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ÚVODEM KE ZMĚNĚ DESIGNU NOVIN
Letošní rok je plný změn a ani
obecní noviny se jim nevyhnuly. Doufáme však, že na rozdíl
od změn ve společnosti, budou ty,
které jsme si dovolily vůči novinám
obce Kostěnice, vesměs pozitivní.
Vaše noviny mají nový grafický design! To, co je patrné na první pohled, kopíruje myšlenku webových
stránek obce. Tou je přinést Vám
informace o dění v obci maximálně
přehledně a uceleně. Obsah novin
zůstává téměř beze změn: najdete zde statistiku o počtu obyvatel,
oblíbenou sekci věnovanou oslavencům, reportáže z akcí i čtivou
kroniku.

Tohle všechno by nebylo bez redakční rady, kterou doposud vedla
Jana Štěpánková. Janě patří velké
díky za téměř dvě desítky let práce
na našich novinách. Děkujeme! Její
činnost přebírají Naďa Englichová, která má na starosti grafickou
podobu novin a Lucie Lohynská,
osoba zodpovědná za sběr dat.
V redakční radě nadále zůstávají
Gabriela Zahrádková a Lenka Jiroutová.
Jak se Vám líbí nová grafika? Jak
se Vám čtou noviny? Napište nám
na obec@kostenice.cz. Vaše názory i připomínky bereme vážně.
Redakční rada

„Společnost Walters Packaging
Czech s.r.o.
věnovala obci dar v podobě tří
počítačů a dvou webových kamer.
Dar byl použit jako potřebné školní
vybavení pro distanční výuku tam,
kde bylo nejvíce potřeba.
Velmi si této pomoci vážíme“.

Krásné vánoční svátky,
zdraví i pohodu do nového roku a dobré žití v naší obci
přejí
Václav Pulkrábek a František Peterka

Počet obyvatel k 22. 11. 2020

OBECNÍ STATISTIKA
ODSTĚHOVALI SE
Bečka Martin
Tulja Josef

www.kostenice.cz

č. p. 8
č. p. 11

PŘISTĚHOVALI SE
Zahrádko Lukáš
Zahrádková Kristýna
Zahrádko Jakub
Vernerová Jitka
Fránková Eliška
Janko Roman

č.
č.
č.
č.
č.

p. 170
p. 170
p. 170
p. 162
p. 162
č. p. 61

NARODILI SE
Kryzanová Zorka
Havlas Jonáš

č. p. 89
č. p. 211

562
OPUSTILI NÁS

Kudrna Jiří

č. p. 154
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Č. 3 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 27.8.2020 V KULTURNÍM DOMĚ.
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 25.6.2020.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru
na výstavbu splaškové kanalizace ve výši 20 mil.
Kč se splatností 20 let od Československé obchodní banky, a.s., IČ: 00001350 a pověřuje starostu
k podpisu úvěrové smlouvy.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu č.2.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje volbu pana
Mgr. Víta Dernera jako přísedícího Okresního soudu v Pardubicích ve smyslu § 64 odst. 3 zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.
6. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání k přípravě odkupu pozemku p.č. 645 v k.ú.
Kostěnice.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje předběžné rozpočtové opatření, kde schvaluje přijetí a poskytnutí průtokové dotace pro mateřskou školu.
USNESENÍ Č. 4 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 3.12.2020 V KULTURNÍM DOMĚ.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 27.8.2020.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o výstavbě splaškové kanalizace v obci.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace
z MŽP na pořízení kontejnerů a štěpkovače. Dále
poptávkové řízení a celou administraci provede
VN KONZULT Lázně Bohdaneč.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci výtahu v obecní hospodě
z POV Pardubického kraje.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu č. 4.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce
na rok 2021.
www.kostenice.cz
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8. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet mateřské školy na rok 2021.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje odpuštění
nájemného v obecní hospodě za měsíce listopad, prosinec 2020 a leden 2021 za podmínky,
že do 17.12.2020 bude v obecní hospodě připojen
plynoměr, vč.revize a veškeré dokumentace.
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje řád veřejného
pohřebiště.
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje pokácení suchých stromů (bříza, smrk, tsuga kanadská).

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Vážení občané obce Kostěnice, milí čtenáři Kostěnických novin.
Jak jste si určitě všimli, naše noviny dostály určitých změn. Obměnila se nám redakční rada a věřím,že nový vítr náš plátek posune dál.
Rád využiji této příležitosti, abych poděkoval celé
redakční radě za těch 19 let práce při vytváření
Kostěnických novin, kde se Vám čtenářům snažila přiblížit dění v naší obci, přinášela recepty, tipy
na výlety a spoustu dalších zajímavých informací.
Něco nového začíná a zároveň i něco končí. Svoji činnost v redakční radě se rozhodla ukončit
Jana Štěpánková - motor celých novin, který stál
u zrodu prvního čísla Kostěnických novin a vydržel
až dodnes - i přesto, že se nám v průběhu vdala
a odstěhovala se z Kostěnic.
Je to už hodně let a pro vaše připomenutí - první číslo vyšlo na začátku roku 2001. Setkávali jste
se s jejími články pod zkratkou (jh) následně (jš).
Nejen, že články vytvářela, ale celé noviny i graficky zpracovala, připravila pro tisk a obohatila
je i svými fotkami.
Jano, děkuji ti srdečně jménem svým, ale i jménem obce a čtenářů, za tvoji práci při tvorbě našich Kostěnických novin.
Václav Pulkrábek

Z OBECNÍHO ÚŘADU
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NÁKUPY PRO SENIORY

ROUŠKY K DISPOZICI ZDARMA

Obec Kostěnice obnovila od 12. října 2020 nabídku svým občanům ve věku nad 65 let a zdravotně postiženým bezplatnou
distribuci základních potravin a hygienických potřeb z místního obchodu a případně i léků z lékárny. Jde o pomoc nejohroženější skupině obyvatel po dobu vyhlášeného nouzového
stavu v České republice.
Své objednávky s uvedením vašeho jména a adresy můžete zavolat na telefonní číslo starosty obce 606 660 213 nebo na číslo obecního úřadu 466 951 475. A to každý všední den od 8:00
do 11:00 hodin. Objednávky je třeba dodat nejpozději den
před závozem. Závozy nákupů budou probíhat vždy v pondělí,
středu a pátek. Nákup bude placen v hotovosti při předání dle
pokladního dokladu. Doprava je zdarma.
Rozvoz je zajišťován pouze na území obce Kostěnice. Řidiče
nelze při nákupu doprovázet – nejedná se o přepravní službu.
Není možné využívat tašky klienta.
V případě, že bude občanovi předepsána lékařem či hygienikem karanténa, nebo bude prokázáno onemocnění
COVID-19, je nutno tuto skutečnost telefonicky sdělit.
Předání nákupu bude v takovém případě probíhat bezkontaktně.
Obec Kostěnice

Roušky jsou od jara neodmyslitelnou
součástí našich životů. Na obecním
úřadě jsou k dispozici látkové roušky,
které pro Vás ušily dobrovolnice. Pokud
potřebujete, můžete si je vyzvednout
v klasických úředních hodinách (Po, Čt
17- 9 hod) nebo každý pracovní den
mezi 8 a 12 hod. Roušky jsou zdarma
a budou vydávány v počtu 1 ks na obyvatele až do vyčerpání zásob.
-l.l.-

Blahopřejeme k životnímu jubileu
Říjen 2020

Venclová Julie
Matoušková Božena
Jeřábek Josef

Prosinec 2020
Šmahel Jaroslav

Leden 2021

Hylákova Marie

Únor 2021

Harapát Břetislav
Poluda Josef
Kudrna Jiří
Jírková Marie
Englichová Božena
Žáček Pavel

Březen 2021

Půhoná Jiřina
Štechová Jiřina
Teplá Marie
Marková Ivana
Jeřábek Jaroslav
Jirout Josef

Všem přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

V. Pátek

„NÁVOD“ K NOVÉMU KALENDÁŘI PRO ROK 2021
V kalendáři na následující rok naleznete fotografie různých detailů a zajímavostí z naší obce. Kromě odhadování odkud snímek asi je, a co na něm vlastně je, se můžete každých 14 dní zapojit do soutěže o drobné ceny.
Vždy jednou za dva týdny v pondělí po otočení nové
stránky kalendáře můžete posílat sms na tel. 606 660
213, nebo email na adresu obec@kostenice.cz. Zde uvedete, co je na obrázku a kde v obci se to nachází, a také
své jméno. Ze správných odpovědí došlých v příslušné
pondělí bude vylosována jedna, která bude odměněna.
Těšíme se na vaše odpovědi a přejeme príma zábavu

při luštění obrazových hádanek.
Letos jsme avizovali kalendář s výpěstky našich zahradníků, chovatelskými úspěchy, zajímavostmi, anomáliemi. Tuto výzvu posunujeme na příští rok, protože sběr
zahradnických perel potřebuje více času než jen jednu
sezonu :).
Výzva tedy stále trvá - těšíme se na pěstitelskou sezonu
2021.
-l.j.obec@kostenice.cz
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODZIM VE ŠKOLCE
Prázdniny utekly jako voda a září zaklepalo na dveře
zlatými prsty. Ve školce jsme přivítali nové kamarády,
kteří si postupně zvykají na školkový život. Z kraje září
nás potěšila svojí návštěvou naše oblíbená víla srdíčková s divadelním představením Zajíci jdou do školky.
Než jsme se nadáli, byl zde říjen s kabaretem od Honzy
z Popletova – Možná přijde i mimoň. V listopadu jsme
si užili akce hned dvě. Společnými silami jsme upekli svatomartinské rohlíčky a přivítali tak přicházející
zimu. Také jsme oslavili výročí úmrtí „učitele národů“
Jana Ámose Komenského. Zapojili jsme se tak do oslav

ČKŮ
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www.kostenice.cz
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v rámci celostátního projektu Komenský 2020. S dětmi
jsme pro Vás připravili výstavu o životě, dílech a celkovém odkazu J.A.Komenského. Děti si školu hrou užily
nejen s námi ale také při projektovém dnu Škola hrou.
Rozvíjeli jsme zábavnou formou naši tvořivost, fantazii,
jemnou i hrubou motoriku. Pobavili jsme se u deskových her a každý si vytvořil nádherný potisk na tričko
dle vlastního přání. Projekt byl hrazen z finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů v rámci OP
VVV - tzv. Šablony III – pro děti byl tedy zdarma. Společně se již těšíme na prožívání adventu – tvoření, zpívání
a obdarovávání. Ale o tom zase příště…
Ivana Plecháčková

SDH KOSTĚNICE
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HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Letošní způsob jarní sezony zdál
se nám poněkud podivný. A jinak
to nebylo ani s Božejovem. Po naplánování jídelníčku, programu
a rozdání úkolů nám z Božejova
zavolali, že pro letošní rok tábořiště nebudou z korona důvodů
otevírat. My se ale zlomit nedali
a začali jsme ihned hledat náhradní řešení. Tím se nakonec stalo
tábořiště Větrník u České Skalice.
Až na bábu z mokřin (zainteresovaní vědí) to byla opět povedená
akce. Během týdne jsme zvládli zachránit ztraceného houbaře Káju,
jeho paterčata ze zakouřeného
obydlí, získat pro něho kouzelnou

kost sv.Floriana pro štěstí a obranu proti požárům, využít všechny
naučené uzle v běžných situacích
a dokonce si vyzkoušet dálkovou
přepravu vody. Vše jsme zakončili výletem a prohlídkou opevnění
na náchodsku (bunkry Voda, Březinka a Lom). Všechny děti byly
super, vzájemně si pomáhaly,
oprášily si zapomenuté dovednosti, odvezly si spousty zážitků
a ruce plné náramků, které letos
sbíraly za jednotlivé hasičské dovednosti. O plné žaludky se nám
letos staral Petr Janoušek a Miroslav Novotný. A starali se opravdu
výborně.
Jana Štěpánková

Poslední poklad hasičské honby za pokladem se ztratil! Byl
ukraden! Zmizel! Byli jsme zaskočeni a na tuto situaci nepřipraveni. O pár dní později, přesně v den, kdy chodí Mikuláš a čert, se stejně záhadně jako zmizel, objevil. Náš apel
na svědomí neznámého "vtipálka" se střetl s kouzlem 5.prosince a zafungoval!

V září jsme zahájili pravidelné schůzky všech kategorií, s nasazením jsme trénovali na podzimní závody. Trénink jsem zúročili v Čeperce na
memoriálu K.Oppy. Mladší žáci se probojovali
na bednu a získali bronzové medaile, starší získali
medaili bramborovou. Je to sice nepopulární místo, ale na to, že v kategorii starších většina závodí
úplně poprvé (při útoku musí oproti mladší kategorii šroubovat sání a strojník je z řad dětí), je to
obrovský úspěch. Suprově našlápnutý start nám
ovšem rychle překazila vládní nařízení. Nejprve
nám začali rušit všechny naplánované soutěže
a pak poměrně rychle i tréninky.
V rámci hromadné akce jsme ještě stihli uklidit
okolí obce (opět jsme posbírali hromady nepořádku, kterému oproti minulým rokům vévodily
jednorázové roušky) se závěrečnou opékačkou
buřtů a tím jsme se se všemi viděli naposledy.

SDH Kostěnice vám přeje klidné
Vánoce a štastný nový rok 2021!

Ale nezahálíme. V sobotu 21.11. jsme spustili hasičkou bojovku s hledáním pokladu pro všechny
členy SDH. Děti musí najít podle nápověd v mapě
sedm indicií a z nich vyluštit kód zámku k pokladu. Alespoň tak se snažíme s našimi svěřenci pracovat a doufáme, že už brzy bude opět vše v normálu.
Jana Štěpánková
obec@kostenice.cz
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KANALIZACE | INFORMACE O PROJEKTU
Informace k projektu „Splašková kanalizace
Kostěnice“ – listopad 2020
V září bylo předáno staveniště vítězi veřejné
soutěže a stavba mohla konečně začít. Vítězné
sdružení firem pod názvem „Společnost pro kanalizaci Kostěnice“ (firmy Instav Hlinsko a VPK
Suchý Zásmuky) se pustilo do díla. Technickým
dozorem stavby za obec a zároveň koordinátorem bezpečnosti práce je dle uzavřené smlouvy
s obcí Ing. Miloslav Chaloupka, který má s těmito
pracemi velké zkušenosti.
Zhotovitel má dle smlouvy na dokončení stavby
dvanáct měsíců - stavební práce by tedy měly být
ukončeny v srpnu 2021.
Prvním krokem bylo zaměřování vybraných soukromých studní. Možná i u Vás pracovníci dodavatele zazvonili. Smyslem bylo zjištění aktuální
hloubky studní a výše hladiny vody v nich – zejména pro získání představy dodavatele stavby o aktuální výšce hladiny spodní vody a dále pro případ reklamací majitelů studní týkající se snížení
stavu vodní hladiny v těchto studních z důvodu
výstavby splaškové kanalizace.
Prostory pro skládku materiálu a zařízení staveniště byly určeny na obecních pozemcích na horním konci obce, na louce za bytovkami.
Následně na přelomu září a října byly zahájeny
výkopové práce. Hned od začátku se stavba musela potýkat s problémy. Zhotoviteli byla správci
komunikací povolena pouze částečná uzavírka.
Práce tedy probíhají za plného provozu a v systému řízení dopravy pracovníky stavby. To částečně
omezuje činnost mechanizace při provádění zem-
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ních prací. Další komplikací je projektem předpokládaná vysoká hladina spodní vody a geologické
podmínky, spočívající ve výskytu písčitých zemin.
Práce zhotovitele komplikuje i souběh budované
splaškové kanalizace se stávajícím vodovodním
řadem. Všechny tyto okolnosti požadují od zhotovitele nutně přijmout taková opatření, aby zemní práce probíhaly bezpečně jak pro účastníky
silničního provozu, tak pro pracovníky stavby.
Dále aby nedocházelo k haváriím a poškozením
dalších sítí. Neméně důležité je, aby zhotovitelem
vybudované dílo bylo provedeno kvalitně a bez
nutnosti dalších zásahů do komunikace. Tyto
skutečnosti zapříčinily, že se stavba rozjížděla
mnohem pomaleji, než se předpokládalo. Bohužel se zhotovitel setkal i s krádeží pohonných
hmot z vozidel zaparkovaných v prostoru u zařízení staveniště.
Pro zrychlení postupu výstavby a zvýšení bezpečnosti zhotovitel požádal o rozšíření částečné uzavírky komunikace na úplnou. Toto mu ale povoleno nebylo. Žádáme tímto občany o maximální
ohleduplnost a trpělivost při projíždění v těsné
blízkosti stavby – ne vždy je to pravidlem.
Práce ve druhé polovině října již probíhaly tak,
že předpokládaný rozsah výstavby stoky D vč. finančního plnění na letošní rok nebude ohrožen.
Předpokládá se výstavba stoky D od začátku obce
směrem na Dašice až k podjezdu a část v silnici
směrem od podjezdu k vlakovému nádraží – zde
zhruba k čp.197.Tento rozsah odpovídá cca 5 miliónům Kč.
Na následující stránce se dočtete i o pravidlech
pro realizaci vašich kanalizačních přípojek.
František Peterka

K PROJEKTU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘIPOJUJEME INFORMACE OD SPOLEČNOSTI MULTIAQUA S.R.O.,
KTERÉ SE TÝKAJÍ TECHNICKÝCH ZÁSAD PŘI BUDOVÁNÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK:
1.
Stavbu přípojek je možné zadat buď odborné stavební firmě, která bude provádět stavbu veřejné
splaškové kanalizace, nebo ji provést svépomocí, ale pod odborným stavebním dozorem, který vydá
následně potvrzení o dodržení projektu přípojky.
2.
Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním je vždy nutno pozvat ke
kontrole pracovníka budoucího provozovatele nebo v případě, že má obec pověřeného pracovníka na tyto
kontroly, tak tuto osobu pověřenou, která zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí
zasypání. Bez této kontroly nelze přípojku zprovoznit a vydat doklad o napojení.
www.kostenice.cz
3.
Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pracovník provozu vodovodu a kanalizací, nebo osoba

2.
Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním je vždy nutno pozvat ke
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kontrole pracovníka budoucího provozovatele nebo v případě, že má obec pověřeného pracovníka na tyto
kontroly, tak tuto osobu pověřenou, která zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí
zasypání. Bez této kontroly nelze přípojku zprovoznit a vydat doklad o napojení.
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3.
Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pracovník provozu vodovodu a kanalizací, nebo osoba
pověřená, protokol (předá nebo zašle jej budoucímu provozovateli kanalizace).
4.

Výstavba přípojek bude probíhat současně s výstavbou kanalizace.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH TECHNICKÝCH ZÁSAD
PRO BUDOVÁNÍ DOMOVNÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
1.
Do domovní kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně,
koupelny, WC, apod.).
2.
Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku.
Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý
objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.) Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou
přípojkou je možné jen výjimečně se souhlasem provozovatele nebo vlastníka splaškové stokové sítě.
3.
Trasu domovní přípojky je nutné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu.
Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit
čistící kus, v některých případech (v blízkosti čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce
zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být vždy provedena jako vodotěsná.
4.
Minimální výška krytí ve všech pásech přidruženého prostoru pozemní komunikace, které neslouží provozu
vozidel nebo stání vozidel, a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 73 6005 podle místních
podmínek minimální výšku krytí 1,0m. Jde zde o statickou bezpečnost potrubí a o zabezpečení proti zámrzu
přípojky.
5.
Kanalizační přípojka bude vybudována z hrdlových kanalizačních trub z hladkého PVC (KG) v kruhové
tuhosti min. SN 8, průměr potrubí DN 150 nebo 200 mm.
6.
Sklon domovní přípojky z potrubí DN 150 mm by měl být dle normy veřejné kanalizace minimálně 2 %.
Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Obdobné sklony u potrubí vnitřní světlosti DN 200 1,0 % .
7.
Do přípojky se NESMÍ vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (i jiné předčištění dle výkladu
vodoprávního úřadu) (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb. Stávající zařízení
pro předčištění odpadních vod se musí potrubím obejít nebo projít a pak se vyčerpá a zasype se nezávadným
materiálem (pískem, štěrkem apod.).
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle
zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novela č. 76/2006 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, paragraf 3
odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné.
Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle paragrafu 8 odst. 14 zákona č.
274/2001 Sb. a jeho novele č. 76/2001 Sb. na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování,
odpadních vod.
Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z
veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral. Takto
získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr,
Multiaqua
Hradec
Králové
Strana1/2
zjistí se s.r.o.,
množství
vypouštěných
odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby
vody
uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento
výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.
Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním
do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu
nebo inspekce životního prostředí.
Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní, nebo
obecní kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. Nebo může mít vybudovanou nepropustnou a
zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a také musí věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlépe fakturou od
firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k
dispozici, nebo pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního
prostředí.
obec@kostenice.cz
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9. 10. 2020
VEČER
SOKOLSKÝCH
SVĚTEL

Dne 8. 10. 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokolů, většina
se již domů nevrátila. Sokolové byli nejlépe organizovanou odbojovou
skupinou v protektorátu, a proto se jich Heydrich oprávněně bál. Tento
den si Sokol připomíná jako Památný den sokolstva a jde rovněž
o významnýje
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ČR. loňského roku zapsán v kalendáři
8.říjen

jako
Významný den České republiky. V tento den si nejen
sokolové
své
kteří
P Ř I J Ď T E S Ipřipomínají
S P O L U S N Á M všechny
I PŘIPOMEN
O U Tčleny
V Š E C Hspolku,
NY
S O K O L S K Ésvé
O B Ěživoty
T I V B OvJ Iboji
Z A Sza
V Osvobodu,
B O D U V Y P Udemokracii
ŠTĚNÍM
obětovali
a saSOKOLSKÝCH SVĚTEL V PODOBĚ LODIČEK, ABYCHOM
mostatnost.
jsme
zapojili
do celoreN E Z A P O M N Ě LLetos
I, ŽE SA
M O S Tse
A T Npodruhé
OST, SVOBO
DA
A
D
E
M
O
K
R
A
C
I
E
N
E
J
S
O
U
S
A
M
O
Z
Ř
E
J
M
É
.
publikové vzpomínkové akce „Večer sokolských světel“.
Vzhledem k současné situaci je možné památku uctít v průběhu
pátečního večera
dne 9. i10.
2020 od
17 do 20 hodin
na dolním
Podařilo
se nám
přes
spoustu
zákazů,příkazů
a omerybníku v Kostěnicích. K uctění památky stačí v tento podvečer
zeného
počtu
lidí
na
jednom
místě
připravit
milou
vzpovypustit na svou plavbu papírovou lodičku nebo lodičku z kůry či
mínkovou
akci
u místního
Každý,
jiného přírodního
materiálu,
který uveze rybníčku.
zapálenou čajovou
svíčku. kdo chtěl
podpořit tuto akci, donesl, anebo na místě vytvořil, loZa vzpomínku děkujeme. TJ SOKOL KOSTĚNICE.
dičku, kterou potom vypustil na vodní hladinu. Letos
plulo na rybníčku 31 svítících lodiček a velké množství
loděk papírových.
Moc děkujeme všem, kdo si udělal čas a podpořil tuto
akci.
Za TJ Sokol Kostěnice ČOS Jana Víchová

POSVÍCENSKÝ NOHEJBAL
V sobotu 11. 9. 2020 se konal tradiční posvícenský turnaj v nohejbalu. Letos i díky výbornému počasí se hrálo
až do pozdních odpoledních hodin.Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů, kteří byli rozlosování do 7 týmu. Hrálo
se systémem „každý s každým“. Vítězem se stala trojice Nikča Pátková (jediná zástupkyně něžného pohlaví),
Ruda Vích ml. a Vlasta Englich ml. Hráči i diváci si užili
slunečný den na hřišti, nechyběl skákací hrad pro děti,
ani tradiční občerstvení. Srdečně zveme sportovce a fanoušky na další ročník této posvícenské akce.
V. Englich ml.

www.kostenice.cz

9. 10. 2020
VEČER
SOKOLSKÝCH
SVĚTEL
Dne 8. 10. 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokolů, většina
se již domů nevrátila. Sokolové byli nejlépe organizovanou odbojovou
skupinou v protektorátu, a proto se jich Heydrich oprávněně bál. Tento
den si Sokol připomíná jako Památný den sokolstva a jde rovněž
o významný den ČR.

PŘIJĎTE SI SPOLU S NÁMI PŘIPOMENOUT VŠECHNY
SOKOLSKÉ OBĚTI V BOJI ZA SVOBODU VYPUŠTĚNÍM
SOKOLSKÝCH SVĚTEL V PODOBĚ LODIČEK, ABYCHOM
NEZAPOMNĚLI, ŽE SAMOSTATNOST, SVOBODA
A DEMOKRACIE NEJSOU SAMOZŘEJMÉ.

Vzhledem k současné situaci je možné památku uctít v průběhu
pátečního večera dne 9. 10. 2020 od 17 do 20 hodin na dolním
rybníku v Kostěnicích. K uctění památky stačí v tento podvečer
vypustit na svou plavbu papírovou lodičku nebo lodičku z kůry či
jiného přírodního materiálu, který uveze zapálenou čajovou svíčku.

TENISOVÝ TURNAJ

Za vzpomínku děkujeme. TJ SOKOL KOSTĚNICE.

V půlce srpna proběhl již čtvrtý ročník tradičního tenisového turnaje smíšených dvojic.
S ohledem na příznivé počasí jsme si mohli
dát i badminton a rozdat mezi hráče všechny
připravené ceny. Vítězi tenisového turnaje
smíšených dvojic byly právem sourozenci Ellen a Lukáš Peterkovi, na 2. místě se umístili
Lukáš a Veronika Čapkovi, rodinná souhra
pomohla také ke 3. místu Víťovi a Míše Dernerovým. V doprovodném bembasu se stali
vítězi Víťa a Míša Dernerovi. Slovy pořadatele: „Počasí přálo, účast slušná a zase jsem
propotil čtyři trika! “ Akci ukončila „na přání“
Policie ČR.
-l.l.-
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ROZSVĚCENÍ STROMU
Letošní rozsvěcení obecního vánočního stromu nemohlo proběhnout tak jako v minulých
letech. Děti z mateřské školy však strom v pátek před první adventní nedělí navštívily, při
společné recitaci básniček si připomněly jednotlivá období zimy a za krásné říkání si odnesly i čokoládovou odměnu. Samotný vánoční
strom se pak rozsvítil až v podvečer. Přejeme
Vám krásný čas adventní.
-l.l.-

Za kolektiv mateřské školy
bych Vám ráda popřála
klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku,
především zdraví
a mír v duši.
Ivana Plecháčková

Veselé Vánoce
TJ Sokol Kostěnice

obec@kostenice.cz
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Kostěnice se zapsaly
do běžecké historie
Vesnička Kostěnice byla do léta asi málokomu známá, 12. července se však zapsala nesmazatelně na běžeckou mapu,
když se zde sešlo několik stovek běžců při Pardubickém vinařském půlmaratonu. V obvyklém dějišti totiž nebylo i přes
odklad umožněno závod uskutečnit, a tak se přesunul do nedaleké, a jak se ukázalo, velmi pohostinné obce.
text: Michal Procházka, foto: Aleš Gräf

Vítek na vítězné vlně | V roli českého šampiona z posled-

Pardubický půlmaraton se koná i jako republikový šampionát, na němž
se tentokrát sešla prakticky kompletní vytrvalecká špička a bylo to
znát (i přes relativní teplo) na výkonech, trio nejlepších mužů zaběhlo
pod 67 minut, kolegyně medailistky pokořily týmový kvaliﬁkační čas
pro mistrovství světa a vítězka zůstala jen půlminutku od rekordu MČR.

ních dvou ročníků pardubického půlmaratonu dorazil Jiří Homoláč, jeho dosavadní starty na dráze však skončily nevalně.
V Kostěnicích bojoval, snažil se držet krok, když ne s nejlepšími,
tak alespoň s pronásledovateli, ani to však nevyšlo a Jirka spolu
s dalším velezkušeným Petrem Pechkem uzavíral desítku pořadí v časech kolem 1:10 hodiny, tedy v Homoláčově případě
velmi daleko od osobního rekordu.
Naopak pětinásobný mistr ČR na této trati, 35letý Vít Pavlišta
dorazil z pod Jizerek na východ Čech ve velké pohodě, povzbuzen titulem a přinejmenším ze svého pohledu kvalitním časem
na dráhové desítce ve Slavkově. Po pár úvodních kilometrech
se vládce půlmaratonu z let 2012 až 2017 (pouze 2014 skončil
„až“ třetí) sám ujal tempa, kterému záhy stačil jediný soupeř.
A byl to trochu překvapivě Dominik Sádlo z Nového Města nad
Metují, jenž se zaměřuje především na běhy do vrchu (a v zimě
na skialpy) a půlmaraton běžel poprvé teprve o pár týdnů dříve
v Trutnově, kdo dokázal s favoritem ze Slovanu Liberec držet
krok. „Je to kamarád, jsem rád, že jsem mu i trochu pomohl roztrhat skupinku,“ uvedl Pavlišta.
Mezičasem na desítce proběhli Pavlišta se Sádlem společně za
31 minut rovných a tento stav platil ještě na nejbližší obrátce
u Dašic, tedy zhruba po 12 km běhu. Až teprve o další 2 km
dál, při předposledním průběhu startovní branou, se objevil Vítek na čele sám. Dominik ztratil během chvilky 12 vteřin a pak
se jeho manko víceméně plynule navyšovalo, v cíli až téměř na
minutu.
Pro Pavlištu to znamenalo, že si mohl v závěrečném 7km „okruhu“ hlídat pozici, ale příliš si situaci neužíval. „To už bylo trochu
trápení, vysvitlo slunko, bylo tepleji, ale celkově se mi nešlo zle,“
hodnotil svěřenec Jana Pernici poté, co získal svůj již šestý půlmaratonský titul. „Trať nakonec i přes obrátky nebyla špatná, kopec trasu spíš zpestřil a běžel jsem i docela slušný čas,“ pochvaloval
si výsledných 1:05:56 hodiny, jeho druhý nejlepší „mistrovský“
půlmaraton, tři čtvrtě minuty od tehdejšího osobáku.
Šestým titulem Pavlišta dorovnal
v historické listině tohoto MČR Róberta Štefka,
devátou medailí se v rámci statistik na čele osamostatnil.
Naopak Sádlo musel ještě o druhé místo pořádně zabojovat,
ze skupinky následovníků vedoucího dua se totiž odpoutal jeho
vrstevník Vladimír Marčík z USK Praha – oba jsou ročník 1995
– a čtvrtminutovou ztrátu do poslední obrátky 2 km před cílem
úplně vymazal. Sádlo však závěr přece jen zvládl lépe a před
obecní úřad v Kostěnicích doběhl o 3 vteřiny před Marčíkem.
„Vítek mi hodně pomohl, tři čtvrtiny trati, za to moc díky. Ještě více
než druhé místo mě těší časové zlepšení,“ radoval se z výkonu
1:06:49 běžec, jenž spolupracuje se skialpinistou Miroslavem
Duchem.

www.kostenice.cz
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...Když nebylo z hygienických důvodů možné uskutečnit vinařský půlmaraton přímo v Pardubicích,
hledalo se náhradní řešení. Prakticky bez váhání přijaly nabídku nedaleké Kostěnice,
ačkoli místní museli počítat s celodenním uzavřením obce a násobným nárůstem lidí
– vždyť jen závodníků sem dorazilo na pět stovek, tedy stejně jako tu je stálých obyvatel...

Starosta Pulkrábek:

I malé obce dokáží
uspořádat významné akce
Kdy za vámi Oldřich Bujnoch přišel a jaká byla Vaše reakce na to, že
by se půlmaraton měl u vás konat?
S Oldou se známe už hodně let, spolu tu pořádáme různé akce.
A tak když mi z kraje června zavolal, že by se u nás v Kostěnicích měl uskutečnit vinařský půlmaraton a mistrovství ČR, tak já
jsem byl okamžitě pro.

Bylo srovnatelné s nějakou akcí, ať už sportovní nebo jinou, kterou
jste u vás uspořádali, anebo byla vůbec největší?
Taková akce byla pro nás nová, ale nedá se říci největší. Pořádáme různé akce – ať už sportovní či kulturní. Měli jsme možnost
u nás uspořádat Mistrovství ČR v křížovém mariáši, setkání tanečníků české besedy, oslavy obce a další.

Nakolik jste řešil s občany, zda s takovou akcí souhlasí? Co rozhodlo,
že jste nakonec kývl?

Já závod běžel a nálada se mi zdála veskrze pozitivní, slyšel jsem několik místních volat mé číslo.

Však víte, v žádné době není lehké uzavřít na celý den obec a občanům znemožnit v době prázdnin vyjet s autem… to byla dvě
velká proti. Tak jsem si vzal den na to, abych si obvolal zastupitele, co na to řeknou. Byl jsem velice mile překvapen jejich okamžitou reakcí: všech čtrnáct bylo pro. Hned 11. června jsme již
měli schůzku u nás v Kostěnicích a hledala se vhodná běžecká
trať.

Jaké byly ohlasy a jak vám případně spoluobčané pomáhali?

Jak vůbec přesun
probíhal, na to jsme se
ptali Václava Pulkrábka,
který pracuje v obecní
radě Kostěnic od roku
Původně se půlmaraton odsunul do poloviny srpna, nakonec do poloviny července, to asi přidalo na hektičnosti... Co bylo nejtěžší na 1998, od roku 2002
přípravách a co všechno bylo třeba udělat z vaší strany, aby půlma- je starostou
raton proběhl?
a v následujících čtyřech
Já bych neřekl hektičnost. Když máte kolem sebe lidi, kteří chtějí
pomoct, bylo to jen trochu rychlejší. Vlastní závod si zabezpe- volbách v řadě obdržel
čoval pan Bujnoch, my jsme jen pomohli, co bylo třeba. Naši nejvíce hlasů.
předkové se v Kostěnicích neﬂákali, postavili zde v té době i na
naši nynější potřebu velký kulturní dům a ten jsme využili jako
zázemí závodu. Nastoupili členové sokola, hasičů a dobrovolní- text: Michal Procházka,
ci, kteří měli za úkol zajistit bezpečnost závodníků na křižovat- foto: obec Kostěnice
kách a parkování vozidel a že jich nebylo málo…

Co na to říci. Samozřejmě tomu přispělo i to, že vlastních závodů se zúčastnili i naši borci a borkyně, které nesmírně obdivuji,
že do toho šli. Vím, že to byl jen hec, protože se běželo u nás.
Velice kladné a byl jsem velmi mile překvapen jejich vstřícností
a ohleduplností.

Šli byste do toho znovu?
Jak byste odpověděl, když po skončení závodů za vámi přijdou
někteří občané, od kterých byste to nečekal, a řeknou vám „tak
za rok znovu“? A někteří běžci si zaběhli své osobní rekordní
časy… Je vidět, že i malé obce dokáží uspořádat významnou
akci na úrovni.

Dá se říct, že je vaše obec sportovní? Viděl jsem, že jste letos slavili
100 let Sokola...
Jak už jsem zmiňoval, pořádáme různé akce ať sportovní nebo
společenské. Kostěnice žijí sportem celoročně. Je to vidět už jen
na pravidelném cvičení, které máme každý den mimo soboty.
Pořádáme různé sportovní turnaje. Jen v sobotu se v sále necvičí, to držíme volný sál na ostatní akce.
()

obec@kostenice.cz
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sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

LINKA 1221

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNÍ
Oblastní charita Pardubice Tříkrálovou sbírku připravuje na začátek příštího roku již po dvacáté první, letos za ztížených podmínek pandemie.
Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice každý den vyrážejí
do „terénu“ a dál pokračují v pomoci potřebným a doufáme, že nám zachováte přízeň i v této náročné době. Také díky Vašim darům do tříkrálových
pokladniček se nám v minulosti dařilo rozšiřovat služby a poskytovat je
na profesionální úrovni.
Dnes více než jindy potřebujeme Vaši pomoc a doufáme, že koledníci budou moci přinést požehnání do každé domácnosti. Vzhledem k situaci jsme
připraveni i na alternativu, že koleda zazní na dálku, online. Podporu naší
charitní práci můžete vyjádřit také darem na sbírkový účet 66008822/0800
u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020. Letos podpoříte paliativní ambulanci a mobilní hospic, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, pomoc pěstounům a další. Více informací na www.pardubice.charita.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice
www.kostenice.cz
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VÁNOČNÍ POČÍTÁNÍ

Ě

Najdi mezi písmeny
a ostatními slovy 12 symbolů Vánoc.
Najdi mezi písmeny a ostatními slovy 12 symbolů Vánoc.

1.

4.

7.

10.

2.

5.

8.

11.

3.

6.

9.

12.

Najdeš kolikrát se opakují stejné obrázky?

VÝROBA VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
Budeme potřebovat: hliněný květináč
nebo barevný keramický obal na květináč vysoký 12cm, písek nebo aranžovací hmotu florex, rovnou silnější větvičku dlouhou 30cm, větvičky z břízy
nebo z jehličnanů (nejlépe jedle) dlouhé
cca 20cm, mech nebo kůru,ev.kolečko
barevného papíru (schová aranžování hmotu), vázací drát, drobné ozdoby
(hvězdičky, sušené pomeranče, badyán,rolničky,mašličky), tavná pistole (ta
není úplně nezbytná).
Postup: Nejprve musíme do květináče
upevnit kmínek, písek nebude tak stabilní, ale když ho navlhčíte a upěchujete,
postačí nám. Kdo má, použije florex - vykrojí potřebný kus, nechá ho natáhnout

vodou a vloží do květináče. Nyní klacík
- kmínek zapíchneme do hmoty a od
jeho vrchu budeme připevňovat pomocí
drátku větvičky nebo chvoji. Musíte hodně utahovat, aby korunka držela. Kdo
chce bílé větvičky, může zlehka větvičky
nabarvit malířskou barvou nebo nastříkat umělým sněhem ve spreji... Hmotu
nebo písek schováme mechem, kůrou
nebo jen papírovými kolečkem... Zdobení stromečku je na vaší fantazii. Tavnou
pistolí je to rychlovka, kdo nemá, použije
drátek.
Chce to trochu času, trpělivosti, ale stojí
to za to....

obec@kostenice.cz
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NÁDRAŽÍ
Zápis z roku 1947
Začátek roku 1947 nebyl zvlášť železniční dopravě příznivý. Období zimy se sněhovými vánicemi nesloužilo pravidelnému provozu. Projevovaly se na zdejší trati zákazy na vlaky v obou
směrech. Vlakotvorné stanice nemohly práci
v odměřeném čase zastati. Řazení i rozřazování vlaků bylo ztíženo za mrazu těžkým chodem
vozů a při sněžení častým zavátím výměn, které
musely býti zametány, aby bylo možno je přestavovati.
S příchodem jara obtíže zmizely. Doba tání
a dešťů způsobila v kraji zátopy. Tehdy bylo
vody dost, ale zanedlouho jí chybělo.
Rok 1947 jest ve znamení obrovského sucha,
jehož pamětníkem není ani jeden z nejstarších
usedlíků. Denně pálilo horké slunce, vzduch rozehřívalo do teplot snad až +40 stupňů Celsia.
Každý sledoval se strachem úrodu, jak předčasně slunečním žárem prahne. A věští nám všem
hospodářskou kalamitu. Konečně 16. května
dočkalo se zrno alepoň nepatrné vláhy a přece pak dne 20. května napršelo. Vyprahlá země
sice vláhu ihned pohltila, ale přesto úroda alespoň z velké části byla zachráněna.
Nadešel červenec a s ním doba žní, v našem
kraji věc dříve neuvěřitelná. V polovině měsíce
července byly žně v plném proudu a 20.července dostavil se opět déšť, který zrnu již neprospěl,
ale částečně zacelil rozjizvenou rozpukanou
zem.
Dne 6. září v 6 hodin 25 min vzňal se za jízdy
vlaku čís. 8193 z Moravan do Dašice – Kostěnice
vůz čís. 4-1397, ložený stavebním dřívím, ložený z Uherska do Prahy Denisovo nádraží, pro
firmu Jaroslav Svoboda, stavitel Praha. Vůz byl
odstaven poblíže studny, a přivolán hasičský
sbor z obce Kostěnice, který se pokusil o zdolání
ohně. Pro naprostý nedostatek vody v důsledku katastrofálního sucha, byla zdejší studna po
zapnutí motorové stříkačky ihned prázdná , takže lokalisování ohně vodou bylo nemožné. Byl
proto náklad pomocí hasičských háků postupně trhán, a hašen dusáním na zemi. Dříví a isolační hmoty shořely, některé stroje byly ohněm
poškozeny. Zachráněná část nákladu byla pak
přeložena do jiného vozu a odeslána do stanice určení. Ohořelý vůz pak byl odeslán do dílen
v Nymburce.
Do poloviny srpna byly provedeny z větší části
výmlaty, a nedaly mnoho práce. Nebylo mnoho
zrna, ani sláma nestačila, takže docházelo k hro-

www.kostenice.cz
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madnému odprodeji dobytka.
Sklizeň brambor nebyla rozněž valná. Sklizeň
řepy byla obtížná a také málo výnosná. Srpnové deště, to co již bylo jednou suchem unavené,
napravit nemohly. Takovýto hospodářsky katastrofální rok měl přirozeně odezvu i v železniční
dopravě.
Tak v bramborové a zeleninové kampani za měsíc červen až září bylo podáno v naší železniční stanici 13 vagonů ranných brambor a 5 vozů
zeleniny. Vagonování pozdních brambor v naší
stanici v úvahu vůbec nepřišlo odvoz zvládly nákladní auta hospodářských družstev.
V řepní kampani odešlo cukrovaru jen 102 vozů
cukrovky ve váze 1852 tun, a sice z Holic 24 vozů,
z Rovně 41 vozů a z Platenic 35 vozů.
Během řepní kampaně ve zdejším cukrovaru,
která začala dne 11. října a skončila 6. listopadu,
takže trvala pouhých 26. dnů, a bylo zpracováno
19.500 tun řepy cukrovky.
Naproti tomu bylo odesláno 103 vozů řízků,
ve váze 1.906 tun, 174 vozů surového cukru
ve váze 2900 tun.
Všechny práce ve stanici Dašice – Kostěnice zastalo v tomto roce 20 zaměstnanců, kteří se navzájem vystřídali i v dovolených. Letos došlo
také k personální úpravě poměrů zaměstnanců,
povýšením v renominaci, takže bylo jmenováno
6 hradlařů, 1 výhybkář, 2 stan. pomoc. dozor,
a jeden stanič. pomoc., a 1 zaměst. II. sl. sk. a 1
zaměstnankyně I. sl. sk.
Přednosta sám, býv. repatriant z titulu přednosty dřívější služebny Aš město , Aš nákladiště,
a Aš přípoj, byl povýšen do 4. plat. stupně.
Rovněž byl provoz dozorce povýšen na asistenta stat. drah (Borovec Fr.) a pom. zam. I. sl. sk.
na provoz. dozorce (Josef Velinský).
Zápis z roku 1948
V tomto roce došlo k další úpravě personálních
poměrů zaměstananců, z nichž asistent Borovec byl povýšen na vrchního asistenta.
V měsíci únoru, kdy politické události vyvrcholily
vítězstvím děl. třídy nad reakcí, došlo ve zdejší
obci dne 27. února 1948 k ustanovení akčního
výboru nár. fronty a dne 13. března 1948 k ustavení nového rekonstuovaného místního nár.
výboru, jehož předsedou se stal vrchní asistent
Borovec Fr., který jest zároveň předsedou strany KSČ.
V tomto roce oproti roku 1947 byla úroda daleko lepší než v roce předešlém.
Průběh žní byl velice příznivý a zejména zeleniny se urodilo takřka nadbytek.
Za rok 1948 bylo odbaveno celkem 122 vozů

ROČNÍK XIX | 3-4

zeleniny ve váze 913.800 kg. Rovněž bramborová kampaň měla dobrý průběh a bylo odbaveno celkem 39 vozů ranných brambor ve váze
397.800 kg.
Pro firmu Bubáková Dašice došlo 80 vozů brambor ve váze 1.261 tun. Řepná kampaň započala
dne 5. října a skončila 16. listopadu.
Cukrovar zpracoval celkem 34.210 tun cukrovky,
toho bylo přepraveno drahou 207 vozů, ve váze
3914,4 tuny, a sice z Platenic 77 vozů 1.499 tun,
z Rovně 92 vozů 1.678 tun, z Holic 38 vozů 695,9
tun cukrovky. Oproti tomu, bylo odesláno 196
vozů řízků ve váze 3.788 tun a to do Platenic
47 vozů 936 tun, do Rovně 72 vozů 1374 tun,
do Holic 39 vozů 714 tun řízků.
Kontingentních vozů pro přepravu řízků a cukru
bylo povoleno celkem 18, a byly plně využity.
Z volného oběhu bylo celkem naloženo 22 vozů
řízků do Moravan a 13 vozů do Pohřebačky –
Opatovic. Pro rafinerii Cerekvice - Hrušová 178
vozů, a do rafinerie v Českém Mezičící 168 vozů
surového cukru.
Zaměstananci vyvíjeli horlivě činnost postavením protiplánu a snažili se snížiti celkové náklady na míru co nejnižší. Tak absolvovali dovolené bez náhrady, z vlastního stavu, čímž ušetřen
po celý rok jeden zaměstnanec pod stanovenou
normu. Postarali se z vlastních prostředků o výzdobu stanice květinami, které pěstoval vrchní
asistent Borovec a docílil velmi pěknou výzdobu
stanice i upraveného parčíku.
Účast na žňových brigádách byla 100%. Jednak
většina zaměstnanců vlastní menší hospodářství na němž sama pracuje. Ostatní se pak zapojili do brigádních výpomocí u místních rolníků,
což bylo kvitováno s povděkem pro nedostatek
pracovních sil ve zdejším kraji.
Pro nedostatek prac. sil obstarali sami zaměstnanci překládku vozů s horkým ložiskem, kterých se u naší služebny odstavuje značné množství, t.j. 96 za rok.
V rámci dvouletého plánu bylo vykonáno co nejvíce spojenými silami všech zaměstnanců
bez rozdílu. Zima v roce 1948 byla velice mírná
takžka bez větších mrazů, takže měla velice příznivý vliv na průběh přepravy.
Poslední zápis pana přednosty Kouteckého.
ŠKOLA
Školní rok 1958 – 59
Školní rok 1958-59 byl zahájen 1. září za účasti
MNV, VŽ, ČSM a SRPŠ. Slavnosti se účastili též
rodiče žáků. O nastávající školní práci a v úkolech daných XI. sjezdem KSČ našemu školství,
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promluvila s. ředitelka A. Králová. Také zástupkyně a zástupci MNV, VŽ, ČSM, a SRPŠ promluvili
k žactvu.
Počet žáků ve školním roce
1. třída, post. roč. 1, 4 chlapci, 9 dívek,
post roč. 3, 4 chlapci, 7 dívek,
2. třída, post. roč. 2, 5 chlapců, 5 dívek
post roč. 4, 7 chlapců, 7 dívek
Celkem 48 dětí.
Všichni žáci jsou národnosti české a příslušnosti
čsl.
Škola je dvoutřídní. Správu školy vede s. A. Králová, která je uzároveň třídní v 1. třídě, 1. a 3.
post. roč., ve 2. třídě je třídní uč. s. Marie Žďárská.
Žáci národní školy se stravují v jídelně mateřské
školy. Dostávají obědy a svačiny. Kuchařka je s.
Fr. Tučková. Nový výbor byl zvolen na schůzi
dne 14. září. Předsedou je J. Mlejnek, místopředsedou J. Novák, jednatelem A. Králová, pokladníkem J. Jeřábek.
Skupinovou vedoucí je s. učitelka Žďárská, oddílovou vedoucí s. V. Špačková, studující PŠ a Květa Lohynská, funkcionářka OVČSM. Všichni žáci
4. post. ročníku jsou pionýry. Dne 7. listopadu
se konala školní oslava o významu VŘSR. Téhož
dne se pionýři zúčastnili veřejné oslavy v obci.
Pionýři se též účastnili “Hvězdicové štafety”, kterou nesli od MNV až na okraj vesnice, zde je předali zátupcům MV ČSM. 4. prosince vykonala s. J.
Mendlová thematickou inspekci školy.
27. listopadu vykonalo pionýrský slib 9 pionýrů
3. post. ročníku, jejich odd. vedoucí je s. Lohynská a s . L. Polívková, žákyně 9. třídy OSŠ v Dašicích. Pionýři se aktivně podílejí na “Roku pionýrské pomoci” .
Všichni zístkali stužku “Mladý budovatel” a 58 %
jich má “Rudou hvězdičku”.
20. prosince byl oslaven příchod děda Mráze.
Děti národní a mateřské školy připravily program z básní, písní, tanečků a scének. Všechny
byly obdarovány cukrovím, které napekly členky
VŽ s kuchařkou s. Tučkovou. Finanční stránku
si vzalo na starost JZD. Oslava Vítězného února
byla uspořádána v obou třídách. Pionýři nacvičili
pásmo a přednesli je v místním rozhlase. V tento den navštívila naši školu Štafeta Pionýrských
novin s Všechnovídkem- hlavním redaktorem,
s. Oldřichem Kryštofkem. Rozprávěli s prionýry
a Jiskřičkami o jejich práci a pochválili dosažené
výsledky.
8. března oslavili žáci národní a mateřské školy
společně s členkami VŽ a celou NF Mezinárodní
den žen. Program nacvičily s. učitelky obou škol.
Maminky žáků byly obdarovány rostlými květi-
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nami. Dobré pracovnice z JZD Kostěnice a Moravanského byly obdarovány též.
Dne 14. března se účastnili žáci 2. a 3. post. ročníku soutěže LUT v okr. kole v Holicích. Žáci 2.
post. roč. Jiskřičky, zíkali 1. cenu, a postoupili do
krajského kola. Žáci 3. post. roč. získali 2. cenu.
Obě ceny byly za sborovou recitaci. Pionýři
v soutěži HMT postoupili též do kraj. kola. Jejich
výrobkem byla maňásková scéna. Také ve sběru odpadových surovina jsme měli úspěch. Nasbírali jsme 5.261 KG starého papíru, t.j na žáka
107,3 kg, umístili jsme na 1.místě v okrese a obdrželi jsme 500,- Kč odměny.
26. května jsme podnikli autokarový zájezd do
Litomyšle, Toulovcových maštalí, na Růžový palouček a do Vysokého Mýta.
Mezinárodní den dětí byl oslaven společně
s okrskovou spartakiádou, která se konala 31.
května na zahradě u Vášů.
Všechny děti cvičily. Všichni se též zúčastnili
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okresní spartakiády v Holicích. Pionýrská organizace v tomto školním roce dosáhla určitých
úspěchů. Všichni pionýři (organizovanost je
100 %) získali stužku Mladý budovatel a Rudou
hvězdičku, 10 pionýrů má 2 Rudé hvězdičky, 16
pionýrů bylo odměněno odznakem Mladý Technik, pionýrky Jana Wimrová, Ivana Pecenová,
Stanislava Haková a Věra Čermáková byly odměněny pochvalnými listy. Skupinový prapor
dostal stuhu “Za 10 let dobré práce v PO”. Dvě
pionýrky byly vybrány do delegace, která se zúčastnila oslav 10. výročí v Praze, a celá skupina
byla odměněna modrým praporem německých
pionýrů.
Školní rok 1959 – 60 byl slavnostně zakončen
27. června. Do první třídy bylo v předběžném
zápise zapsáno 7 dětí. Do 5. třídy do Dašic odchází 14 žáků.
Zapsala A. Králová
Květa Udržalová, -l.j.-

Z PEKLA VEN
Jestliže nemohla svatá trojice letos za dětmi
do našeho kulturního domu, vydaly se ony
za ní. Za čerty do nejhlubšího pekla, za andělem
k nebeské bráně a do kapličky za sv. Mikulášem.
V neděli 6. prosince se tak při krátké odpolední procházce plné světel podívaly, jak to kde
chodí a pokud přislíbily, že se opravdu polepší
a své drobné či větší hříchy si uvědomily, čekala
je sladká odměna z rukou sv. Mikuláše a anděla.
Děti se nestyděly a pověděly vždy také básničku
nebo zazpívaly písničku. Milé setkání s nadpřirozenými bytostmi jsme zvládli v povoleném režimu současných covidových opatření, a za to velké díky i Vám.

-l.l.-

REDAKČNÍ RADA
Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada: Naďa Englichová -n.e.-, Lenka Jiroutová -l.j.-, Lucie
Lohynská -l.l.-, Gabriela Zahrádková -g.z.-. Redakční e-mail: obec@kostenice.cz. Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky upravovány.
www.kostenice.cz

