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Obecní statistika

Obyvatelé k 16.7.2018: 554
Odstěhovali se:
Novák Vít, čp.100
Vyhnálek Štěpán, čp.164
Narodili se:
Bulawa Matyáš, čp.136
Boušková Eliška, čp. 87
Poslední závody sezony 2017-2018 v Kostěnicích

Táboření

Opustili nás:
Štech Zdeněk, čp.94
Kubistová Alena, čp.97
Přistěhovali se:
Hvězda Marek, čp.204
Hvězda Adam, čp.204
Hvězdová Romana, čp.204
Pekař Martin, čp.204
Pekařová Pavlína, čp.204
Vyhnálková Klára, čp.93
Netík Matyáš, čp.93
Englichová Kateřina, čp.198
Tulja Josef, čp.11
Tuljová Lenka, čp.11

Oslavy 620 let obce
Oslavná báseň Iva Jahelky:

Dětský den

Nevěděl jsem prostě nic
o historii Kostěnic!
Teď vím - až se budu vracet že tu slaví šest set dvacet!
Šest set dvacet dlouhých let,
co Kostěnic všim si svět.
A tak zařvu z plné plíce:
Ať žijí vaše Kostěnice!!
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Z obecního úřadu...

Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 21.6.2018
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
19.2.2018 a 22.3.2018.
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
2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní
závěrku Mateřské školy Kostěnice za rok 2017.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č.3.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení
kapacity mateřské školy pro školní rok
2018/2019 na 28 dětí ve třídě.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje převod
volných finančních zdrojů do fondů
kolektivního investování a na termínovaný
vklad.
8. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej
části pozemků p.č. 519/49, 621/30 v k.ú.
Kostěnice,
ze kterých na základě
geometrického plánu vzniká pozemek p.č.
519/52 za 200 Kč/m2. Dále zřízení věcného
břemene ve prospěch obce na přístup na
pozemek p.č. 1196/2 v k.ú. Dašice, finanční
náhradu ve výši 10 000,-Kč za zeleň.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje na období
2018 – 2022 patnácti-členné zastupitelstvo.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení
prováděcí dokumentace na výstavbu splaškové
kanalizace v obci a podání žádosti o dotace na
tuto dokumentaci.
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje narovnání
hranice pozemků v mateřské škole.
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr
prodeje pozemku p.č. 125/2 v k.ú. Kostěnice za
cenu 200,-Kč/m2.
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Hledáme staré fotografie
Vážení spoluobčané,
naše obec plánuje k příležitosti oslav 100 let od
vzniku republiky uspořádat výstavu historie
obce Kostěnice.
Prosíme obyvatele Kostěnic, zda by mohli obci
zapůjčit historické dokumenty, obrazy,
pohlednice, fotografie, staré výtisky novin
s historickou tématikou Kostěnic i republiky….
Dokumenty můžete předávat k zapůjčení na
Obecní úřad Kostěnice v úředních hodinách
nebo v pracovní dny od 8.00-12.00 hodin do
14.9.2018. Zapůjčené dokumenty budou
vráceny majitelům nejpozději do 31.10.2018.
Vítání občánků
Žádáme rodiče dětí narozených v období
měsíců říjen 2017 až září 2018, jež mají zájem
o slavnostní uvítání dětí do života v obci
v rámci tradiční malé obecní slavnosti Vítání
občánků, o podání informací přímo na
Obecním úřadě v Kostěnicích.
Pravděpodobným termínem slavnosti je druhá
polovina měsíce září 2018.
G. Zahrádková, předsedkyně kulturní komise

VOLBY 2018
Jak asi všichni víte, v říjnu letošního roku se
uskuteční volby do obecního zastupitelstva.
Využiji této cesty a rád bych oslovil ty, kteří
mají zájem pracovat v novém obecním
zastupitelstvu, aby se zastavili na OÚ, kde jim
budou podány potřebné informace, jak se stát
kandidátem do komunálních voleb.
Kandidátní listiny musí být odevzdány na
pověřené místo koncem července.
V. Pulkrábek
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Blahopřejeme
V měsíci ČERVENCI slaví své životní
jubileum:
paní Květoslava Udržalová
paní Anna Bečková
pan Václav Jelínek
pan Pavel Frydrych
paní Helena Frydrychová

V měsíci ZÁŘÍ slaví své životní jubileum:
paní Marie Černá
paní Danuška Hořeňovská
pan Jan Čerkala
paní Vladimíra Svatoňová
paní Hana Studená

V měsíci SRPNU slaví své životní jubileum:
pan František Jelínek
pan Bohuslav Půhoný
paní Zdeňka Kopecká

Všem přejeme hodně zdraví a
štěstí do dalších let.

-g.z.-

__________________________________________________________________________________

Oslava 620 let obce Kostěnice
Na letošní rok připadá významné výročí naší malé
vísky, 620 let od první písemné zmínky o naší obci.
V roce 1398, tedy právě před 620 lety, prodává
Budiš z Dašic již značně zadlužený majetek v
Dašicích a v Kostěnicích svému největšímu věřiteli
Bočkovi z Kunštátu řečenému z Poděbrad. A právě
z této obchodní transakce se dochovala nejstarší
písemná zmínka o existenci Kostěnic. *

Guláše začínaly vonět a na programu již bylo další
vystoupení tentokrát děvčat z taneční skupiny
Malinky.

A takové významné výročí si zaslouží oslavu a tak
se dne 9. 6. 2018 naše horní louka proměnila ve
festivalový areál plný atrakcí pro celou rodinu.
Program startoval již v 9 hodin ráno zahájením
oblíbeného gulášového klání týmů o nejchutnější
kotlíkový guláš. Již 3. ročník gulášové soutěže opět
příjemně zpestřily závody v netradičním hasičském
útoku družstev při kterém na rozdíl od běžného
zásahu musel strojník vypít pivo, dát signál na trať,
tam další hasič jedl porci guláše a až poté mohli
hasit cílové značky.

Následovalo vystoupení hasičské drobotiny –
přípravky, děti opět natrénovaly originální program,
tentokrát zachraňovaly plyšového medvídka.

Zajímavé
bylo
také
vystoupení
skupiny
historického šermu Moradis z Moravan, kteří v
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průběhu dne předvedli několik zábavných
divadelních scének s rytířskými souboji. A večer
zakončili celý program originální ohnivou show.

Součástí programu bylo několik vystoupení skupiny
orientálního tance El Safa. Tanečnice předvedly
vystoupení ve skupině i jednotlivců, například s tzv.
křídly Issis, která vytvářejí krásný efekt letu motýla.
Vyhlášení nejlepších gulášů a hasičských družstev:
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A po dešti zase přišlo slunce a nádherné podvečerní
vystoupení sokolníků z obory ve Žlebech. Sokolníci
přivezli několik dravců, se kterými předvedli
neuvěřitelné kousky, jako přelety nad diváky,
přesné přistání s průletem mezi dvěma osobami atd.
Jako překvapení pro nejmenší diváky byl malý
ježeček, kterého si mohly děti pohladit.

Následovalo
všemi
očekávané
vystoupení
zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Ten nezklamal
svým pověstným milým úsměvem a vtipnými texty
písní.

V programu bylo avizováno také jedno velké
překvapení a tím bylo promítání leteckých záběrů
pořízených nad naší vískou.
Večer následovala hudební zábava a již zmíněná
ohnivá show šermířů ze skupiny Moradis.
Celý den hrála oblíbená skupina Bylo nás pět pod
vedením kapelníka Tomka Přibyla, repertoár napříč
žánry
- od dechovky po rockovky. Slovem
celodenní program provázela Hanka Jiroutová.

Odpoledne přišel déšť, ale ani zhoršení počasí
neubralo na veselé náladě, kterou vyvolalo
vystoupení „trapnomagika“ kouzelníka Richarda
Nedvěda, který svými kouzelnickými vtípky
rozesmál malé i velké diváky.

Kromě vynikajících gulášů bylo celý den zajištěno
občerstvení naším panem hostinským Františkem
Krátkým a sladkou tečku ke kávě připravila Anička
Víchová jejími báječnými zákusky z cukrářství
Pruhovaný anděl. Pro děti opět nechyběl skákací
hrad a stanoviště se zábavnými úkoly.
Byl to príma den pro celé rodiny a ani dešťové
přeháňky nezkazily příjemnou atmosféru oslav.
*Zdroj:
http://www.kostenice.cz/rss.php?mn_post=23

(-l.j.-)
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Mladí hasiči Kostěnice – ohlédnutí za další
úspěšnou sezonou
Tentokrát svůj příspěvek začnu čísly:
-

43 máme k červnu 2018 členů v řadách dětí a
mládeže
10x jsme se za sezonu 2017-2018 zúčastnili
ligových závodů,
5x jsme se dostali na bednu
2x jsme závody pořádali na domácí půdě
19,21s je nejrychlejší čas útoku staršího
družstva - přece jsme se pod 20s jednou dostali
6. místo jsme získali v Lize mládeže
pardubického kraje hry Plamen
2 zástupkyně z našeho SDH se probojovaly na
krajské kolo ve štafetě jednotlivců na 60m
300 mladých hasičů k nám dorazilo na
Kostěnický pohár
7 – je nás statečných, kteří ještě stále s elánem
(někdy větším, někdy menším) chodíme každý
pátek naši omladinu trénovat.

Myslím, že je to povedený součet za uplynulý
rok. V jarní sezoně se dařilo mladšímu A týmu,
který se po zimním úspěchu v Pardubicích
v Břehách, Moravanech a Starých Jesenčanech
probojoval na medailové pozice (2x bronz a 1x
stříbro). Starší družstvo se také dočkalo a ve
Starých Jesenčanech to cinklo i jim v podobě
stříbra. I přes velké úsilí se nepodařilo na bednu
probojovat i na domácí půdě. V Kostěnicích
jsme však získali krásná 5. místa (z 20ti a 14ti
družstev). Organizace takového závodu pro nás
byla výzva. Zvládli jsme ji na výbornou (i
počasí bylo na naší straně). Ve 14:00 hod. jsme
vyhlašovali výsledky, což v počtu družstev,
která se u nás sjela je opravdu rarita ;-). Kdo
s námi občas jezdí na závody, ví o čem píši ;-).
Moc bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří věnovali krásné ceny pro
všechny závodníky. Jsou to: ALBA Waste a.s,
DSP a.s., Cerea a.s., Selgen a.s, Obec
Kostěnice, Blancheporte, manželé Lohynští.
Zároveň díky Míše Gallátové, Lucii Lohynské,
Lucii Černé, Renatě Kňavové a Andree
Kubíkové za obsluhu u občerstvení (a že se
nasmažilo brambor!!!), Editě Hakové za IT
práci na výsledcích a členům SDH za pomoc
při organizaci závodů. Za rok si to zopákneme
;-).
V červnu jsme zvládli vystoupení na Hasičskogulášovém klání – tentokrát dokonce dvakrát,
přípravka se záchranou medvídka a ukázkou
našeho tréninku. Všechny děti pak v
recestickém vystoupení na téma IZS SDH
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Kostěnice. Myslím, že vystoupení měla vtip,
lidé se pobavili a Jarda dostal nabídky na
přidavače na stavbách, tak dobře mu to
s hasičským kolečkem šlo ;-). Za scénář
jednotlivých
epizodek
děkujeme
Lucii
Lohynské.

Velmi oblíbenou akcí koncem června je vždy
táboření na Buňkově (letos už po čtvrté).
Počasí bylo super, měli jsme čas na relaxaci i
trénink. Všichni zúčastnění bojovali o putovní
poháry hasičského víceboje. Loňská vítězka
starších žáků Sabina Šimrová předala štafetu
Martině Dostálové, pohár pro mladší žáky od
Áji Vlastíkové přebral Honzík Štěpánek.
Prvním rokem se účastnily i děti z přípravky a
tady získal trofej Jiřík Štěpánek.

Během soboty si Elen Peterková a Verča
Pavlíčková zajely do Pardubic odběhnout
štafety jednotlivců na 60m, kam se obě
probojovaly z okresního kola. Na to, že jsme
v jednotlivcích běhali poprvé je to veliký
úspěch. Úspěchy sbírá i Sabina Šimrová, která
pro letošní rok běhala za družstvo dorostenek
Holice-Komárov. Velmi nás to těší, protože je
to jedna z prvních, která v hasičích u nás
začínala. Příští rok se družstvo dorostenek
rozroste o další a Sabča si může trénovat
vlastní mančaft v Kostěnicích.
Podzimní sezonu zahájíme opět v Božejově
víkendovou akcí 31.8.-2.9. a schůzky v nové
sezoně začnou 7.9.2018 – vítáme i nové tváře
– přípravky (od 3 do 6let) a starší žáky (od 11
do 15let) od 16:00, mladší žáky (od 7 do 10 let)
od 17:00.
-j.š.-
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Dětský den Kostěnické toulky napříč stoletími
V sobotu 26. května se konal dětský den, opět
děti čekal program se startem na dolním hřišti
a příjemnou procházkou po naší vísce
zpestřenou stanovišti s úkoly pro malé
účastníky.
Tentokrát bylo téma Kostěnické toulky napříč
stoletími a tak došlo k procházce nejen po vsi,
ale i historií naší malé vesnice. Hned na
začátku si děti mohly připomenout stará
řemesla a tak měly možnost být na chvíli
tkadlec, krejčí, obuvník anebo třeba kovář... Na
start pak mohly vyrazit již s vlastnoručním
výrobkem :-).
Na startu dostaly děti do uzlíčku kynutou
buchtu a mohly vyrazit na toulky historií.
První stanoviště bylo umístěno za mostem
směrem do vsi a téma bylo dráha, na
připomínku naší železniční stanice. Krásně
vyzdobené stanoviště různými drážními
proprietami seznámilo děti s historií našeho
nádraží.

Další zastávkou byl obchod, kde se děti ocitly v
parádním prvorepublikovém koloniálu.
Další zastávkou byla hasičská zbrojnice, kde si
děti mohly vyzkoušet hasičské dovednosti, jako
balení hadic, stříkání na terč ruční stříkačkou
atd..
Dalším stanovištěm byla kaplička, u které nám
paní průvodkyně vysvětlila její historii a
dovolila dětem do kapličky nahlédnout. Dále
cesta vedla k obecní hospodě, kde si děti mohli
na zahrádce vyzkoušet obsluhovat místní
štamgasty v podobě plyšových medvídků, v
parném dni to byla osvěžující zastávka, ne
každý kelímek se podařilo donést celý ke stolu
:-).Trasa vedla zadem kolem kulturního domu,
kde bylo stanoviště připomínající tradici
místního Sokola. Dále se cesta vracela zpět k
obecnímu úřadu, kde si děti mohly mimo jiné
sestavit znak obce, podílet se na společném
obřím obrazu. Posledním stanovištěm byla
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mateřská školka, kde byla připomenuta místní
obecná škola, čekal tam na děti řídící učitel a
učitelka se spoustou úkolů a závěrečným
kostěnickým kvízem.
Děti dostávaly na stanovištích mince za
splněné úkoly a v cíli si za ně mohly v
přepestrém obchůdku plném dětských lákadel
vybrat nějakou drobnost.
Počasí nám více než přálo, bylo opravdu horko,
a tak všichni přivítali zajímavou atrakci v
podobě vodních skluzavek, na kterých se děti
všeho věku krásně osvěžily a zařádily, dále
nechyběl skákací hrad, a tradiční občerstvení v
maringotce, setkání přátel a hlavně šťastné
úsměvy dětí, co víc si přát ... zkrátka príma
dětský den.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem,
kteří připravili krásný dětský den, jste skvělí a
úžasně nápadití, těšíme se zase za rok :-).
-l.j.______________________________________
TOY STORY aneb Příběh hraček
Prázdniny začaly velkým dobrodružstvím.
Již po sedmé jsme se vydali na nám dobře
známé pohádkové místo do Zhoře u Skutče.
Tentokrát jsme prošli světelnou branou a
vstoupili do světa hraček.
Příběhem hraček nás provázel Woody a jeho
kamarádi Jessie, Buzz Rakeťák, Barbie, Rex,
jezevčík Slinky a pan Brambůrek s paní
Brambůrkovou.
Nové hračky musely dokázat, že jsou odvážné,
spolehlivé a čestné a že si zaslouží v novém
světě hraček žít.
Často se dostaly do situací, kdy musely bojovat
s nepřáteli hraček. Musely se umět správně
rozhodnout a vyluštit mnoho rébusů.
Musely se dostat ze zajetí Sluneční školky, kde
byly uvězněny zlým medvědem Mazlem. Díky
Barbie a jejímu fištrónu se jí podařilo vymámit
z Kena klíč a nové hračky spolu s jejich
kamarády byli svobodní.
Vyrobili jsme si krásné kšiltovky dle barev
týmů, kouzelné lucerničky a kolíčky s ozdobou.
Nové hračky byly opravdu odvážné a zdolaly
mnoho nočních her, kde jim nakonec Woody a
jeho družina nechali překvapení ve formě
svítivých sněhuláků, které dětem na cestu noční
krajinou posvítili a ukázali jim cestu zpět do
světa lidí.
M. Peterková
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Vážení čtenáři, přinášíme Vám
další část zápisů ze školní
kroniky naší kostěnické školy.

Pokladník: J. Dalecký
Revizoři účtů: J. Svatoň a A.
Králová

Školní rok 1949-50

Do výboru byli zvoleni:
A. Králová, J. Mlejnek, R.
Borovec, p. Svatoň jako
zástupce 1. třídy, Šmahelová
jako zástupce 2. třídy, Fr. Kolář,
L.
Žeravík,
J.
Dalecký,
Knappová.
Sdružení rodičů a přátel školy
se dohodlo a usneslo, že vykoná
v Kostěnicích a Moravanském
sbírku
na
zaplacení
rozhlasového zařízení fa. Tesla,
které bylo škole dodáno 16.
června 1949. Sbírka byla
provedena 2. října 1949.
Sběrací archy připravil
R.
Vích.
Sbírku provedly tyto dvojice v
Kostěnicích: 1. J. Dalecký – J.
Mlejnek, 2. Fr. Tučková – A.
Pinkasová, 3. M. Velinská, M.
Sládková. V Moravanském: 1.
Solničková – M. Venzlová.
Výsledek
sbírky
překonal
všechny očekávání. Celkem se
vybralo 11.420 Kč. Veškeré
žactvo je organizováno v
Dorostu Čsl. červeného kříže.
2. září 1949 vykonal prohlídku
školy okres. školní inspektor A.
Gotvald a okr. osvět. inspektor
Hak.
Oslava 31. výročí vzniku ČSR
byla provedena 28. října 1949.
Na slavnosti byl zdůrazněn
rozhodující
vliv
Říjnové
revoluce na naše osvobození.

Školní rok 1949-50 začal 1. září
1949.
Stav žactva je následující:
1. třída 1. post. roč. 14 chlapců,
4 děvčata
2. post. roč. 2 chlapci,
10 děvčat
2. třída 3. post. roč. 5 chlapců, 7
děvčat
4. post. roč. 7 chlapců, 2
děvčata
5. post. roč. 2 chlapci, 4
děvčata
Celkem 57 dětí.
Náboženské vyznání:
Římskokatolické
50 dětí
Československé
2 děti
Českobratrské
2 děti
Bez vyznání
2 děti
Adventisté
1 dítě
Všechny děti jsou české
národnosti.
Národní škola je dvoutřídní. V
1. třídě vyučuje Leopold
Žeravík, ve 2. třídě Frant. Kolář
z Hostovic. Řím. katol.
náboženství vyučuje Marta
Kamenická, českobratské p.
farář Strnad z Dvakačovic,
čekoslovenskému Fr. Šimonová
z Moravan. Ručním pracím
vyučuje Jindřiška Hořčicová.
Místní školní rada je stejného
složení jako ve šk. roce
1948/49.
Ustavující schůze Sdružení
rodičů a přátel školy se konalo
v neděli 18. září 1949 v 8 hod
večer v místnosti 2. třídy školy.
Byli zvoleni tito činovníci:
Předseda: J. Velinský
Místopředseda: J. Mlejnek
Jednatel: L. Žeravík

29. října uspořádala ORO v
Holicích
ve 2. třídě školy
filmový večer, na kterém byl
promítán film o Stalinovi.
Večera se zúčastnilo žactvo nár.
školy.
Podpisová
akce
k
70.
narozeninám
generalisima
Stalina byla provedena 3.
listopadu 1949.
5. listopadu 1949 uspořádal
akční výbor N.F. ve 2. třídě
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školy v 8 hodin večer oslavu
Říjnové revoluce. Program
zpestřily děti 2. třídy přednesem
několika vhodných básní.
Loutkové
divadlo zahájilo
činnost
20.11.1949
hrou
„Vodníkova Hanička“.
Oslava naroz. K. Gottwalda
byla provedena v obou třídách
21.listopadu 1949.
4. prosince 1949 sehrálo
loutkové divalo hru “Jak čerti
vyplatili čerta“.
21. prosince 1949 dožil se 70 let
J. V. Stalin. K tomuto dni
vypracovaly školní děti zdravici
a zúčastnily se podpisové akce.
25. prosince byla ve škol. šatně
uspořádána M.R.O. výstava o
životě a díle J. V. Stalina.
Výstavu navštívilo celkem 5
příslušníku KSČ.
2. ledna 1950 nastoupil místo
ředitele školy při nár. škole v
Hostovicích, třídní učitel II.
třídy Frant. Kolář. Na jeho
místo nastoupila A. Králová,
která byla od 1. ledna 1950
ustanovena OŠV v Holicích na
nár. školu v Kostěnicích.
Dne 12.ledna 1950 vykonal
prohlídku školy A. Gotvald.
Druhá schůze SR a PŠ se
konala 15. ledna 1950 po
loutkovém
představení
„Začarovaný
Kašpárek“.
Loutková
scéna
byla
zdokonalena zakoupením 2
mikrofonů.
5. února 1950 sehrálo loutkové
divadlo hru „Královský kocour
Kulíšek a švec Matýsek“.
Od 5. do 18. února 1950
zúčastnil se politic. školení ve
Vápen. Podole L.Žeravík.
26.
března
1950
byla
uspořádána v 1. třídě filmová
besídka, na které p. Mlejnek
promítl dětem několik pěkných
veseloher.
9. dubna bylo dodáno pro
loutkové divadlo 5 nových
loutek.
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1. května 1950 byl zřízen ve
zdejší škole útulek. Potrvá do
konce října 1950.
16. dubna nastoupila na polit.
školení ve Váp. Podole tříd. uč.
2. třídy A. Králová.
22. dubna byla v 8 hod. večer
uspořádána ve II. tř. oslava V. I.
Lenina, na které promluvil Zd.
Šafář, učitel z Dašic.
Oslava květnové revoluce byla
provedena 9. května 1950 v 8
hod. večer. Na oslavě promluvilo
významu květnové revoluce L.
Žeravík.
14. května 1950 uspořádala Rada
žen v sále u Havlíčků o 2. hod.
odpoledne oslavy Dne matek.
Program dodaly děti nár. školy a
děti z útulku. Oslavu řídila tříd.
učitelka 2. třídy A. Králová.
4. června 1950 zúčastnilo se
žactvo II. tř. za vedení A.
Králové tělovýchovného dne v
Holicích.
8. června 1950 byla v II. tř.
založen členem SČM Benešem z
Dašic pionýrský oddíl, který čítá
8 dětí.
22. června 1950 podniklo žactvo
II. třídy jednodenní výlet do
Babiččina údolí.
24. června 1950 zúčastnilo se
žactvo
I.
třídy
divadel.
představení
v
Dašicích
„Kašpárkův boj s čerty“.
Zápis do 1. třídy nár. školy byl
proveden ve středu 28. června
1950 od 10 do 12 hod.
dopoledne. Zapsáno bylo 11 dětí.
Závěrečná schůze SR a PŠ se
konala ve středu 28. června 1950
v 8 hodin večer ve 2. třídě nár.
školy.
Školní rok 1949/50 byl zakončen
30. června filmovou besídkou,
na které p. Mlejnek promítl
dětem několik pěkných filmů.
Zapsal L. Žeravík
Školní rok 1950-1951
Školní
rok 1950-51 byl
slavnostně zahájen 1. září 1950.

Z historie…
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Školní budova a obě třídy byly
vyzdobeny již koncem měsíce
srpna, po vzorném úklidu, o
který se zasloužily maminky
dětí. Slavnost se konala ve 2.
třídě. Nejdříve byly zahrány
státní
hymny,
následovalo
přivítání přítomných: za MNV
předseda MNV s. Voříšek, za
Radu žen s. Bártová, za KSČ s.
Kašparová a za školní osvětu s.
Mlejnek, kteří pak promluvili k
shromážděným rodičům a dětem.
Přivítána byla též nová učitelka
Vlasta Jedličková. Děti přispěly
k pořadu slavnosti sborovou
recitací. Projev měla též
ředitelka A. Králová, která
přijala slib zástupce pionýrů
školy.
Po vyslechnutí rozhlasového
projevu ministra školství prof. Z.
Nejedlého
byla
slavnost
zakončena písní práce. Pak
následovala beseda s rodiči.
Odpoledne byla pro žactvo obou
tříd připravena filmová besídka.
Zábavné a poučné filmy promítal
p. Mlejnek.
Stav žactva je následující:
1. třída, 1. postup. roč.
chlapců, 7 děvčat
2. postup. roč.
chlapců, 4 děvčata
2. třída, 3. postup. roč.
chlapců, 10 děvčat
4. postup. roč.,
chlapců, 7 děvčat
5. postup. roč.,
chlapců, 2 děvčat
32 chlapců a 30 děvčat
V obou třídách 62 dětí.

5
13
2
5
7

Náboženské vyznání:
Římskokatol.
1. třída 26 dětí
československé 1. třída 1 dítě
českobratrské
1. třída 1 dítě
adventisté 7. dne 1. třída 1 dítě
bez vyznání
1. třída žádné
Římskokatol.
2. třída 28 dětí
československé 2. třída 1 dítě
českobratrské
2. třída 2 děti
adventiské 7. dne 2. třída žádné

bez vyznání
2. třída 2 děti
Všechny
děti
jsou
československé příslušnosti a
české národnosti.
Národní škola je dvoutřídní.
Poněvadž ředitel L. Žeravík byl
dekretem ONV – IV. ref. v
Holicích č. 198 z 20.7.1950
zproštěn vedení školy, převzala
školu Albína Králová, která
vyučuje v 1. třídě. Ve druhé třídě
učí
Vlasta
Jedličková
–
Hlinecká, která byla na zdejší
školu přeložena z Moravan.
Římskokatolickému náboženství
vyučuje
Marta
Kamenická,
českobratr.-evang. farář Strnad z
Dvakačovic a československému
nikdo.
Ustavující schůze SRPŠ se
konala 3. října 1950 ve 2. třídě.
Byli zvoleni:
1. Předseda: Jindřich Mlejnek
2. Jednatelka: Albína Králová
3.Zapisovatelka:
Vlasta
Jedličková
4. Pokladnice: Marie Poláková
5. Revizoři účtů: A. Koubková,
B. Kašparová
SRPŠ se usneslo, že zakoupí
umyvadla pro obě třídy, a že
loutkové divadlo zahájí sezonu v
listopadu pod vedením J.
Harapáta a J. Bednáře.
Radostně byl přivítán návrh A.
Králové o pořádání půldne
otevřených dveří, což jistě více
utuží styk školy s rodiči.
11. září přispěli žáci a žákyně
recitacemi a zpěvem ke zpestření
programu besedy k získání
brigádníků pro Ostravsko. 4.
října odpoledne odpracovala celá
škola na brigádě při trhání lnu
256 hodin.
16. října zpívaly děti před
přednáškou „Sovětská žena – náš
vzor“.
Veškeré
žactvo
školy
je
organizováno v Dorostu Čs.
červeného kříže.
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V měsíci říjnu podepsalo 40
žáků a žaček smlouvu
spořivosti mládeže a obě
učitelky se zavázaly, že
celou akci povedou.
Na škole byl založen nový
oddíl pionýrů ze žáků 4.
ročníku. Podaly přihlášku –
až na jednoho všichni. Je
tedy ve 2. třídě 87 % žactva
v
pion.
organizaci.
Vedoucím je Milan Valenta
člen ČSM z Dašic, jeho
zástupce Vlasta Chmelíková,
žákyně 4.ročníku střední
školy
v
Dašicích.
Pedagogickým poradcem je
učitelka V. Jedličková.
28. října bylo vzpomenuto v
poslední hodině vyučování
27. října. Heslem oslavy bylo
„Svornou prací za rozkvět
vlasti,
za
mír,
za
socialismus“. Téhož dne
uspořádala Osvět. beseda ve
škole výstavu knih při níž
pořadatelskou službu měli
pionýři.
(Potom je dlouhý odstavec,
který se ze špatné kopie při
nejlepší vůli vůbec nedá
přečíst - poznámka p.
Udržalové).
23. listopadu byla provedena
oslava narozenin pres. K.
Gottwalda v obou třídách.
3. prosince sehrálo žactvo v
hostinci u Havlíčků hru „Pro
květinu míru“ s velkým
úspěchem.
Před
představením měl projev
předseda SRPŠ J. Mlejnek o
významu míru pro svět.
10. prosince zahájilo činnost
loutkové divadlo hrou „O
pyšné base“.
21. prosince byly oslaveny v
osobu třídách narozeniny
gen. J. V. Stalina. Téhož dne

Z historie…
odpoledne byla uspořádána
ve škole vánoční nadílka pro
žactvo, i děti zeměděl.
útulku.
Vánoční prázdniny trvaly od
22. prosince do 2. ledna. V
této době byly znovu natřeny
tabule v obou třídách a celá
škola umyta a uklizena.
Nátěr tabulí provedl mistr
Borovec z Dašic a úklid 19
maminek dětí.
26. prosince sehrálo loutkové
divadlo
hru
„Miliontý
posluchač rozhlasu“.
3. ledna 1951 byl na naši
škole zahájen 3. rok pětiletky
a při té příležitosti si žáci
dali závazek: Ani drobet
jídla v koši na odpadky.
21. ledna bylo vzpomenuto
výročí úmrtí V.I. Lenina.
31. ledna byly rozdány
žákům školní zprávy.
Od 1. do 5. února trvaly
pololetní prázdniny.
14. února byly uspořádány
„Hovory MNV s občany o
škole“, na nichž byla velmi
pěkná účast a z nichž
vyplynuly hodnotné závazky,
jak učitelek, tak MNV,
patronátního závodu UMEZ
v Dašicích a
občanů
kostěnických, hlavně ve
prospěch začátkem února
zřízené mateř. školy.
24. února bylo žactvu
připomenuto
výročí
památného 25. února 1948.
8. března byl oslaven
Mezinárodní den žen a
svátek matek.
Od 22. do 27. března byly
velikonoční prázdniny a v
této době byl opět za pomoci
maminek proveden generální
úklid školy.
15. dubna se účastnilo žactvo
„Pochodu míru“. Téhož dne
pionýři odjeli do Holic, kde
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sehráli scénu „Mírový dopis“
v rámci okresního kola STM.
Za to dostali čestné uznání a
pionýrka
B.
Bartoňová
získala diplom za přednes
básně „Má vlast“.
Oslavy svátku práce v
Holicích se účastnily obě
učitelky s pionýry zdejší
školy.
18. května byla provedena
zdravotní pracovnicí z ONV
Holice prohlídka žactva. 27.
května vystoupily děti z
národní i mateř. školy na
slavnosti „Sokolský den“.
1. června hledali žáci a
učitelky
mandelinku
bramborovou.
7. června podnikly děti
jednodenní výlet autobusem
do Toulovcových maštalí, na
Košumberk a Rychmburk.
V rámci družby s dašickou
národní školou došlo ke
vzájemným
návštěvám
žactva a učitelů 1. a 2. třídy
obou škol ve dnech 13. a 18.
června.
28. června byl proveden
zápis do 1. třídy školy.
Zapsáno bylo 10 dětí. 9 dětí
odešlo do střední školy do
Dašic.
Školní rok byl ukončen
besídkou za účasti rodičů a
škol. referenta s. Mlejnka.
Zapsala A. Králová
_
O prázdninách v r. 1950 byl
pan řídící Leopold Žeravík,
slušný a čestný člověk, dobrý
učitel, přinucen opustit byt
ve škole, kde s rodinou
bydlel, obec, i svoje učitelské
povolání, které dál nesměl
vykonávat. Nikde. Proč?
Květa Udržalová
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POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Vzhledem k tomu, že zítra je poslední školní den, pardubická krajská policie by ráda dala občanům
několik cenných preventivních rad na prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče ve
vztahu k vysvědčení, aby byli při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty
pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období prázdnin je
v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek,
tvoření se kolon nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů,
cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby:






byli zvláště pozorní a ohleduplní,
na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou,
zajistili si během cesty dostatek tekutin,
cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní značení,
a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.

Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom doporučovali
vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky.
Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat
tábory, které mají prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické
zázemí. O dětech, které na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj
volný čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných návykových látkách.
Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě nedoporučuje
dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako
pozvánka pro zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se
domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i
různé typy technického zabezpečení objektů.
Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují na krádeže
z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech
pod ruku.
Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních dokladů všech
členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích kam cestujete. Důležité
rady a upozornění na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva
zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv.
DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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