol. roce. Chata patří nár. podniku „Vitana“ Pardubice, který ji
pronajímá.
ZDŠ Kostěnice navštívil a provedl inspekci dne
14.10.1971 a 22.6.1972 s. inspektror Čapek. Při
volbách v obci byli zvoleni do rady MNV někteří
noví členové. Byl zvolen i nový předseda MNV s.
Bárta. Velkou akcí v obci je stavba kult. domu,
výstavba vepřínů – kooperace JZD.
Školní rok na ZDŠ byl ukončen dne 30.6. 1972.
Do ZDŠ Dašice odchází 6 žáků 4. ročníku.
Do 1. ročníku šk. roku 1972/73 je zapsáno 11

obec@kostenice.cz
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žáků.
ŠKOLNÍ ROK 1972-73
Školní rok byl slavnostně zahájen 4. září za účasti předsedy MNV s. Bárty, tajemnice MNV s. Bláhové, předsedy kul. a školské komise s. Bečky,
zástupkyně ČSŽ s. Bečkové, předsedy SRPŠ s.
Nováka, všichni uvedení funkcionáři postupně přivítali za jednotlivé složky vyučující, žáky
a všechny přítomné. Za ZDŠ přivítal všechny přítomné s. Dytrych, řed. školy, do 1. ročníku přišlo
11 žáků , kterým byly v upomínku na 1. den ve
škole předány květiny a drobné dárečky.
Stav žactva škol. rok 1972 -73
Třída 1.
Post. ročník 1. chlapci 8, dívky 3
ročník 4. chlapci 8, dívky 1
Třída 2.
Post. ročník 2. chlapci 3, dívky 3
Post. ročník 3. chlapci 12, dívky 7
Celkem 31 chlapců a 14 dívek.
Na ZDŠ je 45 žáků. Všichni mají státní příslušnost
ČSSR, 2 žáci jsou národnosti slovenské, 2 žáci
jsou národnosti maďarské.
Na ZDŠ se opět zvýšil počet žáků.
Ve školním roce 1973/74 se předpokládá, že
počet dosáhne 50 žáků. Vzestup je určitou
zvláštností, neboť na ostatních menších školách v okrese podíl žáků vetšinou klesá. Na ZDŠ
Kostěnice se předpokládá pokles žáků až ve
školním roce 1974/75.
Škola je dvoutřídní a ředitel s. Dytrych je zároveň
třídním učitelem 2. třídy, ve které je 2. a 3. ročník. Třídní učitelkou 1. třídy je s. Krpatová, a ve
třídě je spojen 1. a 4. ročník. Neobvyklé spojení
ročníků bylo nutné provést proto, že 1. a 4. ročník jsou početně proměrně vyrovnané. 2. ročník
má žáků 19.
Školnicí a zároveň uklizečkou zůstává, Z. Malíková, která dobře pečuje o čistotu a pořádek ve
škole.
Lenka Čermáková, mladá kuchařka odešla
v zimě na mateřskou dovolenou, a na její místo
nastoupila na brigádu s. Tučková (v důchodu),
která vařila až do konce škol. roku 1972/73.
Vzhledem k tomu, že s. Novák, dosavadní předseda SRPŠ už nemá ve škole žádné děti vzdal se
funkce, a novým přesedou byl zvolen s. Molek,
náčelník stanice ČSD Kostěnice, bytem tamtéž.
Pokladnicí zůstala s. Ročková a třídní důvěrnicí
1. třídy je s. Kavková, a 2. třídy s. Zahrádková.
Nový předseda se aktivně zapojil do nové funkce, dobře spolupracuje s ředitelem školy.
Ve školním roce 1972/73 neopakuje po jeho
ukončení žádný žák, což je poměrně velký

www.kostenice.cz

KRONIKA

strana 14

úspěch neboť na ZDŠ jsou převážně chlapci,
kteří rádi manuálně pracují, ale mnozí se neradi
učí. V chování byl udělen 3x 2. stupeň z chování,
z toho 2 žákům 4. ročníku z Moravanského za
drobné krádeže, lhaní a neplnění škol. povinností. Úpravy školy byly zaměřeny na zlepšení celkové vnitřní úpravy, na zlepšení vzhledu zahrady,
která byla zanedbaná z minulých let.
Ve školní budově bylo pokračováno v úpravě ředitelny byla položena nová podlahová krytina.
Byl zcela přebudován kabinet ZDŠ, provedeny
různé zednické práce, provedena oprava podlahy, položena podlahová krytina, vyroben nový
stojan na pomůcky atd. Kabinet byl vymalován,
stažen materiál CO a uložen. Z odpočívadla na
půdu, které bylo dlouhé roky skladištěm nejrůznějších zbytečností, byla po usilovné snaze
a opravách vybudovaná malá místnost, která
bude sloužit jako dílnička (vybavena bude nářadím ve škol. roce 1973/74). Bylo započato s úpravami půdy.
Zahrada: bylo provedeno prořezání stromů (odvezeny plné 2 valníky větví), byl vyrovnán terén
v zadní části zahrady, vytrhané staré pařezy
a stromy, rozházeny hromady hlíny. Byly zakoupeny a vysázeny nové stromky. Byl vybudován
a natřen nový plot v pravé zadní části zahrady.
Byla uzavřena smlouva o převedení zahrady
pro použití, školy a MŠ. Byla provedena částečná úprava dvora, zlikvidovány staré záchody na
dvoře atd. Vytržen starý plot. Všechny tyto práce
bylo možné provést proto, že se řediteli školy podařilo získat aktivní pomoc SRPŠ a některých činovníků MNV, kteří zvlášť na jaře začali škole vydatně pomáhat. Schůzky PO vedl s. Nebuželský
– otec žáka 3. ročníku. Schůzky byly pravidelné
a dobré úrovně a náplně. Nastalo zlepšení proti
r. 1971/72, kdy vedli schůzky vojáci z Dašic. Novými pionýry se stalo celkem 7 žáků, kteří složili
slavnostní slib dne 24.4. za přítomnosti ředitele
a zástupce MNV. Počet přihlášených žáků na náboženství poklesl na 6 žáků, přestože počet žáků
na škole stoupl. Proto probíhala výuka náboženství pouze 1x za 14 dní. Největšího úspěchu dosáhla škola opět ve sběru železa. Obsadila ve své
kategorii opět 1. místo v okrese a 2. místo v kraji
v podzimní soutěži.
Finančně zisk 3.398,60 Kč/75,52 Kč na žáka. Počet q: hadry 4,15 kg, papír 2363 kg, zbytek železo.
Žáci ZDŠ se v uplynulém roce velmi úspěšně
účastnili několika významných schůzí a oslav
k různým výročím relacemi v rozhlase a vystoupeními na veřejnosti. Výročí 28.10. – relace
do rozhlasu. Výročí VŘSR – relace do rozhlasu
a úspěšné vystoupení žáků s pásmem na veřejném zasedání MNV.
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Vítání občánků – kulturní vložka na MNV. Výroční schůze ČSŽ – kulturní vložka na MNV. Vánoční
besídka proběhla na ZDŠ s připraveným krátkým
programem dětí, za přítomnosti kouzelníka. Děti
dostaly sáčky s ovocem a burskými oříšky z peněz SRPŠ. Výročí února – relace do rozhlasu,
žáci vystoupili opět velmi úspěšně s pásmem při
slavnostním zasedání MNV.
MDŽ – Žáci školy společně s dětmi MŠ připravili
k tomuto významnému dni odpoledne složené
z písní , tanečků a básní. Program se občanům
líbil.
Výročí května – mimo účast na lampionovém
průvodu v Dašicích, kam žáci odjeli společně od
školy autobusem. Za krásného slunečného dne
odjeli do Dašic téměř všichni žáci školy. 1. máj se
opravdu vydařil. Zúčastnili se jej i oba vyučující.
Zájezd na hory 8. – 10. 12. 72.
Velmi se povedl zájezd žáků do Pece pod Sněžkou. Zúčastnilo se 37 žáků, dozor s. Dytrych, řed.
školy, s. Krpatová, učitelka, s. Kubíková, zdravotnice, a s. Tučková, kuchařka. Žáci platili pouze 30
Kčs, zbývající částku přes 50 Kčs na 1 žáka byla
zaplacena z peněz SRPŠ. 500 Kč přispěl MNV
Kostěnice. Žáci uspořádali závody na sáňkách
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jednotlivců i družstev.
Podobně jako v minulém roce účastnili se všichni žáci školy v přírodě ve dnech 6. – 16. 6 .1973
v Peci pod Sněžkou. Pobyt na chatě „ U modřínu“. Počasí bylo lepší než ve škol. roce 1971/72.
Nikdo se nezranil , ani neonemocněl, po organizační stránce vše proběhlo bez větších závad.
Celá akce byla velmi úspěná. Ve škole proběhla
v průběhu roku soutěž ve sběru léčivých bylin,
sportovní soutěž, ve škole byl jeden kroužek šití
a pletení, pěvecký kroužek, dle možností kroužek lehké atletiky. Pokračuje výstavba vepřínů Kooperace JZD. Velkou událostí v obci bylo
slavností otevření nového kulturního domu dne
30. června, kterého se zúčastili téměř všichni zaměstnanci ZDŠ včetně řed. školy. ZDŠ Kostěnice
navštívil a provedl inspekci dne 23.2. 1973 s. inspektor Čapek.
Školní rok skončil 29. 6. 1973. Do ZDŠ Dašice
odchází 9 žáků 4. ročníku. Do 1. ročníku škol. r.
1973/74 je zapsáno 15 žáků. Zapsal K. Dytrych.
Květa Udržalová, -l.j.-

PIONÝRKY (VZPOMÍNKA)
Ve třetí třídě Kostěnické školy jsme všichni vstoupili do Pionýra. Složili jsme slavnostní slib na jevišti sálu Havlíčkovy
hospody, byly nám uvázány rudé šátky kolem krku a my
jsme mohli s pionýrským pozdravem „Vždy připraven“
a salutováním, kdy jsme přiložili pravou ruku k čelu (aby
nás neoslnilo slunce?) pomáhat budovat socialistickou
společnost kráčející mílovými kroky ke komunismu.
Zde vzpomenu na mého kamaráda, který už nežije, kdy
jsme po tenisu v hospodě u piva filosofovali. Kamarád
říkal, jak se těší, až budeme žít v komunismu, kde každý
dostane vše podle jeho potřeb a peníze již nebudou. Říkal:
„To přijdeme do hospody a řekneme si, že potřebujeme
pivo. Samozřejmě zadarmo. Pak si řekneme, že potřebujeme ještě další pivo atd. Po několika pivech si řekneme,
že potřebujeme ještě panáka kořalky atd. No, nebude to
krásný život?!“ Nějak jsme se toho komunismu nedočkali
– díky Bohu!.
Vraťme se ale k mým pionýrským vzpomínkám. Jeden čas
jsme měli povinnost nosit uvázaný pionýrský šátek i do
školy. Paní učitelka (tehdy soudružka učitelka) měla ve třídě na nástěnce seznam nás žáků, u kterého ke každému
jménu před zahájením vyučování psala každý den čárku
nebo výstražný puntík, zda jsme přišli se šátkem na krku
nebo ne. Dojemná starost, že! Měli jsme pionýrské schůzky, zpívali jsme: „Rudé šááátky na slunci hoří, jako rozkvetlý vlčí mááák a po celém kraji letí píííseň za skřivááánkem

vzhůru do oblak.“ Ještě si vzpomínám na jednu písničku:
„Píííonýři, píííonýři malované děti, nasedají do lodiček
jako šipky letí, letí, letí, letí.“ Tak takhle jsme my staří ve
svém dětství s pionýrským šátkem na krku vyrůstali.
Já si ale vzpomínám ještě na jedny pionýrky. Nebyla to
děvčátka s rudým šátkem na krku, ale boty, kterým se
říkalo pionýrky. Byly to kožené kotníkové boty s gumovou podrážkou. My kluci jsme je většinou nosili (možná
i děvčata). Při jedné rozpravě mezi námi kluky jeden kamarád prohlásil, že ta gumová podrážka na pionýrkách
dokáže krásně odpružit jakýkoliv doskok z jakékoliv výšky. To mě zaujalo a řekl jsem si, že to musím vyzkoušet.
V Kostěnicích byl naproti dolnímu rybníku přes silnici
dům s krámem pana Daleckého. Krám byl umístěn ve
zvýšeném přízemí a ke vchodu do krámu vedlo několik
schodů. Řekl jsem si, že to je to místo, kde vyzkouším to
báječné odpružení podrážek mých bot pionýrek. Vystoupal jsem tedy po schodech až ke vchodu do krámu, odrazil se a skočil dolů přes všechny schody. Dopadl jsem
tvrdě, asi jsem se i svalil a poznal, že pionýrky nás před
tvrdým dopadem neuchrání!
Přeji všem dětem, ať jejich pokusy s báječnými posedlostmi něco vyzkoušet, dopadnou vždy dobře!
Jaroslav Lohynský
obec@kostenice.cz
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Hezké Velikonoce přeje Klubovnička

V RÁMCI SVOZU KOMUNÁLNÍHO
ODPADU BUDE PŘISTAVEN

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

V SOBOTU
30. 4. 2022
OD 7 DO 11 HODIN
U KULTURNÍHO DOMU
V KOSTĚNICÍCH
(VELKO, ELEKTRO,
NEBEZPEČNÝ, PROSTĚ VŠE)
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