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Obecní statistika

POČET OBYVATEL
k 31.3.2016:

533

Odstěhovali se:
Karel Polák

čp.143

Přistěhovali se:
Eliška Tošovská Fibichová
čp.110
Gulášovo-hasičské klání…

Monika Relichová

čp. 69

Narodili se:
Oliver Trojan

čp.138

Výluka na trati
Kostěnice- Pardubice

Dětský den…

Na základě požadavku
SŽDC s.o. se budou ve
dnech 3. - 10. srpna 2016
vždy od 7:35 hod. do 17:35
hod. konat denní výluky
jedné traťové koleje v úseku
Pardubice hl.n. - Kostěnice.
Z důvodu omezení kapacity
železniční tratě budou
některé osobní vlaky v úseku
Pardubice hl.n. - Kostěnice
nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou.
Po dobu konání výluky bude
platit výlukový jízdní řád (viz
zadní strana novin).
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Z obecního úřadu...

Upozornění pro ukládání
bioodpadu.
Do kontejnerů na ukládání
bioodpadu nepatří větve
z jehličnatých i listnatých
stromů (v kompostu se
nerozloží)
a především větve z thují,
které jsou v kompostu
toxické
(informace z komostárny, kde
bioodpad zpracovávají).

Usnesení z veřejného zasedání

obecního zastupitelstva konaného dne
23.6.2016
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
17.3.2016.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný
účet a účetní závěrku obce Kostěnice , včetně
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2015 bez výhrad.
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6. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci na „Vybudování sběrného
dvora – Kostěnice“.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje aktualizaci
POV.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č. 2.
9. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi
vyvolat jednání s firmou Alba Waste.

Blahopřejeme
V MĚSÍCI ČERVENCI 2016 slaví své
životní jubileum
paní Květoslava Udržalová
paní Anna Bečková
paní Běla Pilná
pan Josef Kopecký

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2016 slaví své
životní jubileum
pan Zdeněk Štech
paní Alena Kubistová
paní Věra Faltýnková
paní Božena Netolická
Všem přejeme hodně zdraví
a štěstí do dalších let.

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 5 000,-Kč Základní
škole Svítání v Pardubicích a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení
kapacity mateřské školy pro rok 2016/2017 na
28 dětí ve třídě.
-g.z.-
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Společenské a sportovní dění…

Tradiční slet čarodějnic
Po roce se sešli malí i velcí čarodějové a
čarodějky u kulturního domu. Tam se museli ti
mladší představit starším kolegyním a prozradit
svůj skutečný čarodějný věk a projít bránou z
košťat. Branou nakonec prošli i dospělí a děti v
kočárcích, kteří se původně netvářili nijak
tajemně :-), ale i ti pak mohli vyrazit s
průvodem nahoru na louku k velkému ohni.
Děti měly možnost si pohrát na několika
stanovištích a vyzkoušet např. namotávání
pavouků, vaření lektvarů a vytahování
překvapení ze slizu, let na koštěti, žabí kriket,
házení šiškami na přesnost, shazování
čarodějných plechovek, převtělování do různých
druhů zvířat a další kouzelnické disciplíny. Opět
nechyběla možnost opéct buřty a stan k
posezení a občerstvení s výhledem na velký
oheň. I počasí bylo začarováno skvěle, takže se
první venkovní akce vydařila.
–l.j.-
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ještě zkrátila tanečními sestavami skupina
Malinky.

Gulášovo hasičské klání
První ročník Hasičsko-Gulášového klání
se konal 21. května, počasí nám přálo a soutěže
se zúčastnilo celkem 10 družstev. Soutěžilo se
ve vaření guláše a speciálním hasičském útoku
s pitím piva a pojídáním guláše.

To, jak má útok správně vypadat, nám
předvedli starší žáci z SDH. Mladším žákům se
podařilo v čas zachránit domeček třech prasátek
a přípravka nám předvedla své hasičské
vystoupení pod vedením Jany Štěpánkové.
Čekání před ochutnáváním a prodejem gulášů

Všem týmům se podařilo guláš dovařit ve
stanoveném limitu, a tak nastal čas odborné
poroty a návštěvníků. Vítězný guláš podle
poroty uvařil tým hasičů z Mnětic. Po celý den
byl připraven doprovodný program pro děti i
soutěže pro dospělé.

Za organizaci děkujeme hasičům a
hlavním organizátorům V. Englichovi a V.
Pátkovi.
N.Pátková
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Dětský den Z Kostěnic až na konec světa
Letošní dětský den se konal 4.6.2016 od
15 hodin a byl ve znamení cestování.
Startovalo se na dolním hřišti, které se
letos proměnilo v letiště, kde sličné letušky
odbavovaly cestující na výlet po světě.

První zastávka byla v Japonsku, kde si
děti mohly vyzkoušet, jak těžké je pro
začátečníky nabrat něco hůlkami, dále se malí
cestovatelé přesunuli do Austrálie, tam si
vyzkoušeli roli klokanů, s klokánkem v kapse
museli překonat zátoku plnou žraloků na
ostrov, tam ještě vytvořili obřího hada - každý
cestovatel vybarvil kousek a tak had neustále
rostl.

Další zastávkou byla Amerika, tam už na
cestovatele čekali kovbojové v doprovodu
opravdového koníka, pod jehož klidným
dozorem si děti mohly vyzkoušet házení lasem
na skutečné sedlo. Další zastávkou byla slunná
Itálie, kde děti tvořily náhrdelníky a náramky z
těstovin. Následoval Egypt, kde děti vítala
krásná Kleopatra s opravdovou oživlou mumií a
malí cestovatelé museli ukázat, jak se vlastně
staví pyramidy.
Poté pokračovali do Chorvatska, kde pod
vedením námořních kapitánů, objevovali taje
moře, jak šumí lastury, jak se jmenují mořští
živočichové, přišel i kurz potápění a hledání
pokladu a velkou atrakcí byl lov žraloka. Pak se

stránka 4

cestovatelé přenesli do Paříže plné umělců a
kaváren a tam si mohli vyzkoušet jak roli hostů,
tak i číšníků v příjemné malé kavárničce pod
Eiffelovou věží a pěkně se na další cestu
občerstvit.

Následovalo Španělsko, kde čekalo na
cestovatele setkání s malířem Pablem Piccasem
a jeho krásnou modelkou, tanečnicí flamenca,
děti si mohly zkusit dokončit rozpracovaný
obraz velkého malíře. A hurá do Mexika, kde je
vítali veselí, ale hladoví mariachi - mexičtí
hudebníci, kteří potřebovali nutně posbírat
poztrácené fazole do kotlíku, protože hlady už
neladili. Poslední zastávkou byla Indie a
vyzkoušení sloních dovedností.

Na každém stanovišti dostávaly děti za splnění
úkolů minci a na závěr si mohly, po přistání
zpět na Kostěnice Airportu, "koupit" nějaký
suvenýr z cesty v letištním obchůdku.
Nechyběly ani další atrakce jako skákací hrad,
malování na obličej, občerstvení, opékání buřtů,
jízda na koni pod vedením kovbojů, střílení na
terč z airsoftových zbraní a hlavně společné
hraní s kamarády. Moc se těšíme zase za rok !!!
-l.j.-
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SDH Kostěnice
Další sezóna závodů v požárním sportu
je za námi. V jarní části jsme absolvovali 4
závody započítávající se do ligové hry Plamen a
s přípravkou celorepublikový sraz přípravek
v Břehách u Přelouče.

Pro všechny děti z hasičů jsme připravili
táboření v kempu Buňkov v Břehách, kde mimo
koupání a tmelení kolektivu závodili jednotlivci
ve střelbě vzduchovkou na terč a v hasičském
víceboji.
Tradičně se hra Plamen zakončovala ve
Slepoticích, kde byly poslední závody a pak
vyhlášení vítězů ligy ročníku 2015/2016.
Naše družstva se v poměrně velkém počtu
závodníků umístila shodně na 7. místech. Opět
jsme zářili v útocích a nepovedly se dvojičky standardní situace. V lize jsme skončili opět
shodně na 9. místech.
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Během prázdnin máme čas na nabírání sil a
hned v září začínáme bojovat o umístění
v dalším ročníku Plamenu 2016/2017.

Pokud budou další zájemci, kteří by se
rádi přidali k našim sportovcům, rádi vás
uvidíme. Schůzky probíhají každý pátek pro děti
od 3 do 6 let od 16:00 do 17:00, pro ostatní od
17:00 do 18:30. První schůzka bude 9.9.2016 u
hasičské zbrojnice.
-j.š.______________________________________
X. ročník Sodomkova Vysokého Mýta
Je krásný letní den, slunce pálí a my
přijíždíme na nádherné náměstí ve středu
Vysokého Mýta. Ve vzduchu je cítit zápach
spalin benzínu, neblahé to znamení, že jsme na
správném místě. Je sobota 4. června 2016.
Nacházíme se na akci Sodomkovo Vysoké
Mýto, která se každoročně pořádá na počest
vynikajícího českého karosáře a designera
Josefa Sodomky, letos však netradičně
okořeněný o hasičské stříkačky značky
Stratílek.
Tuto akci jsme si pochopitelně nemohli
nechat ujít. Po zdlouhavé a nákladné
rekonstrukci Stratílka z roku 1936 se s ním
musíme pochlubit na veřejnosti a porovnat ho
s ostatními stroji.
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Na náměstí už je vyrovnáno kolem 50
stříkaček. I my jsme zaparkovali a okamžitě
jsme se s Lubomírem Hakem a Jakubem Pátkem
shodli, že náš Stratílek vypadá na zářícím slunci
suverénně nejlépe.
V 9 hodin byla slavnost zahájena. Po
celý den probíhaly různé doprovodné akce a
program byl celkem nabitý. O půl desáté se
uskutečnila ukázka tzv. „koňky“ – koňmi tažené
hasičské stříkačky. Pumpování je velmi náročné
a unavující. Pocit je to však báječný, vžít se do
situace kdy doboví hasiči opravdu museli
pumpovat celý den, než někomu uhasili jeho
dům.
Z ničeho nic se mezi stříkačkami objevil
vnuk pana Stratílka, který se skoro u všech
strojů zastavil a vysvětloval jejich majitelům
podrobnosti. „Můžete nám prosím říct nějaké
podrobnosti o našem Stratílkovi?“ zeptal se
pohotově Luboš. „Zdá se, že máte mezityp ve
výrobě. Blatníky vypadají novější než kryt
motoru.“ Překvapilo nás jak je ten pán čilý,
táhne mu už skoro na 80 a stále plný elánu
obskakuje stříkačky a vysvětluje.
Krátce před 4 hodinou odpolední má
proběhnout slavnostní nastartování všech strojů.
Přípravy vrcholí. Povel zazněl a i my jsme
nahodili našeho Stratílka, naskočil až
překvapivě brzy a dobře. Celou minutu běželo
všech 70 stříkaček, během které vytvořilo
společně nezapomenutelnou kulisu.
Akce se vydařila a já doufám, že se
zúčastníme i dalšího ročníku. Děkuji Lubomíru
Hakovi a Jakubovi Pátkovi za příjemně
strávenou sobotu.

Jaroslav Ždímal
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Renovace Stratílka
z kroniky SDH Kostěnice…
Rok 1936
Důležitou událostí v činnosti sboru jest předání
motorové stříkačky zakoupené místní obcí a
sborem dobrovolných hasičů v Kostěnicích od
fy V. Ig. Stratílek Vysoké Mýto. Jest to
dvoukolová motorová požární stříkačka
s čtyřválcovým
motorem
na
podvozku
s diskovými koly v ceně 30 600 Kč. Místní
slavnostní předání se konalo dne 6. července
1936 za účasti 19ti členů…….
Rok 1965
Byla předělána motorová stříkačka Stratílek,
místo sacího vedení 90mm na 110mm.
Rok 2014 – 2016
Celková rekonstrukce motorové stříkačky
Stratílek.
Pod taktovkou p. Lubomíra Haka pomáhali
nejstarší členové Mladých hasičů - Nikola a
Jakub Pátkovi, Jaroslav Ždímal a Petr Hlávka.
Slavnostně byla pokřtěna a zprovozněna 21.
května 2016 na Gulášovo–hasičském klání
v Kostěnicích.
Z firem se na rekonstrukci podíleli:
Vagner color Srch – opískování, základní barva
Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o. - očištění
motoru a čepadla suchým ledem
Lakýrnictví J. Tobeš Sezemice – vrchní lak
Písmomalíř - p. Voříšek
Finančně celou rekonstrukci zaštítila Obec
Kostěnice.
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TROSEČNÍCI

Vysvědčení ještě nestihla ani zaschnout a my,
kostěnické děti, nasedaly na loď, která nás vezla
na naše první prázdninové dobrodružství. Avšak
loď nedlouho po vyplutí ztroskotala na pustém
ostrově. Nezbývalo tedy než se vydat na cestu a
najít vhodné místo na přenocování. Záhy nás
zajali místní domorodci a odvlekli nás do své
osady. Následovalo dlouhé vyjednávání, které
bylo nakonec úspěšné a my mohly přenocovat
v osadě domorodců. Hned druhý den ráno se
nám podařilo uprchnout na druhou stranu
ostrova, kde jsme se naučily, jak přežít
v pustině. Naučily jsme se poznávat místní
byliny, druhy ohňů a uzlů. Avšak místní
domorodci nás opět vystopovali, přepadli, zajali
a odvlekli zpět do své osady. Nechtěly jsme se
vzdát a následné kroky nás vedly na další část
ostrova. Zde jsme objevily lidožroutské doupě

Vzpomínky na „ Českou Besedu“
V roce 1973 jsme se rozhodli nacvičit toto
slavné vystoupení při příležitosti otevření
našeho kulturního domu, které se uskutečnilo
7.7.1973.
Nácvik vedl pan Jindřich Svatoň s manželkou,
scházeli jsme se tehdy ve staré hospodě U
Havlíčků. Jako hudební doprovod nám sloužil
gramofon, ale premiéru už jsme v kulturním
domě tančili s dechovou hudbou.
To jsme ještě nevěděli, jaký úspěch bude mít
naše vystoupení, bylo to na tehdejší dobu
jedinečné, a tak nás zvali na různé akce a oslavy
i do dalších obcí.
Tančili jsme na Dožínkách na Kunětické hoře,
na oslavě MDŽ v Dřítči, také i v Lázních
Bohdanči, na Výročních schůzích JZD
v sousedních obcích a dokonce i na plese
v Cholticích na zámku, kde nám tenkrát hrála
Kmochova hudba z Kolína. Během jednoho
roku jsme vystupovali na devíti akcích. Byl to
tehdy veliký úspěch nejen pro nás– tanečníky,
ale také pro celou naši obec.
Foto Kostěnice – tanečnice s panem
Svatoněm před kulturním domem
Foto Lázně Bohdaneč – skupina
tanečníků před vystoupením
Pamětník František Novák
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plné lebek a kostí. Pochopily jsme, že jediné
obyvatelné místo na ostrově je právě osada
domorodců a oni jsou našimi přáteli. Jelikož
nemluvili naším jazykem a my nebyly
dostatečně pozorní, trvalo nám déle, než jsme
vše pochopily. Další možností, jak z ostrova
odejít, bylo postavit plavidlo. Postavily jsme
vory, na kterých jsme se pokusily odplout.
Zahnali nás však žraloci, kteří brázdili pobřeží.
Naší poslední a jedinou šancí bylo přepadnout
piráty a zmocnit se jejich lodi. Přepadení bylo
úspěšné a my se mohly nalodit na získanou loď
a vrátit se zpět domů ke svým maminkám a
tatínkům. Přijely jsme špinaví, unavení, ale
naplněni novými zážitky, kamarádstvím
a energií.
kostěnické děti 
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Úryvky ze školní kroniky kostěnické školy:
Školní rok 1941 – 42
Školní rok byl zahájen 1. září
1941
V 1. třídě 24 dětí (15 chlapců a
9 děvčat) v 1. a 2. postupném
ročníku.
Ve 2. třídě je 30 žáků (18
chlapců a 12 děvčat) a obsahuje
3., 4. ,5. postupný ročník.
Dívčím ručním pracím bude
vyučováno 12 děvčat. Všechny
děti 1. a 2. třídy jsou české
národnosti.
Dekretem české zemské školní
rady v Praze ze dne 25. srpna
1941 byl přeložen dnem 1. září
1941 z moci úřední na trvalý
odpočinek dosavadní řídící
učitel František Procházka.
Za jeho práci pro žactvo byl mu
vystaven dík, a na jeho místo
nastoupil def. učitel Leopold
Žeravík, zatímní učitel v Černé
za Bory. Narodil se 11.
listopadu 1913 v Hranicích na
Moravě,
kde
navštěvoval
obecnou a měšťanskou školu.
Od škol. roku 1929/30 do
1932/33 vzdělával se na státní
československém koedukčním
ústavu
učitelském
ve
Valašském Meziříčí, kde 7.
června 1933 vykonal zkoušku
učitelské dospělosti . Od 1.
března
1934 byl ustaven
řídícím učitelem na dvoutřídní
obecné
škole
v Spiš.
Tomášovciach , okr. Spišská
Nová
Ves.
Po
odtržení
Slovenska od bývalé ČSR byl
den 1. května 1939 propuštěn ze
služby Slovenského státu a
nastoupil tímto dnem místo
učitele na dvoutřídní obecné
škole v Černé za Bory okres
Pardubice. Dekretem OŠV
v Pardubicích ze dne 30. 8.

1941
ustanoven
byl
zastupujícím řídícím učitelem
na dvoutřídní obecné škole
v Kostěnicích.
Dne 1. září 1941 převzal správu
obecné školy. V 1. třídě bude
vyučovati Ant. Novák, kterýž
bude ještě ve 2. třídě vyučovati
kreslení a zpěvu.
Ve 2. třídě vyučuje Leopold
Žeravík, dívčím ručním pracím
bude
vyučovati
Marie
Nováková, učit. z Moravan.
Římskokatol.
náboženství
Anděla
Holá,
katechetka
z Dašic,
českomorav.
náboženství
Josef
Balán
z Pardubic.
Místní
školní
rada
v Kostěnicích má 6 členů.
1. Vladimír Váša – předseda
MŠR
2. Josef Wimmer – náměstek
3. Antonín Červinka – člen
MŠR
4. František Vomáčka – člen
MŠR
5. Leopold Žeravík – člen
MŠR
Den 28. září 1941 odpoledne
konána byla ustavující schůze
Rodičov. sdružení, na které byli
zvoleni tito činovníci:
1. František Krátký – předseda
RS
2. Bedřiška
Poláková
–
náměstek
3. Jindřich
Harapát
–
pokladník RS
Leopold Žeravík – jednatel
Dne 7. prosince 1941 o 7. hod.
večer uskutečněna byla po
dlouhé době za součinnosti
Rodičovského
sdružení

žákovská besídka s jejímž
nácvikem bylo započato hned
na začátku škol. roku.
K vytopení divadelního sálu u
Havlíčků darovali příznivci
školy p. Frant. Roček, správce
Hospod. družstva 2 q koksu a
pan Koutecký 50 kg uhlí.
Besídka
měla
neobyčejně
zdařilý průběh, takže některé
výstupy
musely
býti
opakovány. Divad. výstupy
nacvičil
Leop.
Žeravík,
dvouhlasé zpěvy Ant. Novák.
V přestávce byly všechny děti
pohoštěny čajem a zákusky,
které připravila pí. Poláková za
pomoci paní Dalecké, sl. Anči
Janišové a Ježkové.
Vybráno bylo celkem 1.564,-K, výdaje činili 466,50 K, takže
čistý výnos z besídky byl
1.097 K, který bude ponechán
jako
základní
kapitál
k zakoupení
promítacího
přístroje, který škola zatím
nemá.
Program 1. školní besídky
Občané, rodiče!
Několik desítek škol ve zdejším
okrese mají filmový promítací
přístroj, nejmodernější školní
pomůcku a zdroj mnoha radosti
dětí i lidí dospělých. Naše škola
byla dosud popelkou a ne jak
má býti legitimací a ozdobou
školy! Rozhodli jsme se
rodičovské sdružení při zdejší
škole, učitelský sbor a hlavně
naše děti, že si vydělají na tento
stroj. Budou pořádati školní
besídky a divadla. Začnou již
tuto neděli 7. prosince v 8 hodin
večerní
Školní besídkou.
Přijďte všichni, rodiče, i ti kteří
děti nemáte, staří i mladí.
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Neodklánějte se od dětí, ale
podporujte jejich snahy a činy.
V nich tkví budoucnost naše a
svoji podporou jim cesty
urovnáte,
uhladíte
a
je
povzbudíte.
Program první školní besídky
tuto neděli 7. prosince jest
velmi pestrý:
1. Přivítání
2. Vovčák – chodská píseň
3. Číslice – divadelní výstup
4. Panímámo – chodská píseň
5. Mraveneček – divadelní
výstup
6. Princezna
Rozalinda
–
divadelní výstup
7. Teče voda teče – známá nár.
píseň
8. Vodník – divadelní výstup
9. Já nemám v tom Klenčí –
chodská píseň
10. Kuchař
Roštěnka
–
divadelní výstup
11. Podzimní vítr - divadelní
výstup
12. Už mně koně vyvádějí –
národní píseň
Vstupné 7 K, 5K, k stání 4 K.
Besídka koná se v sále u
Havlíčků ve 20 hod. Vzhledem
k významnému cíli našich
podniků očekáváme plnou Vaši
účast. Nadplatby a peněžité
dary se vděčně přijímají.
Výbor
V době od 20. prosince 1941 do
1. května 1942 se na zdejší
škole pro nedostatek uhlí
nevyučovalo. Vyučování začalo
2. března 1942.
Od 1. března 1942 bude se
vyučovati na obecných školách
na základě výnosu minist.

Z historie…
školství německému jazyku
takto:
V 1. třídě: 4 hodiny němčiny
týdně (ubere se 1 hodina
náboženství , 1 hodina jazyka
vyučovacího,
1
hodina
prvouky)
V 2. třídě: je týdně 7 hodin
němčiny (ubere se 1 hod.
vlastivědy, 1 hod těl. výchovy
a
2
hodiny
jazyku
vyučovacímu).
Dne 18. února byla podána
žádost o subvenci na zakoupení
filmového promítacího přístroje
k ministerstvu
školství
a
národní osvěty v Praze.
Oslava 3. výročí zřízení
Protektorátu Čechy a Morava
vykonána byla dne 14. března
1942 v prvou vyučovací hodinu
v místnosti 2. třídy. O významu
tohoto dne pro náš národ i pro
školní mládež promluvil říd.
učitel Leopold Žeravík. Po
oslavě bylo prázdno.
Dne 28. března vzpomenuto
bylo na naší škole významu
učitele
národů
J.
A.
Komenského.
Oslava narozenin Vůdce A.
Hitlera provedena byla v 1.
vyučovací hodině dne 20.
dubna. Slavnostní řeč přednesl
podle přesně stanovených
pokynů OŠV řídící učitel
Leopold Žeravík. Po slavnosti
naslouchali žáci 2. třídy
rozhlasovému projevu ministra
školství a lidové osvěty Em.
Moravce. Po celý den bylo
prázdno.
3. května 1942 uskutečněna
byla v sále hostince u Havlíčků
2. žákovská besídka spojená
s oslavou našich matek. Její
průběh byl rovněž velmi pěkný.
Vybráno bylo celkem 1.800 K.
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Dne 8. října 1941 a 11. května
1942 vykonána byla na zdejší
škole inspekce p. okresním
školním inspektorem Ant.
Veselým.
Učitelský sbor přispěl na
Německý červený kříž podle
nařízení ½ % z měsíčního
platu, což činilo 14 K. Uvedená
částka byla odeslána složenkou
Poštovní spořitelny.
Docházka v 1. třídě: 96,72 %.
Docházka v 2. třídě: 96,25 %.
V 1. třídě (1. odd.)budou
opakovati pro neprospěch 3
žáci, ve 2. odd. 1 žák. Ve 2.
třídě nebude opakovati pro
neprospěch nikdo.
Do 1. třídy měšťanské školy
v Dašicích postoupí 11 žáků. 7
chlapců a 4 děvčata. Stav žactva
na konci škol. roku 1941/42.
V 1. třídě 23, a ve 2. třídě 31.
Na celé škole je 54 žáků.
13. července dožil se 70ti let
státní president JUDr. E.
Hácha. Jelikož školní r.
1941/42 končí 9. července,
nařídilo min. škol. Výnosem
ze dne 3. července 1942
oslavit narozeniny stát.
prezidenta již na den 7.
nebo 8. července. Oslava na
naší škole provedena byla 8.
července
řídící
učitel
Leopold Žeravík přečetl
dětem vypracovaný proslov
z ministerstva z Prahy. Po
oslavě byla dětem rozdána
vysvědčení.
Školní rok 1941/42 ukončen 8.
července 1942.
Zapsal Leopold Žeravík, řídící
učitel
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Školní rok 1942/43 byl zahájen
den 2. září 1942
V 1. třídě je celkem 27 žáků
(17chlapců a 10 děvčat)
Obsahuje 1. a 2. postup. ročník.
Stav dětí v post. ročnících je
následující:
1. post. ročník: 14 žáků (9
chlapců a 5 děvčat)
2. post. ročník: 13 žáků (8
chlapců a 5 děvčat)
Ve 2. třídě je též 27 žáků (15
chlapců a 12 děvčat) Obsahuje
3., 4., a 5.
post. ročník.
V jednotlivých post. ročnících
je tento stav:
3. ročník: 7 žáků (4 chlapci
a 3 děvčata)
4. ročník: 14 žáků (8
chlapců a 6 děvčat)
5. ročník: 6 žáků (3 chlapci
a 3 děvčata)
Celkem
navštěvuje
školu 54 žáků.
Náboženské vyznání
1. třída řím. katol. 26 žáků,
českomor. 1 žák
2. třída řím. katol.
23
žáků, českomor. 4 žáci
Všechny děti naší školy jsou
české národnosti.
Učitelský sbor zůstává beze
změny.
Třídním učitelem 1. třídy je
řídící učitel Leopold Žeravík.
Třídním učitelem 2. třídy je
Antonín Novák. Dívčím ručním
pracím
vyučuje
Věra
Machalková
z Moravan.
Římsko kat. náboženství p.
kaplan
Václav
Donát,
českomorav. náboženství Josef
Balán z Pardubic.
Od 1. září 1942 konají se
v obou třídách zdejší školy

Z historie…
kursy jazyka německého pro
železniční zaměstnance. Kurzy
potrvají celý rok.
Pro blížící se zimní období je
třeba v obou třídách řádné
elektrické osvětlení. Elektrické
osvětlení na zdejší škole bylo
zřízeno, je však naprosto
nedostačující, neboť v 1. třídě
není vůbec žádného osvětlení,
2. třída má jen jedinou lampu.
Proto se místní školní rada na
návrh řídícího učitele usnesla,
aby v obou třídách i na
chodbách
zřízeno
bylo
elektrické osvětlení. Na návrh
p. přednosty Kouteckého, který
vede kursy němčiny , provedou
osvětlení a dodají veškerý
materiál
montéři
Č.M.D.
Veškeré náklady s tím spojené
uhradí M.Š.R. S prací bylo
započato 11. října 1942.
Dne 30. září 1942 vykonána
byla na zdejší škole inspekce p.
okresním školním inspektorem
Ant.Veselým.
Složení místní školní rady
zůstává beze změny. Den 22.
listopadu o půl třetí odpoledne
konala se ve škole za četné
přítomnosti rodičů ustavující
schůze rodičovského sdružení.
O jeho významu promluvil
řídící učitel Leop. Žeravík.
Zvoleni byli tito tři občané.
Frant. Krátký předsedou R.S.,
Václav Polák místopředsedou,
Fr. Wimmer pokladníkem. Na
schůzi podán návrh, aby se
mezi přítomnými a mezi rodiči
škol. dětí provedla sbírka na
promítací přístroj. Návrh přijat
a sehnáno bylo 1.340,90 K,
takže škola již má celkem
3.303,90 K.
Podle nařízení min. školství
musí býti v každé obci s počtem
nad 500 obyvatel zřízen kurs
němec. jazyka pro dorost a
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dospělé.
Místní
osvětová
komise
vyhověla
tomuto
nařízení a zřídila tento kurs
v obecné škole.
Vyučuje se vždy v pondělí a ve
čtvrtek od 6.-8. hod. večer.
V kurse vyučuje p. inspektor
Č.M.D.
Adolf
Koutecký.
Správcem kursu je řídící učitel
L. Žeravík, který je též
jednatelem místní osvětové
komise.
Kurs
navštěvuje
celkem 25 osob.
Vlivem špatného podzimního
počasí rozšířila se mezi dětmi
spála. Spálou onemocněly tyto
děti 1. třídy. Jiřina Nedělová a
Břetislav Harapát. Aby se
nemoc nerozšířila dále mezi
dětmi, nařídil obvodní lékař,
aby škola byla na týden
uzavřena. Postižená třída byla
řádně desinfikovaná.
Dne 20. prosince 1942 o půl
čtvrté odpolední konána byla
slavnostní schůze rodičovského
sdružení v místnosti 2. třídy.
Aby byl pobyt rodičům ve škole
zpříjemněn co nejvíce sestaven
byl učit. sborem pestrý program
pozůstávající
z pěkných
vánočních koled, básní a
žertovných výstupů.
Schůze se zúčastnil též pan
kaplan Donát z Dašic, který
zapůjčil na vánoční stromek
elektrické osvětlení a přednesl
rodičům velmi zajímavou a
poučnou přednášku o Kristově
narození.
Řídící učitel Leopold Žeravík
přednášel o nebezpečí nakažlivé
nemoci záškrtu a ochraně proti
ní. Vánoční koledy a četné
veselé výstupy pečlivě nacvičil
Ant. Novák. Po skončení byly
všechny děti pohoštěny čajem a
koláči, které velmi chutně
upravila a upekla paní Hájková.
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Vybráno bylo celkem 1.000 K,
režie činila 100 K, takže čistý
zisk činil 900 K.
Podle výnosu min. školství
trvají vánoční prázdniny od 18.
prosince 1942 do 12. ledna
1943. Vyučování započne 12.
ledna 1943.
Od 12. ledna bylo zahájeno
vyučování opět na všech
školách. První pololetí 1942/43
skončeno 30. ledna 1943.
Rozdáním vysvědčení žákům
v poslední vyučovací hodině.
Dne 7. února 1943 o 8. hodině
večer sehrál Spolek divadelních
ochotníků a místní osvětová
komise v Kostěnicích v sále u
Havlíčků divadelní hru K.
Zajička
“Hlas
země
požehnané“.
Hru nastudoval L. Žeravík,
který je též předsedou Spolku
divadelních
ochotníků
a
zároveň i jednatelem místní
osvětové komise. Čistý výtěžek
přes 1.400 K byl věnován naší
škole jako dar na zakoupení
promítacího
přístroje
a
radiogramofonu. Divadelní hry
se aktivně zúčastnil kolega Ant.
Novák a J. Menčík. Vybráno
celkem 2.102 K.
Den 5. března 1943 vykonal
inspekci na naší škole p. okr.
školní
inspektor
Antonín
Veselý. Podle výnosu min.
školství a lidové osvěty v Praze
začínají velikonoční prázdniny
od 21. dubna 1943 do 3. května.
Pravidelné vyučování započne
opět 3. května 1943.
Dne 20. dubna byla provedena
oslava narozenin Vůdce Adolfa
Hitlera. Školní děti vyslechly
pouze projev ministra školství
Em. Moravce, který byla
vysílán rozhlasem pro všechny
stupně nár. škol v 10 hodin

Z historie…
dopoledne. Po oslavě se již
nevyučovalo.
K uctění památky před rokem
zemřelého
zastupujícího
říšského protektora v Čechách a
na Moravě, generála policie
Reinharda Heidricha vysílal
rozhlas v pátek dne 4. června
1943 v době od 10. do 10:30
hod dopoledne relaci pro
všechny stupně národních škol.
Vzpomenuto bylo jeho života,
boje za vítězství národního
socialismu a jeho význam pro
protektorát Čechy a Morava.
Rodičovské sdružení při obecní
škole v Kostěnicích sehrálo
v neděli 6. června 1943 v 8.
hod. večer v sále hostince u
Havlíčků pohádkovou hru pro
děti i dospělé „Krakonoš“. Hru i
zpěvy krásně nacvičil učitel
Ant. Novák. Celkový dojem ze
hry
byl
ještě
zvyšován
neobyčejně pěknou výpravou,
takže celá hra se těšila velmi
četné návštěvě občanů, kteří
napjatě sledovali hodnotné
výkony našich dětí. Hrubý zisk
byl 2.339 K. Čistý zisk byl
věnován naší škole.
12. července dožil se 71 let
státní prezident JUDr. Emil
Hácha. V obou třídách bylo
vzpomenuto jeho narozenin
v poslední vyučovací hodině,
ve
které
třídní
učitelé
promluvili k dětem o jeho
životě a díle a stručně, ale
výstižně ocenili jeho význam
pro náš národ.
Školní docházka rok 1942/43.
1. třída: 96,11 %.
2. třída: 96,69 %.
Pro neprospěch neopakuje ve
škol. roce 1942/43 nikdo. Do 1.
třídy hlavní školy v Dašicích
bylo připuštěno celkem 10
žáků: Miroslav Černý , Ladislav
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Kmoníček, Vlastimil Englich,
Jaromír Hylák, Josef Štěpánek,
Božena
Nedělová,
Věra
Vášová, Růžena Nermuťová.
Tito žáci podrobili se přijímací
zkoušce a byli přijati do 1. třídy
hlavní školy. Jedna žákyně
nebyla přijata.
Stav žactva na konci školního
roku je 53 žáků. Školní rok
1942/43 byl ukončen
14.
července 1943.
Zapsal Leopold Žeravík – řídící
učitel
Dnešní způsob života je hodně
odlišný
od
časů,
kdy
v Kostěnicích začala sloužit
obecná škola, aby děti nemusely
docházet do školy mimo ves.
Tenkrát do Hostovic. Dnes také
děti už od 1. třídy navštěvují
dašickou školu, ale s dopravou
už je to docela jiné než na konci
19. století.
Tehdejší obecní zastupitelstvo
rozhodlo o postavení školy v té
době přízemní. Později bylo
přistavěné 1. patro. Učilo se ve
2 třídách a to 5 ročníků. Nebylo
to vyučování jednoduché ani
pro učitele, ani pro děti, ale šlo
to, myslím že dobře. Naučili
jsme se všechno, co bylo třeba.
I slušně pozdravit starší lidi.
Na obědy jsme chodili domů,
šatny na přezouvání a odkládání
kabátů nebyly. Ty se věšely na
věšáky ve třídách. Sociální
zařízení
jen
jednoduché.
Oblékaly jsme se střídmě.
Holčičky nosily zástěrky a
mašle ve vlasech. Ale děti byly
spokojené s tím co bylo. Jak
jinak, život byl takový. Škola je
ve vsi 140 let. Dnes do ní už
sice nechodí školáci, ale malí
předškoláčci a je jim tam dobře.
Generace po generaci pořád
něco
přidávají
k jejímu
vylepšení a v současnosti jí to

moc sluší. Ještě po roce 1990 Malíř, v té době starosta obce v roce 1941 a chodily do ní i
byl pokus, aby se ve škole v době kdy se škola stavěla.
moje děti, můj bratr i moji
znovu vyučovalo, ale nevyšlo Do roku 1982, kdy v ní rodiče.
to.
vyučování skončilo, přivítala do
O stavbu školy usiloval před života
několik
generací
Květa Udržalová
140 lety i můj pradědeček Jan kostěnických občanů. Mne
__________________________________________________________________________________

Vážení cestující,
provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že 3. – 10. srpna 2016, vždy od 7:35 hod. do 17:35 hod.
proběhnou denní výluky jedné traťové koleje na trati č. 010 v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice.
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí některé osobní vlaky nahradit náhradní autobusovou dopravou, která
pojede podle výlukového jízdního řádu.
Upozorňujeme cestující na dřívější odjezd autobusů náhradní dopravy ve směru Pardubice hl.n. –
Kostěnice.
Zpoždění regionálních a dálkových vlaků může z důvodu omezení propustnosti železniční trati
dosáhnout cca 15 minut.
Zastávky náhradní autobusové dopravy:
Pardubice hl.n. – před staniční budovou
Pardubice-Pardubičky – BUS zastávka MHD „K nemocnici“ (na silnici I / 36, 50.0315014N, 15.7893456E)
Pardubice-Černá za Bory – BUS zastávka „ Černá za Bory, žel. zast.“ (na silnici II / 322, 50.0278208N, 15.8309197E)
Kostěnice – před staniční budovou

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.

