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Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Č. 2 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE  24.6.2021 V KULTURNÍM DOMĚ.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usne-
sení z jednání zastupitelstva ze dne 4.3.2021.

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

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotací 
POV Pardubického kraje, SZIF – vybavení kuchyně 
v MŠ, MŽP – štěpkovač, kontejnery .

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpoč-
tu č. 2. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje koupi pozem-
ku p.č. 644/18 k.ú. Kostěnice za cenu 363 000,-Kč 
od Občanské bytové výstavby Pardubice a pově-
řuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný pře-
vod pozemku p.č. 644/13 v k.ú Kostěnice, veřej-
ného osvětlení, rozhlasu, komunikace, chodníku, 
dešťové kanalizace, vodovodního řadu od společ-
nosti Občanská bytová zástavba Pardubice a po-
věřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.  

 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pro-
vozování vodovodního řadu se společnosti Vak 
Pardubice, následné vložení do jeho majetku 
a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje umístění boxu 
ze společnosti Zásilkovna a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy včetně dodatku. 

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informa-
ce ke stavbě splaškové kanalizace v obci. 

10. Obecní zastupitelstvo ruší OZV č. 1/2017 
o nočním klidu a schvaluje OZV č. 1/2021 o noč-
ním klidu.  

11. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k za-
řízení kalkulací, projektu a návrhů retarderů  
na místní komunikace. 

SOUTĚŽÍTE S KALENDÁŘEM

Celoroční soutěž s obecním kalendářem úspěšně 
pokračuje. Přinášíme Vám jména výherců již pro-
běhlých kol. Vítěze losujeme a vždy odměníme.

7. kolo | máchadlo u dolního rybníka
Vylosována byla  Irena Kučerová

8. kolo | pumpa se studnou na nádraží  
Vylosována byla  Denisa Ročková 

9. kolo | mluvítko v nádražní čekárně
Vylosována byla  Aneta Vlastníková                                   

10. kolo | sloupek v chodníku u nádraží
Vylosována byla  Iva Marková                         

11. kolo | zámek na kolejích vlečky
Vylosován byl  Vlastimil Englich nejml.                              

12. kolo | klika u kapličky      
Vylosována byla  Tereza Jeřábková  
         
V dalším kole můžete vyhrát i Vy. Vždy jednou 
za  2 týdny v pondělí - po otočení nové stránky 
kalendáře - zašlete sms na tel. 606 660 213 nebo 
e-mail na adresu obec.kostenice@volny.cz a uveď-
te, co je na obrázku a kde v obci se „to“ nachází. 
Uveďte své jméno a příjmení. Vylosovaná správná 
odpověď bude vždy odměněna :).

Obec Kostěnice 

www.kostenice.cz
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BLAHOPŘEJEME 
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Červenec 2021
Bečková Anna
Udržalová Květoslava
Jelínek Václav
Polák Miloslav
Kopecký Josef

Září 2021
Faltýnková Věra
Netolická Božena

Všem přejeme hodně štěstí
 a zdraví do dalších let. 

-V.Pátek-
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 20. června se po dlouhé pau-
ze způsobené covidovou pandemií 
mohlo opět uskutečnit veřejné Vítání 
občánků, na které bylo pozváno hned 
8 dětí se svými rodiči. Na začátku vy-
stoupily s krátkým programem děti 
z místní Mateřské školy, pod vedením 
Mgr. Ivany Plecháčkové, ředitelky MŠ 
Kostěnice. O příjemný hudební dopro-

vod se postaral Petr Svatoň. Dovolte nám 
představit Vám všechny vítané děti, kte-
rým přejeme ať se jim v naší obci dobře 
a vždy ve zdraví žije: Matyáš Englich, Jonáš 
Havlas, Eliška Janoušková, Elen Jeřábková, 
Agáta Likešová, Zorka Kryzanová, Silvie 
Stará a Petra Vocásková.

-l.l.-

Vítejte

Pozn.: Na fotografii není Matyáš Englich a Silvie Stará, jejichž rodiče se z účasti na obřadu omluvili. 

Děti z MŠ (zleva Anička, Zuzanka, Kačenka, Ondrášek, 
Terezka a Pavlínka)
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KANALIZACE
INFORMACE O PROJEKTU | ČERVEN 2021

S příchodem léta se stavba kanalizace dostala do své 
závěrečné fáze. Stavaři z několika firem se pohybu-
jí po  celé obci. Zatížení pro naše obyvatele v podobě 
omezení v dopravě a spousty nepořádku je vysoké. Dě-
kujeme, že všechna tato příkoří zvládáte. Pomalu se blí-
žíme k fázi, kdy hlavní technologické části stavby  budou 
dokončeny – a to včetně části přípojek ve zpevněných 
plochách, které jsou dle rozhodnutí zastupitelstva sou-
částí obecní akce. V některých částech již probíhají tla-
kové zkoušky a kamerové prohlídky uloženého zařízení 
hlavních řádů. Připomínáme, že až do zkolaudování 
akce se není možné ke kanalizaci připojovat !! 
Při  tlakových zkouškách byste se v opačném případě 
mohli doma dočkat nepříjemného překvapení – mimo 
to, že byste samozřejmě komplikovali dokončení stav-
by. Až  bude možné se ke kanalizaci připojit, budeme 
Vás pochopitelně informovat.
Ceny všech stavebních materiálů se v posledních mě-
sících dost prudce mění – proto Vám bohužel nejsme 

schopni na delší období garantovat výhodnější cenu 
na materiál pro Vaše přípojky, tak jak tomu bylo na jaře. 

Za pochodu je také třeba řešit spoustu technických 
problémů – ty největší stavbu provázejí v úseku kolem 
obecního úřadu a školky, kde je nutno trvale odčerpá-
vat vodu pomocí vrtaných studní – díky vysoké hladině 
spodní vody a největší hloubce výkopu. Problémy byly 
také s umístěním přečerpávací šachty u nádraží - bylo 
nutno ji posunout z důvodu střetu s drážními kabely. 
Poměrně složité je také jednání s ČEZem ohledně pro-
vedení přípojek elektřiny k přečerpávacím stanicím.

Daří se  i na části stavby, kterou zajišťuje společnost VaK 
Pardubice – tzn. poslední přečerpávací stanice u křížení 
cyklostezky a Kostěnky včetně výtlaku až do Dašic.

Celkově lze tedy konstatovat, že plánovaný harmono-
gram stavby je ve svých hlavních termínech dodržován.
Následně nás samozřejmě ještě čeká spousta práce 
na úpravách a opravách terénů a povrchů. Tyto činnosti 
nás zřejmě budou provázet až do zimy.

 Obec Kostěnice

OHLÉDNUTÍ ZA KARNEVALOVOU 
PROCHÁZKOU KOSTĚNICEMI
 
Poslední březnový víkend vyrazili mnozí z našich kama-
rádů na karnevalovou procházku Kostěnicemi. Covido-
vá situace nám nedovolovala sejít se tradičně v kultur-
ním domě, ale to nám ani na chvíli nezabránilo v tom, 
abychom masky a převleky neoblékli a karneval neu-
skutečnili. Na karnevalové procházce jste ozdobili šaš-
ka, prolezli opičí dráhou, barevnými krepovými proužky 

dokonale ozdobili keř, zatančili jste před skrytou kame-
rou, snažili se sestřelit vodou bonbon, zapózovali jste 
ve fotokoutku, právem jste otrhali lízátkovník a pak při-
šlo to nejtěžší: zneškodnit zahradní škůdce! Tato pudin-
ková bitva přinesla oběti v podobě mandelinky, mšice, 
housenky a slimáka. Děkujeme za vaše pudinkové zau-
jetí a doufáme, že jsme tímto krokem – společně s Vámi 
- výskytu škůdců zamezili. Než to půjdete na zahradu 
zkontrolovat, prohlédněte si fotky a za rok se zase uvi-
díme. Ahoooooj!

-l.l.-  a TJ Sokol Kostěnice

Pokračování ze str. 1
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Po dlouhé zimě jsme chtěli společně 
oslavit svátky jara a Velikonoce. Nešlo 
to ale způsobem, na který jsme byli 
zvyklí, nebyla možnost se společně 
sejít, popovídat si. Karanténní opatře-
ní byla nekompromisní. A pak přišly 
Slavnosti sněženek. Chtěli jsme Vám 
vykouzlit úsměv na tváři, chtěli jsme, 
abyste i přes veškerá omezení měli 
pocit radosti z právě začínajícího nej-
hezčího období v roce a užili si ho pl-
nými doušky.
Obec Kostěnice symbolicky věnovala 
všem místním seniorům jarní květinu 
doplněnou o semínka a čtení ke  ká-
vičce v podobě zahrádkářského ča-
sopisu. Zástupci TJ Sokol Kostěnice 
osadili a dozdobili betonové květiná-

Slavnosti 
sněženek OHLÉDNUTÍ

če před Kulturním domem, Obecním 
úřadem a místní prodejnou; jarní výz-
dobou rozkvetlo i prostranství za pod-
jezdem směrem k nádraží.
Oslavy vyvrcholily v neděli před Ve-
likonocemi. Všudypřítomnou jar-
ní a  velikonoční výzdobu doplnila 
naučná stezka, která nejen dětem 
představila tradice s jarním obdobím 
spojená.  Na své procházce obcí jste 
mohli na jedné ze tří tabulí zanechat 
vzkaz nebo pozdrav např. svému sou-
sedovi. U rybníka jste měli možnost 
vyzkoušet si nový fenomén malování 
na  kamínky, děti si určitě zaskákaly 
panáka, pustily se do tipovací sou-
těže, ……..a  protože každá slavnost 
by  měla být zakončena muzikou, 
nesměla chybět ani v případě SLAV-
NOSTÍ SNĚŽENEK. Pokud jste měli jen 
trochu přiotevřené okýnko do svého 
domku, pak jste určitě zaslechli zvuk 
harmoniky a líbivé melodie, s kterými 
sympatický muzikant procházel zve-
sela Kostěnicemi.

Děkujeme, za Vaše vyzdobené 
předzahrádky, skalky i truhlíky na ok-
nech, které byly součástí SLAVNOSTÍ 
SNĚŽENEK, a které nám při procházce 
naší obcí dělaly radost.
SLAVNOSTI SNĚŽENEK byly o radosti, 
barvách a jaru. 

-l.l.-

Nezapomněli jsme a přicházíme s vy-
hodnocením tipovací soutěže z  jar-
ní vycházky SLAVNOSTI SNĚŽENEK. 
Součet délek všech čtyř pomlázek 
byl 962 cm. Nejdelší pomlázka měřila 
277 cm. Nejbližší tip měla Zuzanka A., 
ta odhadla velikost nejdelší pomlázky 
272 cm. Celkový součet délek, který 
jsme mimochodem měli v tipovací 
soutěži na mysli, pak nejlépe odhadli 
Vlastík a Naděnka Englichovi - napsali 
999 cm. Všem třem náleží sladké od-
měny. Gratulujeme a ceny doručíme. 
     
   Jana Víchová



NAZDAR 
SOKOLOVÉ….

Než nám začnou prázdniny, dovolím si několika věta-
mi shrnout letošní cvičební sezonu. Kvůli nám dobře 
známým okolnostem nebyla, co se týče sportu, valná, 
ale snažili jsme se být společně s vámi alespoň na ne-
tradičně pojatých akcích pro děti.  Snad jste si je užili, 
protože organizátoři opravdu HÓÓÓDNĚ MOC.
Chtěla bych poděkovat všem, co pomohli zorganizo-
vat Mikulášskou a  Karnevalovou procházku, Slavnosti 

sněženek a Dětský den – S večerníčkem v pohybu. Bylo 
to milé a alespoň na chvilku jsme mohli být zase spo-
lu!!! A děkuji také  Vám -  sportovcům a klubovničkářům 
za podporu a přízeň! Moc se na Vás těšíme na podzim 
a doufáme, že sportovat a výtvarně tvořit budeme 
bez omezení venku i uvnitř.
Za všechny cvičitelé a zástupce TJ Sokol Kostěnice ČOS 

Jana Víchová
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Oslava letošního Dětského dne 
v Kostěnicích probíhala opět za účas-
ti nejznámějších dětských večerníč-
kových postaviček, ale aby se dala 
všechna stanoviště stihnout, bylo 
nutné být s Večerníčkem v pohybu. 
Takovým Večerníčkem byl pak každý 
z našich kostěnických kamarádů, kte-
rý v doprovodu dospělého nebo sám, 
vyrazil na cestu, ta začínala u Kultur-
ního domu a končila v Borovince. 
Pojďte si některá stanoviště projet 
společně s námi a zavzpomínat:
Dříve, než vám klesnou víčka těšně 
před spaním, uvidíte Večerníčka jak 
se uklání…VLASTNĚ NÉÉÉ! Tady jste 
viděli Večerníčka jak skládá čepice. 
A už to umíte taky? 

Hra na bonga z daleké Afriky byla 
opravdu mystická. Většina z Vás totiž 
přivolala svým bubnováním opravdo-
vý déšť.

Dušička do hrníčku, rybička z rybníč-
ka. Našeho vodníka se ale nemusel 
nikdo bát.

S VEČERNÍČKEM 
V POHYBU

Z pohádky si k nám odskočila Malá 
čarodějnice a ukázala nám dech be-
roucí kouzla s lektvary. Čááááááry, 
máááááry…..

V Borovince vyrostla už před časem 
bikerská dráha. Spoustu dětí láká 
a  fascinuje. Bohužel, ale není vhod-
ná pro všechny dětské věkové kate-
gorie. Požádali jsme tedy kluky, kte-
ří ji  vytvořili, aby podle náročnosti 
jednotlivé části dráhy označili a kaž-
dému kamarádovi řekli, který úsek 
je pro něho vhodný a jak se na tako-
vé dráze chovat. Díky tomu si dráhu 
ve své třídě náročnosti mohli vyzkou-
šet všechny děti i jejich rodiče. Biker-
ská dráha byla bezesporu nejoblíbe-
nějším stanovištěm.  Za zodpovědný 
přístup k tomuto stanovišti a pomoc 
při realizaci Dětského dne v Kostěni-
cích, chceme moc poděkovat: Tomo-
vi Táborskému, Vincentovi Fibichovi 
a Romanovi Dostálovi.



Hned další týden po ukončení hon-
by za pokladem jsme udělali sobotní 
Kostěnický braňáček dvojic. Zúčastnili 
se skoro všichni členové malých hasi-
čů a přidali se i hasiči z Horních Ředic, 
celkem 20 dvojic závodníků. 
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S příchodem jara se probudili i mla-
dí hasiči a hned jak se jen trochu za-
čaly uvolňovat vládní nařízení, vrhli 
se na pravidelné aktivity. Na prvních 
14 dní v dubnu jsme připravili honbu 
za  pokladem, tentokrát pod heslem 
„Víš kam vyrazit hasit/pomáhat aneb 
průvodce Kostěnickým místopisem“. 
Děti i jejich rodiče hledali místa, jejichž 
názvy znají často jenom starousedlíci. 
Zjistili tak například, kde se v Kostěni-
cích nacházejí Radiště, Bahenec, Bo-
rovinka, Větrolam, Žíznivá ulice nebo 
kde vedla kdysi Trstenická stezka. 

A pokud jste projeli Borovinkou až na 
konec, najednou vysvitlo slunce a če-
kala na Vás zasloužená sladká od-
měna. Všechny děti si měly možnost 
vybrat z ručně malovaných perníčků 
od Pruhovaného Anděla a do kapsy 
si na cestu zpět přidaly i nějaký bon-

bon. Všem malým i velkým Večerníč-
kům děkujeme za účast a za rok, tře-
ba zase v pohádce, naviděnou!
S Večerníčkem v pohybu jste byli díky 
TJ Sokol a Obci Kostěnice. 
    -l.l.-

SDH Kostěnice  | mladí hasiči
V kategorii starších žáků nakonec vy-
hrála právě děvčata ze Ředic, v mlad-
ší kategorii vyhráli Marek Čapek a Jiří 
Štěpánek, v přípravce Kateřina Lo-
hynská a Jakub Gallat.
23. dubna jsme vyrazili uklízet Česko. 
Tato akce patří již tři roky k našim jar-
ním i podzimním aktivitám. Snad díky 
tomu děti pochopí, že odpadky patří 
do koše a ne do přírody. 

Následovaly páteční tréninky, kdy 
si přípravka stihla vyrobit a upálit ča-
rodějnici (upalovali jen někteří, ostat-
ní si je raději odnesli domů ;-)). 
Starší začali intenzivně trénovat 
na  jediné závody v této sezoně, kte-
rými bylo okresní kolo hry Plamen 
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v Pardubicích 29.5.2021. Moc času 
na  trénování nebylo, ale byli jsme 
na tom se všemi dalšími sbory stej-
ně. O  to víc nás překvapilo skvělé 
umístění našich svěřenců právě 
na okresním kole. Získali 3. místo 
a  tím i postup do krajského kola. 
Nejlepší z něho postupují až na re-
publiku. Takové ambice jsme 
opravdu neměli, ale úplnou ostudu 
jsme si udělat také nechtěli. Zabra-
li jsme tedy v  tréninku, měli jsme 
na  to pouze týden. Děti i vedoucí 
však ochotně chodili trénovat ka-
ždý den. V den D -5.6.2021- jsme 
vyrazili opět směr Pardubice, kde 
letos okresní kolo probíhalo. Par-
dubický okres jsme reprezentova-
li spolu s  Komárovem a Holicemi. 
Na  štafetě dvojic jsme si vybrali 
všechnu smůlu (trestné vteřiny 
za dotyk kužele), pak už se jen daři-
lo. Nakonec jsme obsadili krásné 6. 
místo z 12 družstev, většina z nich 

ostřílených matadorů krajských 
kol. Jako vedoucí jsme v takový 
výsledek ani nedoufali. Děkujeme 
moc dětem za reprezentaci nejen 
okresu, ale i obce Kostěnice, pro-
tože v hasičském sportu už tuší, 
že nějaké Kostěnice vůbec existují 
;-). Součástí družstva byli: Andrea 
Vlastníková, Veronika Pavlíčková, 
Jan Štěpánek, Eliška Kubíková, Ro-
man Dostál, Jakub Němec, Matyáš 
Černý, Jakub Jirout a Ladislav Šmíd. 
Velmi krátkou, ale intenzivní zá-
vodnickou sezonu máme za sebou 
a teď už si budeme jenom užívat. 
Čeká nás výlet do hradeckých lesů, 
stanování na Buňkově a v srpnu 
týdenní soutěžení v Božejově. Po-
kud bude mít někdo z dětí chuť 
se k nám připojit, klidně může při-
jít na kterýkoliv trénink každý pá-
tek od 16 hodin (3-6 let, 12-15let) 
a od 17:00 (7-11 let).

Jana Š.
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Únorový karneval jako by byl malým rozloučením před vel-
kým odloučením. Mateřská škola byla, dle nařízení vlády, 
do půli dubna uzavřená. V dubnu jsme se sešli v omeze-
ném počtu a naše setkávání bylo podmíněno testováním. 
Vše jsme zvládli a v květnu jsme se konečně mohli setkat 
v plné sestavě. Květen jsme tedy strávili společným pozná-

váním jarní přírody, květin, zvířátek a hmyzu. Užili jsme 
si  akci Splašené stroje. Každé dítě si přivezlo do  školky 
svůj „splašený stroj“ a prostřednictvím různých aktivit 
si osvojovalo a upevňovalo různé dovednosti v řízení své-
ho stroje. Největší úspěch měl přejezd lávky a vodního 
příkopu. 
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Červen jsme zahájili dětským dnem „Po stopách pokladu 
starého brouka“. Děti na každém připraveném stanoviš-
ti získaly kousek mapy, kterou společnými silami složily 
a přečetly si, kde je poklad schovaný.
Přivítali jsme mezi sebou také spisovatelku Jitku Vítovou, 
která dětem ukázala, jak vzniká kniha, jak pracuje spiso-
vatelka či ilustrátorka. S dětmi pracovala i pomocí svých 
knih, které mají děti moc rády.

Paní spisovatelka Jitka Vítová

Naše dny ve školce

Ivana Plecháčková
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NAŠE ZAHRADA 
Zahradnice a zahradníci, léto pomaloučku ťuká na dveře, jaro bylo trošku zvláštní, nechalo na sebe dlouho čekat, pak přišlo 
hoooodně vody a sluníčku se z mraků moc nechtělo. Doufejme, že se počasí uklidní a my si stihneme na svých zahradách 
užít pravé letní dny!!!! A co byste neměli v tyto dny jako správní zahradníci opomenout?

ČERVEN

•  sklízíme jahody, třešně, zeleninu
•  zaštipujeme rajčata, hnojíme plodovou zeleninu
• kontrolujeme možné napadení rostlin škůdci 
(pozor na mšice a mandelinku), preventivně ošet-
řujeme proti plísni
•  pokud zavařujete okurky, vysejte si kopr
•  sestřihněte bylinky ještě před kvetením a nasuš-
te na zimu

Dobrý tip:  Tip na biologickou ochranu rostlin: Boj se slimáky a mšicemi zdá se nekonečný, vyzkoušejte hořčičná semínka

Semínka hořčice rozemeleme (můžeme koupit hořčičný prášek) a  ten buď použijeme jako posyp – zamezíme tak slimá-
kům k proniknutí k rostlinkám, nebo ho využijeme jako postřik - smícháme 2 lžíce hořčičného prášku s 5 litry vody a 100 
ml octa a postřikovačem ošetříme listy proti mšicím a mandelince.

ČERVENEC | SRPEN

•  plejeme záhonky, sekáme trávu, kterou použí-
váme jako mulč okrasných rostlin
•  zastřihneme levanduli po odkvětu, přihnojíme
•  množíme trvalky, keře.(pozor na mšice a man-
delinku), preventivně ošetřujeme proti plísni
•  přihnojíme balkonovky, ať dlouho kvetou
•  zakládáme nové jahodníkové záhony

Bylinky kam se podíváš
Kdo by je nemiloval? Spousty z nás 
právě s nimi započali svoji „zeměděl-
skou éru“. Nejvíce rozšířené, ty kte-
ré používáme v kuchyni  při  vaření, 
nemá cenu rozepisovat, spíše se po-
díváme na ty méně známé, méně 
rozšířené.  Vybrala jsem ty, které Vám 
mohou zkrášlit zahradu nebo  květi-
náč.
Bakopa drobnolistá – bylinka 
pro  mozek, má ráda stále vlhký 
až mokrý substrát.

Šalvěj drobnolistá – použijeme krás-
né červené květy i listy, můžeme jimi 
ozdobit dezerty, saláty.
Perila – zelená a červená – výborná 
do salátů.
Skořicová bazalka – pro milovníky 
asijské kuchyně.
Topolovka růžová – 3m vysoká, 
atraktivní okrasná bylina. Květy vy-
užijeme na čaj při zánětech horních 
cest dýchacích a při zažívacích potí-
žích. Také se používá k dobarvování 
likérů a vín .
Stévie –  vhodná jako přírodní sladi-

dlo, v létě ji dávám společně s mátou 
a citronovou trávou do džbánku s vo-
dou -  příjemné osvěžení.
Tak milí zahradníci, hezky se o své za-
hrady starejte, vytrvejte a neházejte 
flintu do žita při prvním neúspěchu,  
protože  posezení  v letním podveče-
ru  v  upravené  zahradě,  je ta největ-
ší odměna za všechnu Vaši dřinu!!!!   
Budu ráda, když se s námi podělíte 
o Vaše tipy na pěstování čehokoliv, 
protože stále je se co učit!!!! 

Krásné léto Vám všem přeje, 
Jana Víchová
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KOSTĚNICKÉ SÁŇKAŘSKÉ A LYŽAŘSKÉ 
SVAHY

         Obec Kostěnice leží víceméně v rovině. Sice od kapličky 
směrem ke hřbitovu vede silnice trochu do kopce, ale jen 
mírně. Vzpomínám, že v mém ranném dětském věku jsem 
v zimě, když napadl sníh, hledal jakýkoliv kopeček na sáň-
kování a později na lyžování. 
       Můj rodný dům stojí v části obce, která se nazývá 
„Na  Bahenci“ (v dřívějších dobách zde býval rybník zva-
ný Bahenec) a také jedno místo tam mělo pojmenování 
„Na  Kopečku“. I náš dvorek byl trochu s kopečka. A tam 
jsem nejdříve sáňkoval a potom i lyžoval. Později nás jako 
děti lákaly však větší kopce a nacházeli jsme je v písní-
cích, kterých kolem vesnice bylo více. Sáňkovali jsme také 
ze stráňky na zamrzlý dolní rybník, sjížděli jsme Hálův ko-
pec (dnes již zplanýrovaný), nacházel se v poli mezi Kostě-
nicemi a Moravanským) a samozřejmě jsme objevili dosti 
prudký svah, totiž železniční násep.       
        Jednou napadlo docela dost sněhu a já (bylo mně asi 
deset let) jsem zatoužil sjet na sáňkách železniční násep 
nedaleko našeho domu. Přemluvil jsem mého, už dospě-
lého, bratra a také švagra, aby šli se mnou sjíždět na na-
šich dlouhých saních železniční násep. Těm saním se říkalo 
„berany“ podle skluznic, které vpředu byly zvednuty a za-
hnuty jako rohy berana. Hlubokým sněhem jsme vytáhli 
saně proti svahu železničního náspu až ke kolejím. Tam 
jsme nasedli. Já vpředu a ti dospělí chlapi za mnou, odrazili 
jsme se a nabrali docela velkou rychlost. V té největší rych-
losti jsme však narazili na betonový sloupek (pevně zasa-
zený ve stráni), který jsme nemohli vidět, neboť byl zapadlý 
sněhem.
       Přepadli jsme přes berany do hlubokého sněhu – chlapi 
se navalili na mě – a měli jsme po sáňkování! Šli jsme domů 

(já s brekem) a táhli jsme za sebou saně se zlomenými be-
rany. Holt, ne každý sjezd se vydaří, že!
       A ještě jedna moje vzpomínka na sjezd železničního 
náspu. Byl jsem už tehdy výrostek, patnáct šestnáct let. 
Znovu v zimě napadlo hodně sněhu. Na půdě jsme měli 
tehdy dvoje lyže. Jedny starší po Němcích, když koncem 
války na nádraží zůstal odstavený vagon, ve kterém bylo 
velké množství dřevěných lyží určených zřejmě pro Wehr-
macht na východní frontu. Traduje se, že občané Kostěnic 
si lyže rozebrali. Druhé lyže již byly novější (samozřejmě 
dřevěné) s kandaharovým vázáním. Pro mladší čtenáře 
uvádím, že tehdy lyže neměly žádné pojistné vázání a kan-
daharové vázání spočívalo v tom, že boty byly lankem pev-
ně připoutány k lyžím. Vzal jsem na ramena ty novější lyže 
a zamířil k blízkému železničnímu náspu. Pod náspem, kde 
byla na louce velká zamrzlá louže, jsem dostal skvělý ná-
pad! Vyšlapu na lyžích svah proti té zamrzlé louži, sjedu 
ze svahu na led a zakončím sjezd „kristiánkou“ (tak se dříve 
říkalo oblouku při sjíždění na lyžích). Pečlivě jsem na lyžích 
ušlapal svah a přesvědčil se, že ve sjezdové dráze není žád-
ný betonový patník a u kolejí jsem se nachystal ke sjezdu. 
Rozjel jsem se, nabral rychlost a když jsem měl pod sva-
hem vjet na  zamrzlou louži, tak mně lyže vjely pod led. 
Přepadl jsem, koleny a lokty jsem prorazil led, takže jsem 
najednou ležel ve vodě. Otřesený nenadálým pádem jsem 
vstal a zjistil, že obě lyže jsou ulomeny u špičky bot a před-
ní poloviny lyží zajely pod led. Zbytky lyží jsem vzal na ra-
mena a otřesený, promočený jsem odcházel domů. Znovu 
jsem si tedy mohl říci: „Holt, ne každý sjezd se vydaří!“ 
       Ty přední poloviny lyží jsem pak na jaře, když roztál sníh 
a led a voda se vsákla do země, našel uprostřed louky jako 
připomínku mého „skvělého“ sjezdu na lyžích!
                                                                                                               

Jaroslav Lohynský

KOSTĚNICKÁ OBECNÍ HOSPODA

Provozovatelé místní hospůdky vás zvou k pohoštění. Na co se můžete těšit? 

• Výborné hlavní pivo, momentálně Bernard 11°. 
• Rotující pípa (každou chvíli jiné pivko), možnost ochutnat něco jiného.
• V pátek specialitky grilu a kuchyně. 
• Vnitřní prostor hospůdky má nový styl, v jeho zlepšování budeme ještě pokračovat.
• Dále pro Vás můžeme zajistit cateringové služby, pořádání rodinných, firemních a společenských akcí.
• Zajistíme sudová a petková speciální piva od pivovaru Nachmelená opice.
• Možnost krátkodobě ubytovat vaše příbuzné, kamarády, kolegy.
• Provozní doba se zatím ustálila na: úterý, pátek, neděle vždy od 18.00 hodin. Není, ale problém otevřít  
 mimořádně i v jiný čas a jiný den. Vše záleží na dohodě.

Budeme se těšit!
Tým MáJa
Petr Janoušek 604 813 746, Michal Málek 777 233 163

Kostěnická obecní hospoda
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ŠKOLNÍ ROK 1962- 63

Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září, za účas-
ti zástupců MNV, SRPŠ a VŽ. S. Králová promluvi-
la o výsledcích budování komunismu, mírového 
soužití, které je úsilím pracujících celého světa. 
Byly též připomenuty vědecké úspěchy SSSR – 
vypuštění kosmických lodí Vostok 3 a Vostok 
4. Hlavní referát byl zaměřen na úkoly nového 
školního roku. 
Počet  žáků: 
1.třída
 1. postup. ročník: chlapci 5, dívky 2 
 3. postup. ročník: chlapci 5, dívky 4           
2. třída 
 2. postup. ročník: chlapci 4, dívky 6
 4. postup. ročník: chlapci 5, dívky 2

Celkem 33 dětí. 

Škola je dvoutřídní. Správu školy vede s. A. Krá-
lová, která je zároveň  třídní učitelkou 1. třídy. 
Ve 2. třídě učí s. Emilie Förstlová. V první třídě 
je zařazen 1. a 3. post. ročník. Ve 2. třídě 2. a 4.  
post. ročník. Ve škole je celkem 33 žáků. Všichni 
jsou české národnosti a čsl. státní příslušnosti. 
Žáci 5. post. ročníku chodí do ZDŠ v Dašicích. 
Žáci se stravují v jídelně mateřské školy. Vaří s. 
Fr. Tučková. Všichni žáci pionýrského věku jsou 
pionýry. Vedoucí jsou z řad dašické posádky. 
Hvězdičky 3. post. ročníku vede též vojín. Jiskřič-
ky z 2. post ročníku vedou pionýrky ze 4. post. 
ročníku. M. Koubková a M. Voříšková. Na vyučo-
vání náboženství se nikdo nepřihlásil. 
Na zahajující schůzi byl zvolen předsedou s. Jin-
dřich Mlejnek, pokladníkem s. Frant. Krátký č. 
12, důvěrníkem 1. třídy s. A. Holakovská, a 2. tří-
dy s. Fr. Svatoň. Dne 6. října byl na škole oslaven 
Den armády. S žáky přišli pobesedovat vojíni 
z dašické posádky. 
Rok 1962 zakončili žáci besídkou, kterou před-
vedli dětem mateřské školy. Po besídce byly děti 
obdarovány cukrovím, ořechy a jablky. 
21. února se zúčastnili všichni žáci slavnostní vý-
roční schůze místního JZD. Jejich častuška se pří-
tomným velmi líbila. 
Vítězný únor jsme oslavili pásmem básní ve ško-
le, výzdobou školy a tříd, a pásmem básní 
ve škole a pásmem v místním rozhlase. 

8. březen byl oslaven veřejnou besídkou v sále 
u  Havlíčků. O program se postarali žáci ZDŠ, 
i mateřské školy. 
Všechny matky dětí byly obdarovány rostlými 
květinami. 
Po pololetních prázdninách byly na školu přidě-
leny 2 žákyně pedag. institutu z Pardubic na 8. 
týdenní  praxi. S. Králová byla jmenována je-
jich cvičnou učitelkou. V dubnu odjela s. Králo-
vá na 4. týdenní léčení do Františ. Lázní. Místo 
ní  vyučovala v 1. třídě s. Rybářová, penzistka 
z Pardubic. 
V předvečer Svátku práce zúčastili se pioný-
ři lampionového průvodu a pálení mírového 
ohně. Všichni žáci oslavili 1. máj v Dašicích. 
Do průvodu ustrojili společně s ČsČK alegorický 
vůz, který propagoval větší spotřebu ovoce a ze-
leniny, a odsuzoval kouření. 
Mezinárodní den dětí oslavily děti 1. června ra-
dostným odpolednem, kde se veselé písně, bás-
ně a výstupy střídaly se závodními hrami. Všich-
ni byli pohoštěni. Pionýři během celého roku 
pracovali podle zásad Co má znát a umět pio-
nýr. Všichni záskali stužku „ Mladý budovatel“. 
11. dubna 9 žáků 3. post. ročníku složilo pio-
nýrský slib a 11 žáků 2. roč. slib jiskřiček. Žáci 
po celý školní rok pilně sbírali odpadové surovi-
ny. V akci „ Štěstí“ se umístili na 2. místě v okrese 
mezi zákl. 9tiletými školami. Každý žák průměr-
ný sebral 65 kg starého papíru. 
Školní rok byl slavnostně zakončen 29. června. 
Zapsala A. Králová. 

ŠKOLNÍ ROK 1964  - 65

Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za účas-
ti zástupců MNV, VŽ a patronátního závodu. S. 
Králová promluvila o úkolech nového školního 
roku. V první řadě je to zvýšení úrovně komuni-
stické výchovy. Usnesení celostátní konference 
učitelů a školských pracovníků, která se kona-
la 24. – 26. srpna v Praze ke zvýšení komunist. 
výchovy na školách, udalo hlavní směry: využití 
vyučování všem předmětům k vyvážení komu-
nistického uvědomění žactva, zkvalitnění občan-
ské výchovy, účast žáků na fyzické práci, jednota 
výchovné práce škol, i výchovy mimoškolní, zvý-
šená individuální péče o žáky. 
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Škola i nadále zůstává dvoutřídní. Správu školy 
vede s.  A. Králová, která je zároveň třídní v 1. 
třídě (1.,2., 5. škol. rok) Ve 2. třídě (3. a 4. škol. 
rok) je třídní učitelkou s. Libuše Ťápalová, která 
byla ustanovena na místo s. Förstlové. Na školu 
byla přeložena z Rosic u Chrasti na okrese chru-
dimském. 
Školu navštěvuje 39 žáků. Všichni jsou české 
národnosti a čsl. státní příslušnosti: v letošním 
roce žáci 5. post. ročníku zůstali na škole, neboť 
poklesl stav. Do 1. ročníku bylo zapsáno pouze 1 
dítě. Skupinovou vedoucí  je s. učitelka 2. třídy L. 
Ťápalová. Pionýry 5. a 4. roč. vedou s. vojíni da-
šické posádky. Pionýry 3. ročníku žákyně 9. roč. 
z Dašic. V. Schánělová a S. Haková. Jiskřičky vede 
B. Tučková žákyně 7. ročníku z Dašic.
Stav žactva:
1. třída 
post. ročník 1. chalpci 0, dívky 1
post. ročník 2. chlapci 5, dívky 5
post. ročník 5. chlapci 5, dívky 4

2. třída 
post. ročník 3. chlapci 7, dívky 3
post. ročník 4, chlapci 3, dívky 6

Celkem 39 dětí. 

Žáci se stravují v jídelně mateřské školy. Kuchař-
kou je s. F. Tučková 
Na schůzi SRPŠ – 15. září byl zvolen nový výbor. 
Předseda: s. Jindřich Mlejnek
Pokladník: s. F. Krátký 
Třídní důvěrník 1. třídy : s. Libuše Křížová 
Třídní důvěrník 2. třídy: s. Jaroslav Jeřábek
Všichni žáci pionýrského věku jsou organizovaní 
v PO. Pionýrskou skupinovou vedoucí byla s. uč. 
Libuše Ťápalová. Jiskřičky vedla Bohunka Tučko-
vá z 8. třídy, a pionýry 3. roč. Vlasta Schánělová 
a Stanislava Haková obě z 9. třídy ZDŠ v Daši-
cích. Pionýry 4. a 5. ročník vedli s. vojíni z  da-
šické posádky. Do schůzek však chodili velmi 
nepravidelně a proto je často musela nahradit 
s. Ťápalová. 24. únova složili pionýři 3. ročníku 
pionýrský slib a jiskřičky oslavily svůj svátek. 
7. listopadu se žáci účastnili štafety a přednesli 
do místního rozhlasu své pásmo. Ve škole byla 
společná oslava VŘSR. Děti se rozloučily s rokem 
1964 besídkou na které recitovaly, zpívaly i tan-
čily. 
Besídka byla zakončena bohatým pohoštěním. 

3. března se žáci zúčastnili veřejné schůze 
JZD kulturní vložkou. 
7. března oslavili žáci společně s dětmi zem. 
útulku MDŽ. Představili program na celé odpo-
ledne. Maminky žáků a dobré pracovnice v obci 
byly obdarovány rostlými květinami. 10. března 
navštívili žáci se svým pásmem patronátní zá-
vod Domácí potřeby. 
19. března navštívil naši školu okres. škol. in-
spektor Jan Pavlík a udělal si prověrku v počtech 
a v jaz. českém žáků 5. ročníku. 8. dubna prově-
řil si vědomosti žáků 3. a 4. ročníku a byl příto-
men vyučování v 1. třídě. (1. ročník- jazyk český, 
2. ročník jaz. český psaní  + mluvnice, 5. ročník 
– jazyk český a čtení) a ve 2. třídě (3. ročník jaz. 
český, mluvnice, 5. ročník – jazyk ruský). 
V předvedčer 1. máje se žáci účastnili lampiono-
vého průvodu a pálení mírového ohně. K 1. máji 
ustrojili žáci alegorický vůz a účastnili se pruvo-
du v Dašicích. 9. května oslavili žáci besedou 
ve škole a kulturním pořadem v místním rozhla-
se. 27. května podnikli žáci výlet do Litomyšle, 
Toulovcových maštalí a na Růžový palouček. 
Všichni dostali oběd, který byl zaplacen z odmě-
ny za sběr. 
Mezinárodní den dětí oslavily děti radostným 
odpolednem na školním hřišti. Program byl na-
plněn recitacemi, písněmi, tanečky a hlavně zá-
bavnými hrami a soutěžemi. Na ukončení dosta-
ly bohatou svačinu. Oslavy se účastnili zástupci 
MNV (s. předseda Borovec) VŽ (s. předsedkyně 
Bečková) a za patronátní závod s. Kulhánek. 
Pionýři dosáhli pěkných výsledů ve sběru odpa-
dových surovin. Sebrali 7876 kg papíru, 680,5 kg 
textilu, průměr na žáka byl 219,41 kg. Umístili 
se  v 1. etapě závodu míru B+P+W na 1. místě 
a obdrželi odměnu 500,-- Kč. I v dalších 2 eta-
pách obsadili čestná místa. Ke konci škol. roku 
se jednalo o přeměnu naši dvoutřídní školy 
ve školu jednotřídní, neboť dašická nově posta-
vená škola nevyužívá kapacitu tříd. Rada MNV 
i rodičovská veřejnost se jednohlasně postavila 
proti. 
Školní rok byl slavnostně zakončen 30. června 
za účasti předsedy MNV s. Borovce. Do 1. tří-
dy bylo předběžně zapsáno 7. žáků. Do 6. třídy 
do Dašic odešlo 8 žáků. 
Zapsala A. Králová

ŠKOLKA – ZÁZNAMY A PÁR VZPOMÍNEK

V obecní kronice je paní Královou zápis, že při-
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činěním Výboru žen byl 1. května 1949 zřízen 
v Kostěnicích žňový útulek, který od 1.9.1951 byl 
změněn na Mateřskou školu. 
Další zápisy o dění ve školce: R. 1960 20 dětí, r. 
1963 – mateřská školka byla zrušena, a byl zří-
zen stálý zemědělský útulek. Dochází celkem 13 
dětí. Vedoucí v útulku je s. Půhoná a později s. 
Hořeňovská. 1. září 1966 byl zemědělský útu-
lek změněn opět v mateřskou školu. Ředitelkou 
je  Bohuslava Dobiášová, a učitelkami mladší 
soudružky učitelky, které se v mateř. škole často 
střídají. Další roky jen zápisy, že ve školce je stá-
le dost dětí, a v personálním obsazení nenastaly 
žádné změny. 
Rok 1975 – v mateřské škole došlo k personál-
ní změně. Po mateřské dovolené nastoupila s. 
uč. Olga Labuťová z Moravan. Počet dětí 25. Po-
tom, že v r. 1982 došlo k uzavření zdejší základ-
ní školy, a celá budova od té doby slouží pouze 
Mateřské škole. V roce 1985 zápis p. Abrahamo-
vou, že byly provedeny práce po přestěhování 
Mateřské školy do 1. poschodí. Tolik kroniky, 
a mně připadá neuvěřitelné, že tolik let v kostě-
nické školce pracovala Marie Fibichová, a nikde 
o ní žádná zmínka. 
Přišla do zdejší školky po studiu pedagogické 

školy v Litomyšli v r. 1955, byla za svobodna 
Vaisová, a dojízděla z Uherska. Po dvou letech 
se provdala za Jos. Fibicha. Ve školce byla ještě 
koncem roku 1961 po mateřské dovolené. Ně-
jaký čas potom, nevím proč, pracovala ve škol-
ce v Dašicích, ale vrátila se, a dlouhé roky byla 
ředitelkou školky. Po těžké nemoci zemřela 
25.5.1991. Bylo jí 55 let. 
Ta přestávka, kdy M. Fibichová pracovala ve škol-
ce v Dašicích byla nejspíš v době, kdy ze školky 
byl zase žňový útulek. Vzpomínám, že v roce 
1964 požádal předseda MNV Růžu Novákovou 
a mně o pomoc ve školce, kde jsme byly od čer-
vence pak asi 4 měsíce. Končila nám mateřská 
dovolená. V té době byla dlouhodobě nemocná 
paní Půhoná. 
Později byla ve školce paní ředitelka Bakešová 
a  paní učitelka Labuťová, o nich je zmínka jen 
v r. 1986 a předtím ani potom ne, dále je vystří-
dala v r.  1991, a trvá to dodnes ve školce Gá-
binka Zahrádková, dlouho společně s p. Hladí-
kovou z Dašic. 
(Pozn. redakce: Od roku 2020 je ředitelkou MŠ 
Kostěnice Mgr. Ivana Plecháčková)

K. Udržalová, -l.j.-

ZÁZRAK Z PECEK OD TŘEŠNÍ
Uleví od bolavých zad, svalů i zubů!

Až budete jíst letos třešně, nevyhazujte pecky, pečlivě 
je umyjte a nechte uschnout na sluníčku. Vytvoříme 
si z nich nahřívací polštářek:
Ze zbytků látek  – vlastně ten typ látky, co jsme loni po-
užívali na šití roušek  - nastříháme  požadovaný tvar 
na polštářek, nejlépe čtverec (může být obdélník, klid-
ně srdíčko…). Dva stejně velké kusy sešijeme po rubu, 
necháme volný malý otvor, otočíme na líc a vsypeme 
usušené třešňové pecky.  Kdo chce, může vložit vato-
vý tamponek pokapaný jakýmkoliv esenciálním olejem 
(polštářek bude krásně vonět). Nyní zašijeme otvor buď 
ozdobným nebo ztraceným stehem a máme hotovo! 
Tento polštářek zahřejeme v mikrovlnné troubě, čas 
musíme hlídat (většinou stačí 1 minuta) a teplý přiloží-
me na bolavé místo. Náš tip:  Na prohřátí zmrzlých no-
hou  ideální. 
A naopak vychlazený polštářek lze využít i na vymknu-
tý kotník, naražené koleno, otok při zánětu nebo 
po  štípnutí hmyzem. Suchý chladný obklad není příliš 
ledový, a proto může být pro některé lidi příjemnější 
než mokrý obklad.

Klidné léto Vám přeje Klubovnička
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