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Uspávání broučků - 5.11.
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Obecní statistika

POČET OBYVATEL
k 30.8.2017:

Ochutnávka vín - 25.11. v sále KD

Odstěhovali se:

Adventní pečení,
rozsvěcení stromu a koncert - 2.12.

Jaromír Vodrážka, čp.8
David Bochno, čp.154
Alena Bochnová, čp.154
František Pilný, čp.4
Lucie Bartošová, čp.164

Dětská mikulášská nadílka - 9.12.
Vánoční pohádka - 17.12.
Stolní tenis - 28.12

Přistěhovali se:
Viktor Bečka, čp.208
Zuzana Bečková, čp.208
Tomáš Bečka, čp.208
Jakub Kalina, čp.207
Jitka Kalinová, čp.207
Zbyněk Starý, čp.151
Petra Stará, čp.151
Lenka Kubátová, čp.209
Tereza Novotná, čp.209
Ondřej Novotný, čp.209
Opustili nás:
Marie Bečková, čp.131
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Z obecního úřadu...

Usnesení z veřejného zasedání obecního

stránka 2

zastupitelstva konaného dne 10.8.2017

3. Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr
prodeje pozemku p.č. 115/26 v k.ú. Kostěnice.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
22.5.2017.

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje koupi
pozemků p.č. 115/10, 115/17 v k.ú. Kostěnice za
cenu 5Kč/M2.

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

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem spoluvlastnického
majetku měst a obcí s firmou Lesní družstvo
Vysoké Chvojno s.r.o. a to na další platnost
lesního hospodářského plánu to je do
31.12.2034.

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje dohodu mezi
obci Kostěnice a městem Dašice o vytvoření
společného školského obvodu.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2017 o školském obvodu
základní školy.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje odprodej části
pozemků, dle skutečného zaměření stavby
geometrickým plánem, při rozšíření vjezdu pro
firmu Alba Waste za podmínek uvedených v
zápisu.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup židlí a
stolů do kulturního domu.
7. Obecní zastupitelstvo
rozpočtu.č. 3.

schvaluje

úpravu

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje
pozemku p.č. 518/7 v k.ú. Kostěnice.

nákup

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti
o dotace na opravu sociálního zařízení v obecní
hospodě.
10. Obecní zastupitelstvo pověřuje komisi
k přípravě návrhu programu na oslavy 620 let
vzniku obce Kostěnice.

Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 5.10.2017
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
10.8.2017.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č. 4.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení nové
projektové dokumentace pro územní řízení na
výstavbu tlakové splaškové kanalizace v obci
s přivaděčem až na čističku do Dašic.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako
pořizovatele projektu na tlakovou kanalizaci
společnost Multiaqua s.r.o. Hradec Králové.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh komise
pro oslavy 620 let obce spojit oslavy s akcí
Gulášobraní a to dne 9.6.2018. Návrh programu
bude upřesněn do příštího zastupitelstva.
_______________________________________

Výzva
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - Hledá se třetí král
Tuto sbírku organizuje Charita Česká republika
od roku 2001. Skupinky tří králů navštěvují
domácnosti s přáním zdraví a pokoje a s prosbou
o příspěvek.
Zapojte se do největší dobrovolnické akce v
České republice. Přihlásit se mohou jednotlivci,
skupinky kamarádů i celé rodiny.
KONTAKT:
Bc. Jan Lohynský, koordinátor Tříkrálové sbírky
na Pardubicku
tel.: 775 296 842
jlohynsky@charitapardubice.cz
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Z obecního úřadu...
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V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017 slaví své životní jubileum:
paní Jůlie Venclová
paní Božena Matoušková
pan Karel Voříšek
paní Marie Žáčková
V MĚSÍCI LISTOPADU 2017 slaví své životní jubileum:
pan Jindřich Adámek
paní Eva Kudrnová
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

-g.z.___________________________________________________________________________________

Adventní pečení s ochutnávkou
Tentokrát pečeme vázané koláče ze všech možných druhů těst.
Člen Asociace kuchařů a cukrářů ČR, člen Evropské asociace kuchařů pan
Vladimír Pátek a kulturní komise OÚ Kostěnice Vás srdečně zvou na
sousedské odpoledne s ochutnávkou vázaných koláčů.
Upečte své oblíbené vázané koláče a přijďte se zúčastnit ochutnávky. Recepty
vezměte s sebou, krajové a historické receptury vítáme. Nejchutnější kousky
budou oceněny speciálními hosty.
Přijďte i Vy, kteří nepečete, třeba pro inspiraci a kulinářský zážitek.
Kdy a kde: 2. 12. 2017 od 13:00 hod. v sále kulturního domu v Kostěnicích
Další program: Rozsvěcení stromu v obci a tradiční koncert.
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Společenské a sportovní dění…
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Rybářské závody

Posvícenský nohejbal

Dne 26. srpna 2017 se konaly tradiční rybářské
závody na dolním rybníku. Počasí bylo slunečné,
atmosféra u vody klidná a příjemná. Závod byl
rozdělen do dvou částí dopolední pro děti a
odpolední pro dospělé rybáře. Nechyběl skákací
hrad a občerstvení u stánku. Prostě príma den u
vody :-).

V sobotu 9. září 2017 se konal tradiční turnaj v
nohejbalu na dolním hřišti. Týmy se sestavovaly
losem z příchozích hráčů, sešlo se tedy osm
trojic, nejmladším účastníkem byl Lukáš
Peterka.
A jak to letos dopadlo?
1. místo: Dan Teplý, Vlastimil Englich ml.,
Marek Bouška
2. místo: František Peterka, Martin Pulkrábek,
Lenka Pulkrábková
3. místo: Jakub Englich, Dan Fülla, Roman
Pulkrábek

Tak zase za rok na kurtu !
Kostěnický Badminton open
Vzhledem k nepřízni počasí musel být bohužel
letos tradiční tenisový turnaj zrušen.
A tak alespoň jako náhradní varianta byl
uskutečněn
v sobotu
23.9.2017
turnaj
v badmintonu v místním kulturním domě – a
nutno konstatovat, že se velmi vydařil a jistě
byla zahájena nová tradice.
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Společenské a sportovní dění…

Do sálu se podařilo vměstnat dva standardní
singlové badmintonové kurty. A na těch
probíhala klání v dvouhrách i čtyřhrách po celý
den – až do hluboké noci.
Účast byla velmi solidní, badminton si zahrála
téměř třicítka hráčů! Turnaj jednotlivců ovládla
jednoznačně Lenka Pulkrábková, na druhém
místě se umístil Václav Pulkrábek a třetí skončil
František Peterka.
V kategorii dětí a žen zvítězil Lukáš Peterka,
druhá byla Renata Jouzová, třetí místo získal
Patrik Jouza ml.
Třetí místo v losovaných čtyřhrách brali Naďa
Englichová a Fanda Plaček.
Ve finále čtyřhry utrpěla porážku šampiónka
Lenka, spolu s ní druhé místo obsadil Michal
Málek ml.
Vítězným párem se stali Patrik Jouza a Vlasta
Englich.
Poděkování organizátorů patří panu Františku
Krátkému za vzornou obsluhu všech hráčů i
diváků.
F.Peterka
_______________________________________
Mladí hasiči Kostěnice
Božejov 1. - 3. 9. 2017

I přes nepřízeň počasí jsme prožili prima víkend
plný zážitků. V pátek jsme se vydali na
procházku do lesa a vyklubalo se z toho sbírání
hub - našlo se dost i na skvělou polévku.
Sobotní den byl opravdu nabitý. Dopoledne jsme
si oprášili znalosti z oblasti hasičského sportu.
Po krmení dravé zvěře (za asistence p. kuchaře
Vládi Pátka) následoval výlet do Zooparku Na
Hrádečku a pak fontána v Jindřichově Hradci. Po
návratu na děti čekala šipkovaná pořádaná
místními domorodci. Když se na naše obydlí
snesla tma, vyrazila dítka na bojovku. Všichni to
zvládli na jedničku, a to včetně nejmladších
účastníků.
V neděli jsme sbalili kufry a po výborném obědě
vyrazili
zpět
domů
do
Kostěnic.
Zima, déšť, suchý záchod, studená voda, horda
bláznů a ještě víc smíchu. Ano, bylo to náročné,
ale stálo to za to! Takže příští rok jedeme znovu.
M.Gallatová

stránka 5
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V sobotu 7.10.2017 jsme se zúčasnili v hojném
počtu 25 mladých hasičů Braňáčku v
Sezemicích.
Byli jsme rozděleni na 3. družstva mladší
kategorii:
Jířa Štěpánek, Anežka Lohynská, Vlastík
Englich, Mája Beranová, Šimon Černý 21.místo
Kuba Jirout, Tomáš Kňava, Matyáš Černý,
Kryštof Ondráček, Deniska Maclová - 19.místo¨
Honza Štěpánek, Romča Dostál, Soňa
Běloušková, Eliška Kubíková a Máťa Kareš 8.místo

starší: Aleš Beran, Elen Peterková, Marťa
Dostálová,
Kačka
Škrobalová,
Andrea
Vlastníková - 12.místo
Vašek Šimr, Růža Čerkalová, Vendula Novotná,
Markéta Novotná, Verča Pavlíčková - 13.místo
Zjistili jsme v čem máme po prázdninách
nedostatky a na co se musíme více zaměřit.
15.10.2017 jsme se zúčasnili závodů požární
všestranosti v Komárově. Byli jsme rozděleni do
2. družstev starších žáků a do 3. družstev
mladších žáků a do družstva přípravky.
Mladší žáci se umístili na 29., 20. a 7. místě z 31.
družstev
starší žáci na 20. a 9. místě z 21 družstev.
Přípravka
si
vyzkoušela
vázání
uzlů,
topografické značky, zdravovědu, hod na cíl,
značky technických prostředků a lezení přes
lano. Za to byli odměněni krásnými medailemi.
A.Beran ml.

Do konce podzimní sezony nás čeká ještě
poslední závod v Břehách u Přelouče a poté
budeme nabírat síly a zkušenosti na jarní sezonu.
Nebude chybět zábava – již tradiční výlet do
Tonga a v únoru opět hrátky s hasičátky pro
přípravky v KD.
Pokud by zrovna vaše dítko mělo chuť rozšířit
řady kostěnických hasičů, může kdykoliv během
roku dorazit na naše páteční tréninky Přípravky –
od 3 do 6 let a starší žáci (11 -15 let ) od 16:00
do 17:00, mladší žáci pak od 17:00 do 18:00
hod. Sraz je vždy u hasičské zbojnice.
-j.š.-
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Pokračujeme zápisy ze školní
kroniky...
Dne 1. března 1946 vrátil se po
dlouhé době na své služební
místo Leopold Žeravík, neboť
od 1.11.1943 do 17.5.1945 byl
totálně nasazen u firmy
Synthesia a Explosia v Semtíně
a od 5.6.1945 vykonával podle
§ 27 bran. zákona vojenskou
službu. Dne 5. března 1946
nastoupil opět místo zatím. říd.
učitele a převzal 1. třídu. Ve
druhé třídě vyučuje výpomocná
učitelka Věra Kalousková.
Antonín Novák hlásil 16.
března onemocnění a tímto
dnem
nastoupil
zdravotní
dovolenou.
Školní zahrada, hřiště i dvůr
jsou ve velmi špatném stavu.
Na podzim v r. 1945 byl starý
plot
některými
občany
rozbourán. V tomto stavu byla
zahrada ponechána celou zimu,
aniž by se o postavení nového
plotu
někdo
postaral.
Zelinářskou polovinu zahrady
vysázel na podzim v r. 1943 řid.
uč. Leopold Žeravík krásnými
mladými stromky. Rovněž
angreštem
a
rybízem.
Zbouráním proto bylo mnoho
stromků
úplně
zničeno.
Komunistická strana se usnesla
že postaví škole plot. Potřebný
materiál byl přivezen, plot však
doposud
postaven
nebyl.
Rovněž velká a krásná bříza,
kterou skácel v dubnu 1945
Antonín Novák, leží dosud na
zahradě. O odstranění kmenu se
však nikdo nepostaral.
Dne 4. května 1946 byla
vykonána oslava 1. výročí
květnové revoluce v níž bylo
vzpomenuto
práce
našich
domácích
a
zahraničních
bojovníků a jejich zásluh na
osvobození Československa.

Z historie…
Kromě toho byla provedena 5.
května v 16. hod odpolední
oslava u Havlíčků. Zúčastnily
se ji veškeré školní děti, které
přednesly při této příležitosti
několik vhodných básní.
Důstojným
a
radostným
způsobem byla provedena v
obou třídách oslava 52.
narozenin pres. Dr. Eduarda
Beneše.
V
dvouhodinové
oslavě, která byla zpestřena
různými básněmi a písněmi.
Projev třídního učitele, v kterém
ocenil roli presidenta na
osvobození Československého
lidu za 1. i 2. světové války.
Dne 7. června bylo vzpomenuto
čtvrté výročí lidické tragedie,
která se pro celý civilizovaný
svět stala symbolem utrpení
celého národa.
Výnosem
ministerstva
z
29.4.1946
byly
hlavní
prázdniny v škol. roce 1945/46
stanoveny v době od 23. června
do 1. září včetně. Rok 1945/46
skončil proto 22. června, kdy
byly dětem vydány školní
zprávy.
Od 1. května 1946 bylo
ustanovena na naší škole
učitelkou ručních prací paní kol.
Rajmonová z Přelouče.
Ant. Novák byl od 18. března
do 16. dubna 1946 nepřítomen
ze zdravotních důvodů ve škol.
službě. Jmenovanému byla
udělena dovolená, která mu
byla dodatečně prodloužena od
17. dubna do 1. července 1946.
Zapsal Leopold Žeravík
řídící učitel
_________________________
Školní rok 1946-47 byl zahájen
2. září 1946
Stav žactva v jednotlivých
třídách.

stránka 7
V 1. třídě 1. post. ročník 8
chlapců a 4 děvčata. 2. post.
ročník 5 chlapců a 4 děvčata
Ve 2. třídě 3. post. ročník 7
chlapců a 3 děvčata, 4. post.
ročník 4 chlapci a 2 děvčata, 5.
post. ročník 5 chlapců a 3
děvčata. Celkem 45 dětí.
Náboženské vyznání:
Římskokatolické: 19+ 22 v
obou třídách
českoslov. v 1. třídě 1
českobratr. v 2. třídě 1
Dva žáci jsou bez vyznání.
Všechny
děti
jsou
československé
národnosti.
Škola je i nadále dvoutřídní. V
první třídě vyučuje řid. uč.
Leopold Žeravík, ve druhé třídě
Antonín Novák, který 1.
července 1946 nastoupil opět
školní službu. Paní učitelka
Věra
Kalousková,
která
působila na zdejší škole od 1.
září 1945 do 23. června 1946
byla od 1. září 1946 ustanovena
na obec. školu v Pardubicích.
Římskokatol.
náboženství
vyučuje sl. Jaroslava Svatoňová
z Dašic, československému paní
Fr. Šimonová z Moravan.
Dívčím ručním pracím vyučuje
opět p. Rajmonová z Přelouče.
O prázdninách byly vykonány
tyto opravy škol. budovy, dvora
a zahrady.
1. Dokončena výstavba nového
plotu kolem školní zahrady.
2. Postaven úplně nový plot
okolo školního dvora.
3. Postavena úplně nová příčka
plotu mezi hřištěm a školní
zahradou.
4. Postavena nová příčka z cihel
ve dřevníku.
5. Provedena oprava záchodů
uvnitř i vně.
6. Nabílena zadní část budovy.
7. vedle dřevníku postavena
nová drátěná ohrada pro slepice.
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8. zřízena parketová podlaha ve
2. třídě.
9. Postavena nová lávka na
zahradě přes potok.
10. kmen břízy, který trčel na
zahradě již 1a1/2 roku byl
rozřezán, pařez vytažen a jáma
zaházena.
Místní školní rada je zvolena:
Předsedou je p. Frant. Krátký.
Členové. J. Englich, Otakar
Schejbal, Boh. Lohyský, p.
Knappe a Leopold Žeravík.
Schůze se vůbec nekonají,
přestože jsou řádně svolány.
Dne 16. října vykonal prohlídku
školy okr. Inspektor Jaroslav
Urban.
Ustavující schůze rodičovského
sdružení konala se 13. října o
14. hod. Odpoledne v místnosti
2. třídy obecné školy. Zvoleni
byli tito funkcionáři: předseda:
Josef Velinský, místopředseda:
Jiří Kalla, Jednatel: Josef Rajdl,
pokladník J. Voříšek, řid. učitel
Leopold Žeravík promluvil o
dvouletém plánu naší školy.
Rodičov. sdružení vytklo si na
prahu 2letého hospodářského
plánu tento cíl:
1. zřízení parketové podlahy
též ve druhé střídě.
2.
zakoupení
promítacího
přístroje pro školu.
3. zřízení loutkového divadla.
Poněvadž obecná škola nemá
žádných finančních prostředků,
bylo dohodnuto, že rodič.
Sdružení provede mezi občany
sbírku
na
zakoupení
promítacího přístoje.
Akci ochotně provedli: paní
Růžena Kallová, paní Rajdlová
a pan Rajdl. Výsledek sbírky,
překvapil. Celkem bylo vyhráno
6.095 Kčs. Poněvadž promítací
přístroj zn. „Almo“ je za 18500
Kčs podala zpráva školy dne
15. října 1946 prostřednictvím
oblastního střediska pro film a
diapositiv v Pardubicích žádost

Z historie…
o udělení podpory. Současně
byl objednán promítací přístroj..
Oslava 28. října byla vykonána
společně s občanstvem naší
obce o půl desáté ráno dne 28.
října 1946 pod záštitou MDK.
O půl desáté seřadili se všichni
účastníci oslavy na sokolském
hřišti. Po vztyčení stát. vlajky
odebral se průvod k pomníku
padlých, kde přítomní vyslechli
projev předsedy MNV p.
Mandyse. Odtud se odebral
průvod do sálu p. Havlíčka, kde
oslavy pokračovaly a byly
zakončeny slavnostním slibem
všech přítomných. Oslavy se
zúčastnily všechny školní děti.
Řím. kat. náboženství vyučuje
od 1. prosince p. farář Beneš z
Dašic. Dívčím ruč. pracím
vyučuje od 13. listopadu 1946
paní učitelka Eva Motlová.
Z popudu Leopolda Žeravíka
bylo při obecné škole v
Kostěnicích a tam 25. prosince
1946
slavnostně
zahájeno
loutkové divadlo hrou J.
Veselovského „ Kašpárek“ - a
dál to ze špatné kopie nejde
přečíst. Zahajovací proslov měl
předseda rodič. sdružení Josef
Velinský, který zdůraznil, že
rod. sdružení uskutečnilo jeden
ze tří cílů, které si vytklo na
ustavující schůzi v rámci
dvouletého
budovatelského
plánu. Že se to podařilo je
zásluhou místního Sokola, který
škole ochotně zapůjčil loutky,
kostýmy, rekvizity i původní
jeviště. Celé jeviště nově
upravil a veškeré tesařské práce
provedl
Josef
Velinský,
elektrikářské zařízení upravil
Jiří Kalla. Malbu provedl Jiří
Reinsinger, který nádherně
vyzdobil portál loutkového
divadla. Všechny tyto práce
byly provedeny úplně zdarma,
tak bylo umožněno, že se 25.
prosince 1946 uskutečnilo první
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loutkové představení za režie J.
Kally. Vstupné: děti 4 Kčs ,
dospělí dobrovolné. Přeplněná
třída pojala 161 účastníků.
Celkem se vybralo 1.433,50
Kčs . O týden později dne 1.
ledna 1947 byla sehrána druhá
loutková hra „Konec světa
mistra Dratvičky“ za režie L.
Žeravíka. Dospělí měli již
upraveno vstupné na 6 Kčs.
Celkem bylo přítomno 151
účastníků. Vybráno bylo 916,50
Kčs
Dne 5. ledna 1947 v 2 hodiny
odpolední konala se v místnosti
2. třídy schůze rodičovského
sdružení. Místo dosavadního
jednatele J. Rojdla, který se
přestěhoval do Pardubic, byl
zvolen L. Žeravík. Revisory
účtů byli zvoleni p. Polák a J.
Johanides.
Dne 26. ledna 1947 sehrála r.s.
loutkoví přestavení „Panoš Jiří“
za režie Leop. Žeravíka. Bylo
vybráno 577 Kčs.
Dne 24. ledna 1947 vykonal
prohlídku školy okr. škol.
inspektor p. Jaroslav Urban.
Rodičovské sdružení sehrálo
dne 16. února 1947 o 2. hodině
odpolední loutkové představení
„Kašpárkovo čarovné prasátko“
Hru režíroval Leopold Žeravík.
Příjem z této hry činil 722 Kčs.
Na schůzi MNV v Kostěnicích
byli dne 5.2.1947 zvoleni tito
členové místní školní rady:
Voříšek Jindřich, tesař v
|Kostěnicích č. 129, Krátký
František, rolník v Kostěnicích
č. 34, Englich Josef, poštovní
zaměstnanec, Kostěnice č. 52,
Marek
Antonín,
rolník,
Moravanský č. 7. Odchodem
učitele Antonína Nováka do
pohraničí, který nastoupil místo
v Blatné u Chomutova dne 20.
února 1947, skončila jedna ze
smutných kapitol naší školy.
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Tento učitel a vychovatel s
rozvráceným rodinným životem
, který holdoval alkoholu a
jemuž učitelství bylo jen
vedlejším zaměstnáním, a který
svým životem nebyl příkladem
dětem ani dospělým našel
konečné uplatnění na škole v
pohraničí. Vyučování tím bylo
značně ztížené a do té doby
nežli bude do školy přidělena
nová síla vyučuje všechny děti
společně Leopold Žeravík.
Dne 1. března 1947 nastoupila
školní službu Vlasta Žeravíková
a přebrala vyučování ve 2. třídě.
Bude vyučovati tak dlouho
dokud nebude přidělena nová
učitelská síla. Dne 6. března
1947 vykonal prohlídku školy
zemský školní inspektor p. Dr.
Bohumil Dostál spolu s okr.
škol. inspektorem p. Jaroslavm
Urbanem.
Narozeniny
presidenta
Osvoboditele Tomáše Garigue
Masaryka
byly
oslaveny
opravdu pěkným způsobem.
Dne 7. března dostavil se p.
továrník Mlejnek do 1. třídy a
vlastním promítacím přístrojem
promítl všem dětem školy film
„Poslední léto T.G. Masaryka“ .
Rodičovské sdružení při obecné
škole v Kostěnicích sehrálo 7.

března 1947 o 2. hod.
odpoledne
loutkové
představení „Jak Honza čerta
chytil“ .
13. dubna 1947 sehrálo rodič.
sdružení pro mládež i dospělé
loutkové
představení
„Kašpárkovy čertoviny“.
Dne 20. května 1947 nastoupila
dovolenou
pro
mateřství
učitelka
2.
třídy
Vlasta
Žeravíková. Poněvadž nová
učitelka dále nebyla přidělena
vyučuje od 20. května do konce
škol. roku společně obě třídy L.
Žeravík.
Ve dnech 14.-22. června 1947
byl pro všechny děti naší obce
uspořádán Týden dětské radosti
s následujícím programem:
15. června: zahájení Týdne
dětské
radosti
loutkovým
představením
„Kuba
všeckosněd“
17. jednodenní zájezd do Prahy,
spojený s prohlídkou Prahy a
zoologické zahrady. Zájezdu se
zúčastnilo 38 školních dětí a 18
členů rodičovského sdružení.
19. června: prohlídka dašických
kasáren.
22. června:| zakončení Týdne
dětské
radosti
filmovou
besídkou v sále u Havlíčků a
pohoštěním dětí. Na filmové
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besídce byly promítnuty tyto
úzké filmy. Praha, S kamerou
na lov tuleně, a veselohra
„Krtek nezbeda“.
Od 15. ledna 1947 bylo
zavedeno z obou třídách školní
spoření
za
spolupráce
Kampeličky. Do konce školního
roku si děti celkem nastřádaly
13751 Kčs. Všechny nastřádané
peníze jsou uloženy na vkladní
knížku č. 102 “Školní spoření“
u Kampeličky v Kostěnicich .
Poslední schůze rodičovského
sdružení se konala 29. černa
1947 v místnosti 2. třídy.
Předseda rodičovského sdružení
Josef Velinský zdůraznil, že ze
tří úkolů, které si R.S.. vytklo
na ustavující schůzi podařilo se
R.S.. splniti na 100% zřízení
loutkového divadla. Stejně tak
budou splněny i další 2 úkoly.
Pokladník
R.S..Voříšek pak
podal finanční přehled. Za celý
školní rok 1946/47. Školní rok
1946-47 byl zakončen 28.
června 1947 rozdáním školních
zpráv.
Zapsal Leopold Žeravík
řídící učitel
_________________________
Květa Udržalová

_____________________________________________________________________________________

Lyžařský kurz Hlinsko v Čechách
neděle 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2. 2018 vždy 13:30
od kulturního domu (6krát 2hodiny lyzovačky)
Určeno pro kostěnické dětičky a nadšence ve věku od 4 do 15 let.
Cena 2 818 Kč - v ceně je zahrnuta doprava, instruktoři SKIFANATIC, jízdné na vleku,
6krát 2h lektorované výuky, svačina, pitný režim, pojistění proti úpadku, úrazové pojištění
Kapacita prozatím 14dětí/kurz případně i možno navýšit. Nutno se nahlásit do 30.11.2017
Případné další info či nahlášení dítka do kurzu v
olejte prosím pí Fullové, Kostěnice 30. TEL. 777 096 697
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Pozvánka KULTURNÍ DŮM HOLICE
Čtvrtek 9. listopadu 2017 v 18 hodin
Jiří Kolbaba Fotograf na cestách - splněný sen
V tomto nestandardním pořadu představí
cestovatel Jiří Kolbaba množství snímků přírody,
lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti
kontinentů planety. Exotický výlet objasní
specifika některých oblastí, přiblíží subjektivní
pocity autora při snímání fotografií a přirozeně
motivuje diváky k jejich vlastním cestovatelským
projektům a fotografování. Večer plný inspirací
mimo jiné objasní mechanizmy globálního
cestování a zásady kompoziční tvorby snímků z
celého světa a zároveň specifika některých
oblastí.Večer plný inspirací objasní i mechanismy
globálního cestování.
Sobota 11. listopadu 2017 v 18 hodin
S dechnou kolem světa
Koncert Dechového orchestru Kulturního domu
města Holic s pásmem tradičních i netradičních
skladeb od autorů z celého světa.

Neděle 12. listopadu 2017 v 15 hodin
Na kouzelném paloučku
Loutková revue určená dětem od 3 do 10 let.
Zajímavostí těchto unikátních loutkových revue
jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní
velikosti, kde se střídají povídání, písničky a
soutěže, kterých se děti účastní.
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná
den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde
spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na
kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na vás
tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak
a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se
vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také
na rybičky pod hladinou, proletíte se s
papírovými draky široko-daleko a na palouček
zavítají kamarádi Jů a Hele .
Uvádí loutkoherecká skupina Loudadlo ze Studia
Kamarád.

_____________________________________________________________________________________

Advent se blíží, několik tipů na originální kalendář pro děti
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