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Malí hasiči nejen řádili, ale zároveň si tužili kondičku 
v TONGU… 

 

¨¨  

   Mrazík (dětské divadélko) 
 

 

 

 

 

Plánované akce 

a plesová sezona v plném 
proudu 

 

30.12.2014 Turnaj ve stolním 
tenisu– prezentace v 8:30 hod 

(děti, ženy, muži) 
 

3.1.2015 Velká cena Kostěnic –
autodráhy pro děti 

 

8.1.2015 Tradiční Tříkrálový 
koncert MŠ v obecní kapli 

 

10.1.2015 Myslivecký ples 

 

17.1.2015 Mariášový turnaj 
 

23.1.2015 Regionální ples 

(předprodej lístků na OÚ) 
 

30.1.2015 Ples MS Kočí 
 

7.2.2015 SDH – soutěž přípravek 

Kostěnické hrátky s hasičátky 

 

28.2.2015 Maškarní ples 

 

14.3.2015 Ples Komunitní školy 
Hrochův Týnec 

 

 

Termíny dětského karnevalu a 

masopustu upřesníme ve 
vývěskách 

 

http://www.kostenice.cz/
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Dne 9. prosince 2014 byla u nás 
v obci provedena kontrola na nakládání s 
odpady z Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Pardubic. Při této 
kontrole došlo k místnímu šetření na 
bývalém písníku za Albou. Předložené 
fotografie, které dodal na Odbor životního 
prostředí anonym,  jasně prokázaly, že na 
skládku byly uloženy materiály, které tam 
nepatří.  

Proto je s okamžitou platností  
ZAKÁZÁNO na tento pozemek 
jakýkoliv odpad vyvážet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojďte s námi zavzpomínat ... 
 

Celý rok 2015 můžete listovat a 
vzpomínat …. Téma pro obecní kalendář 
– tedy fotografie z Mateřské školky jsme 
vybrali záměrně. (Děkuji za tento nápad 
paní Gabriele Zahrádkové). Letos 
započala rozsáhlá rekonstrukce naší MŠ, 
na kterou jsme získali dotaci. Budova již 

prodělala hydroizolaci zdiva, budou  
dovyměněna okna, celý plášť bude 
zaizolován a opatřen novou fasádou, v 

budově bude také rekuperace.  A proto 

jsme Vám chtěli přiblížit historii školní 
budovy, ať  můžete  prohlížet, 
porovnávat, vzpomínat... 
 

Adventní čas nastal ... 
 

Již se stalo tradicí, že advent u nás v obci 
začíná koncertem čím dál víc oblíbené 
hudební skupiny Factorial Orchestra. 

Svědčí o tom návštěvnost kulturního 
domu. Letos bylo skutečně nabito. 
Vystoupení bylo neskutečně živé, jiskřivé, 

nádherné. Nepomohl k tomu samozřejmě 
jenom  svařák, ale především skvělé 
vystoupení sólistů v popředí s Martinem 
Růžou a Petrou Starou. 
Jarmark se myslím také vydařil, vánoční 
svícínky a dekorační předměty šly na 
odbyt. 

První adventní víkend utekl a máme tu 

poslední, který jako tradičně ukončí 
pohádka v podání našich malých umělců. 
Moc děkuji Zuzce Douškové-Kubíkové a 
spol. za vedení divadelního souboru a 
Vám všem děkuji za finanční podporu 
našich nejmenších. 
 Přeji Vám krásné a klidné svátky a plno 
uměleckých zážitků v roce 2015. 

Jana Víchová
 

Placení odpadů na rok 2015: 
 

od 15. ledna v úředních hodinách 

 

 600,-Kč/osoba  

50,- kč/1. pes  

75,-Kč/2. pes 

 
 

10. ledna 
2015 proběhne v obci Tříkrálová 
sbírka pod záštitou Charity. 
 

Krásné vánoční svátky i  rok 2015 Vám 
za celý Obecní úřad  Kostěnice 

 

přeje Jana Víchová a 

Václav Pulkrábek 
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 

 zastupitelstva konaného dne  18.12.2014  

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva 
ze dne 18.9.2014.  

 

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady za uplynulé 
období. 
 

3.  Obecní zastupitelstvo schvaluje 

rozpočet na rok 2015. 
 

  4. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
úpravu rozpočtu. 
 

5.  Obecní zastupitelstvo schvaluje 
požární řád obce. 
 

6.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace k provedeným kontrolám 
v obci :  

- tematická kontrola hasičského 
záchranného sboru 

- dílčí přezkoumání hospodaření obce –  

Krajský úřad Pk 

- dotace na kulturní dům v roce 2011 – 

Ministerstvo financí 
- nakládání s odpady spojenou s místním 
šetřením na pozemku 1196/2 v k.ú. 
Dašice 

 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
odpuštění nájemného v obecní hospodě 
na období od 1.1.2015 do 31.3.2015 za  

úklid a otevírání sálu KD při pravidelném 
cvičení, viz příloha nájemní smlouvy. 
  

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě se SŽDC Praha. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z obecní statistiky: 
 

Počet obyvatel k 15.12.2014: 534 

 

narodili se:     odstěhovali se: 
 

Samuel Švadlenka, čp. 67  Renáta Placková, čp. 118 

Ondřej Soukup, čp. 134   Pavel Votroubek, čp.154 

      Michaela Votroubková, čp. 154 

přistěhovali se:    Markéta Votroubková, čp. 154 

      Petr Votroubek st., čp. 154 

Daniel Fülle, čp. 30    Petr Votroubek, čp. 154 

 

opustili nás:  Josef Vencl, čp. 88 
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Blahopřejeme: 
 

V  MĚSÍCI  LEDNU  2015  slaví  své  životní  jubileum 

 
pan  Václav Kučera 

paní  Marie Drozdová 

pan  František Novák 

paní Věra Říhánková 

paní  Marie Hyláková 

paní  Jindřiška Drábková 

paní  Jiřina Dostálová 

 

V MĚSÍCI  ÚNORU  2015  slaví své životní jubileum 

 
pan  Ladislav Hrbek 

pan  Zdeněk Kučera 

pan  Břetislav Harapát 
 

V MĚSÍCI  BŘEZNU  2015  slaví své životní jubileum 

 
paní  Jiřina Půhoná 

paní  Danuše Englichová 

paní  Drahomíra Bečková 

paní  Zdeňka Poludová 

paní  Ludmila Voříšková 

 

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 
(-g-z.-) 

 

Děkuji všem členům kulturní komise za práci v roce 2014 a přeji klidné prožití svátečních dnů v kruhu 

rodinném. Gabriela Zahrádková, předsedkyně kulturní komise. 
 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků a do 
nového roku jen to dobré  

          přeje redakční rada 
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KOLEDA 
M.Kratochvíl 

 
Co bylo, bylo… 

Je čas usmíření. 
Vánoční zvon zní bílou krajinou. 

Je čas, kdy můžeš koupit odpuštění 
větvičkou jmelí, kapří šupinou. 

Co bylo, bylo… 

Teď je všude bílo. 
Sníh tady ale není na stálo. 

Mám jedno přání. 
Až přijde čas tání, 

aby v nás odpouštění zůstalo. 
 

Kouzelné chvíle sváteční plné usmíření a 
odpuštění  

Vám  přejí všichni z Mateřské školy Kostěnice. 
 

POZVÁNKA 

Mateřská škola Kostěnice pořádá dne  8.1.2015 
tradiční Tříkrálový koncert v obecní kapli. 

Začátek v 16.00 hod. Přijďte s námi ukončit 
sváteční dny trochou zpěvu a koledování. 

Gabriela Zahrádková, ředitelka. 
 

_______________________________________ 

 

Pozvánka do obecní knihovny 
 

Zvláště v zimním období člověk rád usedne k 
dobré knížce, a tak bychom Vás rádi pozvali do 
obecní knihovny. Najdete zde výběr knížek pro 
děti od obrázkových leporel přes první čtení až 
po dobrodružné romány. Pro dospělé nabízí 
beletrii jak klasickou tak současné autory, dále 
zajímavé tituly jako životopisy osobností, 
cestopisy,  hobby knihy atd. Díky pravidelné 
výměně knih s Krajskou knihovnou Pardubice, 
najdete i v naší knihovně knižní novinky. Za 
zmínku stojí také nabídka časopisů. Knihovna 

sídlí v budově obecního úřadu a je otevřena 
každou neděli od 18 do 19 hodin. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

Uspávání  broučků 
 

Letošní uspávání broučků proběhlo v neděli 9. 
listopadu. Jako již tradičně se malí i velcí sešli u 
obecního úřadu, kde si poslechli příběh jak to 

vlastně bylo s těmi broučky a zimní královnou. 
Potom se společně  prošli s lampionky na horní 
louku, kde  popřáli broučkům pěkně hlasitě 
"Dobrou noc". Tentokrát za to broučkové pro 
děti připravili kouzelný strom plný dobrůtek, 
cestu k němu dětem letos ukázaly světlušky.  A 

jako překvapení pro broučky i děti byla naživo 
na trubku zahraná písnička z večerníčku 
Křemílek a Vochomůrka. 
Tak tedy dobrou noc broučci, klidnou zimu ! 

_______________________________________ 

 

Dopis Ježíškovi a adventní koncert 
 

Sobota před první adventní nedělí je už několik 
let tradičně dnem výjimečným. Děti z mateřské 
školky svým vystoupením vždycky dokážou to 
malé kouzlo a rozsvítí stromeček u kapličky. 
Potom můžou všichni zájemci poslat dopis 
Ježíškovi. Letos se posílaly dopisy přivázané na 
nafukovacích baloncích. Příjemnou atmosféru 
navozovala  také vůně svařáku, který tradičně 
připravují místní hasiči. Na tuto slavnostní akci 
navazuje adventní koncert v kulturním domě. 
Tradičně u nás vystupuje Factorial Orchestra z 

Hradce Králové. Letošní koncert byl zase skvělý 
- báječná atmosféra, známé hity v originálním 
podání velkého bandu a dechberoucí výkony 
zpěváků.  V druhé polovině koncertu zazněly 
originálně upravené vánoční koledy. Krásné 
zahájení svátečního období - adventu. 

______________________________________ 

 

Mikulášská nadílka  
 

V neděli 7.12.2014 se konala Mikulášská nadílka 
v kulturním domě. Děti si mohli zatančit  
čertovský tanec ve tmě osvětlené jen  svítícími 
náramky, vyzkoušet pozdrav čertům, ulehčit své 
hříšné dušičce nafukovacím balonkem atd. 
Zábavný program byl protkán vystoupeními 

taneční skupiny Malinky. A na závěr přišel 
Mikuláš s andělem a čerty. Vše dobře dopadlo, 
nikoho si do pekla neodnesli.  Máme tady asi 
hodné děti :-). Každý odcházel s balíčkem 
dobrůtek.  

_____________________________________ 

Pozor pozor pozor 

 

Letošní Štěpánská zábava je  výjimečně zrušena. 
Budeme se těšit napřesrok.
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Dětské divadlo 

 
 
Poslední neděle před vánočními svátky patří každý rok dětskému divadélku. Letos  malí herci 
uvedli pod vedením Zuzky Douškové Kubíkové pohádku Mrazík. Šikovní herci, krásné kostýmy, 
pohádkové kulisy, známé a vtipné téma to vše dohromady vytvořilo kouzelné představení. 
V programu představení jsme se dozvěděli zajímavost, kterou vám rádi předáme: "Naše tradiční 
předvánoční vystoupení začalo v době, kdy většina dnešních herců ještě nebyla na světě. Jen 
jedné dívce byl skoro rok. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, my se o to dnes 
pokusíme, protože Mrazík byl první pohádkou, kterou jsme tuto tradici v roce 2000 začali." tolik 
informace z programu představení.  A ještě dodám, že dnešní režisérka tenkrát hrála titulní roli 
Mrazíka. Tolik ze zákulisí našeho divadelního světa :-).  
 
V letošní pohádce hráli:  
Martinka Dostálová - Nastěnka 

Terka Škrobalová - Ivánek  
Sabča Šimrová - Mrazík, tanečnice  
Elenka Peterková - Marfuša, tanečnice 

Káťa Škrobalová - baba Jaga, tanečnice, nápadník 

Aleš Beran - otec Nastěnky, loupežník, žebrák 

Růženka Čerkalová - macecha Nastěnky, strom 

Andrejka Vlastníková - dědeček Hříbeček, matka Ivánka, 
dohazovačka 

Sabča Maclová - vedoucí loupežník, tanečnice, matka nápadníka 

Anežka Vlastníková - Ťapka 

Verča Pavlíčková - loupežník, babka 

Honza Pavlíček - loupežník, prasátko, strom 

Romča Dostál - loupežník, kocourek 

 

Děkujeme všem divadelníkům za povedené představení a moc se těšíme zase za rok !!!    (-l.j.-) 
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Vážení přátelé, přijměte pozvání na 
přednovoroční koncert. Zakončíme tím 
duchovní a kulturně vzdělávací aktivity 

konané v našem farním sboru ve 
Dvakačovicích. Jste srdečně zváni a 

prosím, přepošlete tuto pozvánku svým 
přátelům a známým. 

 

Srdečně a s přáním Božího požehnání, 
Dušan Ehmig, Dvakačovice 

 

 

S dostatečným předstihem  

(budete mít dost času vymyslet a vytvořit originální masky)  

bychom Vás rádi pozvali na Sokolský maškarní ples, který bude letos  

28. února 2015 

Hrát bude osvědčená kapela Holá beznaděj. Podrobnější informace budou na 

plakátech během února. 

 

Evangelický farní sbor  
a dvakačovičtí senioři 

 

Vás srdečně zvou na  

 

Štědrý den 

v Chrámu Páně  
ve Dvakačovicích. 

 

 

Vánoční bohoslužebné shromáždění 
a zpívání koled začíná v 16 h.  

 

Přineste si svícny  
a lucerny na Betlémské světlo. 

 

A opět Vás čeká překvapení. 
 

 



XII/4   Kostěnické noviny                  Společenské a sportovní dění…                     stránka 8  
 

Hasiči v Tongu 
 

Malí hasiči nezahálejí ani v zimě. Scházíme se na pravidelných schůzkách v KD, kde pilně 
trénujeme na zimní akci pro přípravky. Tímto Vás srdečně zveme, přijďte podpořit naše nejmladší 
závodníky. Předvánoční schůzku jsme pojali tradičně netradičně a opět jsme se jeli vyřádit do Tonga 
v Hradci Králové. Pro některé to byla premiéra,  jiní už to znali z loňska, ale všichni si to náležitě užili. 
Vydrželi jsme až do zavírací doby a únava se projevila po pár kilometrech, kdy než jsme dojeli do 
Kostěnic byl z Ávie spací vůz ;-).  Děkujeme ochotným rodičům, kteří nám pomohli s odvozem dítek, je 
nás už tolik že hasičské auto je malé.             (-j.š.-) 
 

 
 

Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada: 
Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana (Haková) Štěpánková -j.š.-, Lenka Jiroutová -l.j.-. 

Redakční e-mail: obeckostenice@seznam.cz 

Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově 

 ani fakticky upravovány. 
 


