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„Právě teď a asi v masce,

ÚVODEM KE ZMĚNĚ DESIGNU NOVIN

Slavnosti
sněženek

A VŠEHO JARNÍHO KVÍTÍ

všechno běží, děti hladce.
Karneval je u nás v obci,
zábavu máš ve své moci.
A když čteš si tyto řádky,
přesuneš se do pohádky,
obcí chodí masek průvod.
K zábavě máš zkrátka důvod...“

27. 3. se koná KARNEVALOVÁ
PROCHÁZKA
Milí naši spoluobčané,
Velikonoce jsou za dveřmi a s nimi
již tolik očekávané jaro. To letošní
se v mnohém bude lišit od těch,
které si pamatujete ze svého dětství nebo dospívání, a zároveň je to
jaro stejné jako loňské. My bychom
si však přáli, abyste měli radost třeba právě z nadcházejícího nejkrás-

nějšího ročního období a společně
s námi, i když každý sám, oslavili
SLAVNOSTI SNĚŽENEK. Pojďme si
společně vykouzlit úsměv na rtech.
SLAVNOSTI SNĚŽENEK jsou
o radosti, barvách a jaru.
Pokračování na str. 2

Bližší info pošleme pomocí sms
a aplikace WhatsApp.

V rámci svozu
komunálního odpadu
bude přistaven
velkoobjemový
kontejner
v sobotu
24. dubna 2021
od 7 do 11 hodin
u KULTURNÍHO DOMU
v Kostěnicích

Počet obyvatel k 11. 3. 2021		 565

OBECNÍ STATISTIKA
ODSTĚHOVALI SE
Roztočilová Hana
Roztočil Jiří
Zahrádko Lukáš
Zahrádková Kristýna
Zahrádko Jakub
www.kostenice.cz

č. p. 48
č. p. 48
č. p. 170
č. p. 170
č. p. 170

PŘISTĚHOVALI SE
Černohorská Markéta
Čermáková Hana
Čermák Otakar
Háchová Kateřina
Šremr Vojtěch

č. p. 42
č. p. 48
č. p. 48
č. p. 126
č. p. 95

NARODILI SE

OPUSTILI NÁS

Likešová Agáta
č. p. 4
Janoušková Eliška č. p. 128
Stará Silvie
č. p. 151
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ Č. 1 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 4. 3. 2021 V KULTURNÍM DOMĚ.
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 3.12.2020.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje pro dnešní zápis zapisovatelku paní Ing.Petru Svatoňovou.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky inventur za rok 2020 a plán účetních odpisů.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet
a účetní závěrku obce Kostěnice, včetně výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2020 bez výhrad.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku
Mateřské školy Kostěnice za rok 2020, přebytek
hospodaření ve výši 26 785,07 Kč bude převeden
do rezervního fondu a použit ke krytí hospodaření
provozních nákladů roce 2021.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje v případě udělení dotace pro TJ SOKOL Kostěnice na rekonstrukci dolního hřiště od Národní sportovní agentury
finanční příspěvek na dofinancování této akce.
Zároveň schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky
pro TJ SOKOL Kostěnice na předfinancování této
akce ve výši přidělené dotace.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu č.1.
9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace ke stavbě splaškové kanalizace v obci.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje zrušení dešťové kanalizace v uličce č.p. 132 po č.p. 134.
11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně převodu infrastruktury, pozemku
a cesty od č.p. 205 po č.p. 214.
12.Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity mateřské školy pro rok 2021/2022 na 28 dětí
ve třídě.
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení aktualizace zastavovací studie – lokalita 6K.
14. Obecní zastupitelstvo svěřuje Radě obce,
že Rada obce může schvalovat rozpočtovým opatřením navýšení rozpočtu obce o přijetí a jejich
rozdělení účelových dotací ze státního rozpočtu.
Na základě podaných žádostí o dotace se jedná:
rekonstrukce kuchyně v MŠ ze SZIF, oprava výtahu v obecní hospodě z Pardubického kraje, výstavba kanalizace z Pardubického kraje a pořízení
štěpkovače a kontejnerů z MŽP.
www.kostenice.cz
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Pokračování ze str.1
Kostěnice jsou obcí, kde se rádi společně potkáváme, povídáme si a najdeme vždy spousty podnětů k oslavám nebo dalšímu příjemnému setkání.
V současné době se však společně scházet nemůžeme, můžeme ale zkrášlit prostředí, kde je nám
dobře, kde se cítíme v bezpečí, můžeme zkrášlit
svůj domov. Pojďte se proto podělit s námi o Vaši
jarní výzdobu: o Váš vyzdobený truhlík, osázený
květináč, či ozdobené okno.
Zasaďte si novou květinu do předzahrádky,
na skalku, do trávníku; osázejte okenní parapety
nebo si ozdobte vstupní dveře, ale hlavně si tím
udělejte radost. A my ostatní vyzdobíme také
své domy a náves. Kostěnice pak budou barevné
a SLAVNOSTI SNĚŽENEK mohou začít.
Našim seniorům už se nám snad radost podařilo
udělat. Obec Kostěnice jim symbolicky věnovala
jarní květinu, doplněnou o semínka a čtení ke kávičce v podobě zahrádkářského časopisu.
To nejlepší nakonec!
V neděli 4. dubna před Velikonocemi v naší obci
zazní melodie. Jaká? Nechte se překvapit. Pod
svým oknem možná uslyšíte Vaši oblíbenou písničku. Pro radost.

SLAVNOSTI SNĚŽENEK JSOU TU I PRO DĚTI!
Na neděli před Velikonocemi 4. 4. připravujeme
také zpestření pro děti. Nepůjde o klasické odpoledne s plněním úkolů na stanovištích, ale o naučnou stezku popisující mnoho tradic, které patří
k jaru. Stezku doplní skákací panák, kraslice a všudypřítomná jarní výzdoba.
O místu a čase otevření stezky Vás budeme včas
informovat.
SLAVNOSTI SNĚŽENEK končí na Boží hod velikonoční – v neděli 4. dubna. Do té doby určitě stihnete malou procházku k obhlédnutí výzdoby sousední zahrady či návsi.
S přáním pevného zdraví a spousty radosti Všem,
Obec Kostěnice a TJ Sokol Kostěnice ČOS

Z OBECNÍHO ÚŘADU
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SOUTĚŽÍTE S KALENDÁŘEM

4. kolo | trafo u Alby
Vylosován byl Roček Matyáš

Celoroční soutěž s obecním kalendářem se nám hezky
rozjela. Přinášíme Vám jména výherců již proběhlých
kol. Vítěze losujeme a vždy odměníme.

5. kolo | kreslící tabule na dětském hřišti
Vylosován byl Pulkrábek Jonáš

1. kolo | šroub na stavidle dolního rybníku
Vylosována byla Ročková Denisa

6. kolo | hodiny na nádražní budově
Vylosován byl Dostál Roman 			
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 uveďte, co je na obrázku
a kde v obci se „to“ nachází. Uveďte své jméno a příjmení, vylosovaná správná odpověď bude vždy odměněna:)

2. kolo | kanál proti čp.186
Vylosována byla Marková Iva
3. kolo | udírna na sokolském hřišti
Vylosován byl Vích Jáchym

Obec Kostěnice

BLAHOPŘ E J E M E K ŽI V OTN Í M U J UB I L E U
Květen 2021

Duben 2021
Jelínková Bohuslava

Hylák Jaromír
Krátký František
Kubíková Květa
Novotná Hana
Uváčková Zdena
Jiroutová Božena
Hak Lubomír

Červen 2021
Lacina Ladislav
Krátká Marie
Lohynský Vlastimil
Jelínek Miroslav

Všem přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Omlouváme za mylné uvedení p. Poludy Josefa a p. Kudrny Jiřího v rubrice jubilanti v minulém vydání. Děkujeme za pochopení. V. Pátek, -RR-

PROBLÉM PSÍCH EXKREMENTŮ

OHLÉDNUTÍ
ZA
TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKOU
I přes nepříznivá proti covidová opatření, proběhla v naší obci tradiční
Tříkrálová sbírka. Koledníci do ulic
sice nevyrazili, téměř celý leden jste
ale měli možnost přispívat do kasiček, které byly umístěny v prodejně
COOP a na Obecním úřadě v Kostěnicích. Do kasiček jste přispěli celkovou
částkou 4 780,- Kč. Oblastní charita
Pardubice letošní výtěžek Tříkrálové
sbírky použije zejména na podporu
paliativní ambulance, která je součástí domácí hospicové péče a k rozšíření pečovatelské služby a služeb
pro rodiny s dětmi. Děkujeme za Vaši
štědrost i v této náročné době.
-l.l.-

Máte psa? Pak jste už jistě zaznamenali, že kromě chlupaté radosti a roztomile uslintaného štěstí Váš čtyřnohý miláček produkuje
také exkrementy. Ano, je až opravdu zarážející, jak moc společného s nimi máme. Výmluvy, proč psí trus nesbírat, všichni známe.
Třeba že bobky jsou tak malé, že vlastně nemá cenu je sbírat. Nebo
jsou tak s prominutím tekuté, že se ani nabrat nedají. Bolí nás záda
a kolena, takže se k nim ani neohneme. Sbírat a uklízet nepořádek
po pejskovi, ať už je to čivava nebo irský vlkodav, prostě musíme.
Je to povinnost. A slušnost.
Myslete na to, až půjdete se svým chlupatým miláčkem na procházku, třeba okolo vlečky. Cesta kolem vlečky sice není „chodník“,
ale s ohledem na to, že oblíbené trasy procházek po Kostěnicích
vedou i zde, by si pěšinka podél vlečky čistý vzhled zasloužila. A takových míst najdeme v obci více.
Nikdo z nás si nechce přinést z procházky suvenýr v podobě bobku
na botě, popř. očuchávat dítě, které se vyválelo v trávě s neznámým povrchem. Pro sběr exkrementů můžete využít také papírové
sáčky umístěné u veřejných odpadkových košů. Děkujeme.
									
-l.l.obec@kostenice.cz
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ZMĚNY V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Dle informací z Pardubického kraje nás v letošním roce
od 6. dubna čekají změny v železničních jízdních řádech. A nebude jich málo. Důvodem je zejména potřebná modernizace železničního koridoru mezi městy Ústí
nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí. Na hlavním železničním
koridoru i na přípojných tratích budou platit výlukové
jízdní řády. Změny budou jak v regionální, tak i dálkové
železniční dopravě.
Aby na sebe spoje pokud možno co nejvíce navazovaly,
bude nutné upravit jízdní řády celé řady vlakových spojů. Z těchto důvodů plánují České dráhy odklon vlaků
Railjet a EuroCity v úseku mezi Prahou a Brnem přes
Havlíčkův Brod.
Úpravy jízdních řádů čekají i vlaky na expresních linkách
Ex1 a Ex2 z Prahy na Ostravsko a Valašsko a na rychlíkových linkách R18 a R19 z Prahy do Brna, Olomouce a na
Slovácko. Úpravy pak čekají i přípojné regionální vlaky.
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Od 4.května budou všechny osobní vlaky mezi Chocní a
Českou Třebovou nahrazeny autobusy. První fáze těchto výluk je plánována až do 4. prosince 2021 – nicméně
modernizace tratě bude pokračovat i v následujících
letech.
Další plánovanou modernizací v rámci Pardubického
uzlu je zdvojkolejnění na trati Pardubice - Hradec Králové a to konkrétně v úseku Pardubice-Rosice nad Labem-Stéblová.
Náhradní autobusová doprava bude od konce května
do poloviny listopadu zavedena v úsecích Pardubice-Rosice nad Labem a Pardubice-Chrudim.
Ze všech těchto důvodů je možné, že může dojít k rozvázání návazností jednotlivých spojů.
Autobusové jízdní řády budou průběžně upravovány
dle možností autobusových dopravců v průběhu roku.
František Peterka, zdroj: Pardubický kraj

KANALIZACE

INFORMACE O PROJEKTU | BŘEZEN 2021
Od února byla opět obnovena výstavba kanalizace. Celá
stavba by měla dle smlouvy být dokončena nejpozději
do konce prázdnin. Generální dodavatel (firma Instav)
rozdělil stavbu do čtyřech částí. Každou z nich realizuje
jiný subdodavatel. Jedná se o firmy KAVE Bau, Agrostav
Pardubice, Profistav Litomyšl a firmu BEX. Na webových
stránkách obce v sekci Úřední deska/kanalizace jsou
umístěny plánky s rozsahy stavby pro jednotlivé firmy
a orientační harmonogram stavby pro rok 2021. Od firem byste měli do schránek včas dostávat informaci
o tom, kdy nebude možné se autem dostat k Vašemu
domu.
Ze začátku roku se staví v částech mimo silnice. Za obecním úřadem, na Bahenci a u horních bytovek. V současné době je zažádáno o celkovou uzavírku v obci. Pokud
bude schválena, začne tato uzavírka platit od 1. dubna.
Doufáme, že se to podaří prosadit, aby nedocházelo
k podobně nepříjemným, někdy až nebezpečným situacím, jako na podzim na dolním konci. Výjimku z této
uzavírky budou mít složky záchranného systému, autobusy a místní obyvatelé.
Od tohoto datumu se tedy začnou stavět i ty části kanalizačního systému, které vedou v komunikaci. Tzn.
od hasičárny směrem k hornímu konci obce, od obecního úřadu k podjezdu a úsek mezi nádražím a Albou.
Touto cestou bychom rádi poprosili naše občany o shovívavost a porozumění v době výstavby. Je nám jasné,
že to pro Vás často nebude jednoduché, budete mít
problémy s dopravou k Vašemu obydlí, obec nebude
po několik měsíců tak krásná, jak jste zvyklí.
Jedná se o velkou stavbu, ale podobnou situaci už jsme
zažili třeba při výstavbě vodovodu nebo plynovodu.
Pevně věříme, že to vše společně zvládneme a 31.8.
www.kostenice.cz

letošního roku bude hlavní řád hotov tak, abyste následně mohli dokončovat i Vaše přípojky. Pravidla
pro budování přípojek naleznete v minulém čísle novin
nebo na obecním webu.
Vlastní připojování k hlavnímu řádu bude moci začít
až po ukončení a zkolaudování celé stavby – včetně
části od Práškovy zahrady do Dašic, kterou staví jako
samostatnou stavbu VaK Pardubice.
Ale Vaše různé přípravy se mohou samozřejmě provádět. Přípojku můžete vybudovat, ale do kolaudace ji nemůžete napojit na odpad, aby nám to do nové kanalizace neteklo dříve, než bude funkční. Na stránkách obce
(sekce Úřední deska/Kanalizace) je stále k dispozici nabídka společnosti HAK na nákup materiálu potřebného
na přípojky. Aktuálně platná je do 31.března. Nová nabídka zde bude k dispozici od 1.dubna.
Plánování hloubky kanalizačních přípojek
Chceme Vás požádat o spolupráci při vysazování přípojek pro Vaše nemovitosti z hlavního kanalizačního řádu.
Jde o kontrolu, případně upravení výšky, ve které bude
Vaše kanalizační přípojka připravena pro Vaše dopojení. V sekci úřední Deska/kanalizace naleznete situace
a podélné profily. Z těchto podkladů lze vyčíst plánovanou hloubku Vaší přípojky. Oznamte nám prosím,
zda Vám hloubka umístění přípojky vyhovuje, nebo si ji
přejete upravit (pouze směrem nahoru). Pokud to bude
technicky možné, pokusíme se Vám úpravu s realizační
firmou dohodnout. Přípojky je možné v některých případech zvedat, ale nikdy ne zahlubovat.
Návod: V situaci nalézt označení stoky – v podélných
profilech nalézt svoji přípojku a odečíst její hloubku –
porovnat s hloubkou, která Vám vyhovuje.
V případě potřeby s vysvětlením výkresů samozřejmě
na úřadě rádi pomůžeme.
Důležité upozornění – je nutné zachovat minimální spád
potrubí Vaší přípojky. Ten činí 2% pro potrubí o průměru 150 mm a 1% pro potrubí o průměru 200 mm.
Obec Kostěnice
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www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
obec@kostenice.cz

INFORMACE
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www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

www.kostenice.cz

SOKOL | SDH
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CO SE DĚJE
V SOKOLE….

Nazdar všem Sokolům a přátelům Sokola. Doufám,
že jste si všichni stihli užít alespoň sníh a led, počasí
nám letošní zimu naštěstí přálo a bylo k nám milosrdné.
Někdo natáhl brusle, někdo běžky. Podmínky byly skvělé, běžkařské tratě kolem celých Kostěnic prošlápnuté,
led vyžehlený žehličkou!!!! Díky všem místním nadšencům!!!! Sportovní aktivity v KD bohužel ještě nějaký čas
musíme oželet, a tak nabízíme pár typů na pohyb u vás
na zahradě nebo doma....mrkněte na web České obce
sokolské…..snažíme se být SO Cool.
Sice jsme přišli o spoustu sportovních i kulturních akcí
pořádaných naší organizací TJ Sokol Kostěnice ČOS,
ale nespíme, tvoříme, připravujeme .... máte se na co
těšit:
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„On-line ne On-line“, probíhá akce Klubovnička zdobí Kostěnice, v těchto dnech proběhla Karnevalová
procházka, Slavnosti sněženek, Čarodějnice – snad?,
Dětský den - určitě vyhovíme všem předpisům a nařízením!!!!
A vedoucí Sokolského táboření také nespí, na léto
s Vámi už se chystají…
A super zprávou je, že Zastupitelé obce Kostěnice schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
dolního sokolského hřiště - v plánu je nový povrch
na kurtu.
O všech novinkách týkajících se všech akcí Vás budeme informovat ve vývěsce nebo na obecních stránkách.
Tak sportu Zdar a těšíme se na shledání naživo.
Klidné jaro všem.
Za TJ Sokol Kostěnice ČOS Jana Víchová

Doporučujeme youtubový kanál České obce sokolské

#cvicimseskolem
Dobrá fyzická kondice přináší jen plusové efekty - odolnost proti únavě a špatné
náladě, pozitivní a aktivní přístup k životu, zvýšená pracovní výkonnost. V neposlední řadě je i nejlepší zdravotní prevencí. Platí to pro výkonnostního sportovce
i pro amatéra, který na cvičení těžko hledá čas po příchodu z náročné práce.
A není ani nutné chodit do posilovny nebo fitness centra, stačí váš pokoj a cvičební podložka. Inspirujte se cvičební hodinou sokolských metodiků, kteří vám
ukáží, jak si kondici zlepšit jednoduše, bez drahých pomůcek a především bez
obav ze složitých cviků.
JARNÍ VÝZVA Vydejte se k soutokům potoků, říček a řek, pořiďte zajímavou
fotografii a pošlete do 21.6. na e-mail jzahradnikova@sokol.eu, nebo přidejte na FB.
Více na https://www.sokol.eu/aktuality

SDH Kostěnice | mladí hasiči
Vzhledem k epidemiologické situaci se stále nemůžeme scházet. V prosinci jsme se alespoň v
rámci drobně rozvolněných opatření pokusili
dětem přiblížit ducha Vánoc. Po vyřešení online
hry s hasičskou tematikou se dozvěděly děti den
a čas, kdy můžou přijít pozdravit Ježíška a odnést
si drobný dárek. Na hřišti u horních bytovek tak
zazářila betlémská hvězda a na děti čekali andělé
s třemi králi, Mariií, Josefem a Ježíškem. Na světelné cestičce malí hasiči prokázali svou odvahu,
odnesli si originální ozdobu na stromeček i drobný dárek. Při této akci jsme měli na dlouho dobu
naposledy možnost pozdravit své svěřence.
Se začátkem jarního období doufáme, že budou
mít děti povoleno sportovat. Pokud ne, budeme
hledat další alternativy alespoň formou hledaní
pokladů jako loni na jaře a na podzim.
Za vedoucí SDH Kostěnice Jana Štěpánková
obec@kostenice.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
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AKTIVITY ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Zima se nám letos zdála nejen krásná, ale také krátká. Stejně jako sousední školky, jsme se trochu potýkali s karanténou a uzavíráním školky. A tak jsou
pro nás třeba hračky a pomůcky, které jsme našli
pod stromečkem, pořád ještě neokoukané. Ve všem
musíme najít alespoň ten ždibec dobrého.
Abychom si trochu oddechli, uspořádali jsme si tradiční karneval, tentokrát ve stylu Hledá se Dory.

www.kostenice.cz

Herna se proměnila v mořské dno, všude plavaly
medúzy, které jsme celý týden poctivě vyráběli. Místo dětí připlavaly rybky Dory a Nemo, velryby Naděje, běluhy Bailey a chobotnice Hunk.
Paní učitelky se proměnily v rybky Jenny, Charlie
a Marvin. Hodně jsme tančili, hodně jsme si hráli,
dokonce jsme si udělali i taneční přehlídku. Byla to
radost, a krásná chvíle plná tance a smíchu.
							
Ivana Plecháčková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA | VZPOMÍNKA

TAJUPLNÝ LES
(vzpomínka)

Bylo mi tehdá tři, čtyři roky. Ještě jsem nechodil
do školy a trávil svoje mlaďoučká léta v rodině s tou
nejhodnější maminkou na světě a se svými sourozenci, a také ve školce. Hrál jsem si s ostatními
dětmi na návsi na schovávanou, lezl po stromech,
toulal jsem se kolem potoka, kde bylo množství žab,
kde i sem tam plavala ryba, kde žili brouci potápníci a rostly na jaře blatouchy. Pozoroval jsem, jak
po železničním náspu na kolejích jezdí vlaky tažené parními lokomotivami, brouzdal se rozkvetlými
loukami, pásal jsem husy na záhumence, kde jsem
také na podzim zakládal ohníčky z bramborové natě
a objevoval jsem ten nádherný svět.
Kolem naší záhumenky vedla polní cesta a ztrácela se na obzoru, který byl pro mě tak daleký!
A na tom obzoru jsem viděl, jak ta cesta končí a začíná les! V dětské duši se u mě odehrávaly představy
tajemného lesa, kde jistě sídlí ježibaba, lesní žínky,
hejkal a jiné postavy z pohádek, které jsem tak rád
poslouchal. Moc mě lákalo do toho lesa se podívat,
ale obával jsem se tajemného lesa, kde mohu za-
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bloudit a kde mně ježibaba může strašlivě ublížit.
Ale ten tajemný les mě lákal čím dál tím víc. Pro mě
byl hodně vzdálený a já se bál, že se zavčas nevrátím domů. Vždyť moje maminka mně často kladla
na srdce, abych se vždycky vrátil do setmění domů!
Několik dní jsem střádal odvahu, zda se mám
k tomu lesu na obzoru vypravit a zda se stihnu
do tmy navrátit domů. Až jednoho dne odpoledne
jsem se po polní cestě vydal na odvážnou výpravu.
Vyběhl jsem, vítr ve vlasech, a drobnými, odvážnými krůčky se přibližoval k tajemnému lesu. V mysli
jsem měl stále na paměti, že se musím vrátit do tmy
domů. Běžel jsem tedy usilovně a les se přibližoval.
Když jsem stanul na kraji lesa, krátce jsem se rozhlédl a hned jsem upaloval nazpátek – vždyť musím být
do tmy doma!
Sen se mi splnil! A jak jsem byl odvážný! Až později jsem zjistil, že tajemný můj les je větrolam mezi
Kostěnicemi a Moravany. Jen několik řad stromů,
ale pro mě to je tajuplný les z mého ranného dětství!

Jaroslav Lohynský
obec@kostenice.cz

Z NAŠÍ OBCE
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OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU
Letošní zima byla krásná. Očekávat v polabské nížině sněhovou nadílku na Štědrý den je spíše nereálné,
ale pokud nasněží hned v lednu, je to příslib pěkné zimy.
Na tu letošní se bude dlouho vzpomínat. To je přesně
ta zima, o které se bude vyprávět asi takhle: „To bylo
tehdá, když jsme nikam nemohli, ale kolem Kostěnic
se dalo jezdit na běžkách, děti stavěly sněhuláky i iglú
a na jarní prázdniny zamrzly oba rybníky, na kterých
jsme bruslili….“
Tak si připomeňme všechny tyto zimní radovánky ještě
ve fotografiích. 						
-l.l.-

Králící v klobouku
u Beranů

Sněhulák Olaf
od Apltauerů

Zimní pohled
na kapli Matky Boží

Iglů
u Jeřábků

Snowman
od Mellerů

Radovánky na ledě

Zimní pláně
www.kostenice.cz

Mráz všude, kam se podíváš

Běžkařská trať
kolem Kostěnic

Naše náves

RELAX
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KLUBOVNIČKOVÉ TVOŘENÍ
Vyrobte si veselou jarní dekoraci. Ovečku z příze.

O svaté Balbíně (31. 3.) ... (tajenka JARNÍ VÝZVA
I VĚTŠÍ
1 4 pPRO
í s m eMALÉ
n).
MŠ

NACHLAATLETKA
KOLENA
aneb tradiční
jarní akce „Klubovnička
zdobí
Kostěnice“.

Budete potřebovat
Dva dřevěné kolíčky, tvrdý papír, zbytky vlny ev.
chemlon, tavnou pistoli, černý fix.
Postup
Z tvrdého papíru vystřihneme ovál - základ pro tělo,
a ušatý oválek - hlavičku. Začneme od nožiček, kteTréOvytvoříme
M K J zC kolíčků.
E N ESpodní
Ž Í část
Ř K vymalujeme fixkou - uděláme kopýtka a poté kolíčky přicvakneme
E Š A K Á T S U H B N Č O
k papírovému oválu – tělu. To omotáme barevnou
Ápřízí
K Jnebo
E C chemlonem,
U K R Á Řvytvoříme
E T S tak „ovčí srst“.
Konec
vlny
zafixujeme
tavnou
A A Á Č R R M O J E Z pistolí.
E M Nyní dokreslíme fixou ovečce obličej, pokud máte „hrkací očička“
Anebo
T Kkorálky,
O A můžete
O K R jeOnalepit
C A na
N O
místo očí, ale poHstačí
L jen
Á Vnamalovat,
K A K Udále
T dokreslíme
L L Á D čumák a pusu.
ANyní
E Ahlavičku
C O Žpřilepíme
E Í S k Atělu
CHpomocí
Ř R tavné pistole.
Jestli vás bude tvorba bavit, můžete vytvořit opravI duTveeeelké
U D Z stádo.
T D N O V A N O
APřejeme
K O AVám
A Bsoustu
U D veselých
N Á N chvil
A Mpři tvoření,

A A R
K S E

ZENÍ
BALADA
KOREA
Pojďte nám
pomoci
se
zdobením
květináčů!!!!
NAIVITAKlubovBLANKA
KOSMOnička bohužel
nemůže
fungovat
naživo,
tak
nám můžete
DROM
NAŠE
BŘECLAV
pomoci vyzdobit
naši
vesnici
a
rozveselit
všechny,
KOŠÍK
AUTO co půBULDOZER
jdou na vycházku
naší
obcí.
Vytvořte
doma
kraslici (naKRAVATA
NÁVLADNÍ
CUKRÁŘ
malujte vyfouklé vajíčko nebo použijte umělohmotné),
KROCAN
NEKRÓZA
CVOČEK
přivažte mašličku a dozdobte květináče u obecního úřaKŘÍŽENEC
NEMRAVA
ČTENÁŘ
du, kulturního domu anebo nově vzniklé „jarní potěšení“
DOBRO
LEVÁ
OBECNOST
u podjezdu – naproti tenisovému hřišti. Komu se nechce
OHLÁVKA
BOTA
DŮRAZna proutky
malovat, přiváže
jen barevné stužky.
A komu
OCHOTAvajíčko
EDUARD
LEVÁK
se nechce tvořit vůbec, může si již nazdobené
PENĚZOHUSTÁ
LIBUŠE a dozdobit
vyzvednout
v místním obchodě
jedno ze tří
KAZ
LÍNÝ
PES
KAŠE
5 obce nám můžete
míst. Se zdobením celé
ještě pomoMAJÁK– info na SEDMIČKA
ci při akci KAKAO
„Slavnosti sněženek“
titulní a druhé
SÉRUM
MIMIKRY
KARAstránce těchto
novin.
SUD
MIRIAM
MELKA
Moc děkujeme!!!!
		 MOCHNA Jana Víchová
PRACHU, -n.e.KARDAN
MOJE ZEM
TRUHLA
KMOTRA

L E V
E D B
M M O
A I O
R Č M
A K A
K A T

M S I N A R CH P U A A C K T K N

Klubovnička

E A V A Ů B Y O L R L E O B O E
Š N I D O O M H D D V B Š L L K
U CH A R P D U S O Z Á O Í A E R
B O N A I R R I

Z V N M K N N Ó

I M Ě K T M É P E N Ě Z O K A Z
L Í N Ý P E S L R N E M R A V A

C P S C A K N A D Á H K A K E T R V T Č
E A Á E L O E R K E

Í K T M Í

V P O N D A T R A V A S
A R I

I

E P Ř N A Ě

K A P N A V E L

I

S F A Z

I

L O N A A P S

I N D T K CH R I N T

I K O N O C E D N Í K Ý

A K S

Í

ZDRAŽIL

S T N A Y Ě S R A M N A M D O T O A V L
L T K T CH M R N O Y A O S R D Í

L A Z É G M I O E A E O K A D M T E L H
O K Č I Č O A M Ř N F T D

„Já jsem si říkala, že špatně vidíš.
To, co držíš v zobáku, není žížala.“

Z B R A N O J K O D N A J
A Á O K J O K O A L
A N Z

„Snesla jsi barevnou kraslici. Po těch rumových pralinkách, co jsi snědla, ... (tajenka - 21 znak).“
VŠ

I C E

I B A B V R O O E P

A E K R A Z

I

T A V L D I

A R O F A N A L P K A K C
A K L A ! K O D H A D C E

AFRIKA
ANAFORA
ANOTACE
BABIZNA
CEDNÍK
CENINA
ČISTÝ LÍH

ČTVRTEK
DOLOMITY
DYMNIVKA
EKRAZIT
ESTETIK
FARNOST
HÁDANKA

OSMISMĚRKY - ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ILONA
INFERNO
JEPICE
JIKRA
JOGÍN
KAPNA
KATION

ZDRAŽIL

KLOAKA
KMOTR
KOALICE
KOMODITA
KREOL
LASKAVEC
LÉČBA

LÍSKA
MADONA
MANDLOVKA
MOCHNA
NETŘESK
NIMROD
OBROK
OČIČKO
ODHADCE
ODRAZ

ONDATRA
OSRDÍ
PÁNEV
PAPRATKA
PARAOŘECH
PINTA
ROZKOL
SLAVÍK
VÍRNÍK
ZÁZRAK
5

obec@kostenice.cz
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NAŠE ZAHRADA
Pro všechny zahrádkáře, nebo ty,
co se jimi snaží být, v tomto čísle Kostěnických novin otvíráme
novou rubriku o všem zeleném,
živém,voňavém, zdravém, přírodním, zkrátka o všem na našich zahradách.
V této divoké době se naše zahra-

da stala místem, kde se můžeme
nadechnout svěžího a zdravého
vzduchu a užít si klid....pojďme
si tedy říct, co v daný měsíc udělat, co neprošvihnout, aby nám
na těch našich Oázách klidu bylo
ještě lépe...
Nutno říci, že čerpáme z vlastních
zkušeností, z rad od maminek,
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babiček, známých. Nejsme studovanými odborníky, ale moc nás
to baví. Budeme rádi, když se podělíte i o Vaše rady a zkušenosti.
Například, které přípravky jsou
nejlepší na boj proti škůdcům,
plevelům, nebo naopak která
hnojiva jsou „nej nej“ pro krásně
rozkvetlé květináče na oknech.

LEDEN | ÚNOR

DUBEN

V lednu a v únoru jste určitě udělali (nebo budete
vědět pro příště):
• výsev letniček, celeru (doma za oknem);
• naplánovali jste rozmístění záhonů;
• provedli jste řez révy vinné, zahájili řez ovocných
stromů.

V dubnu začněte:
• s vertikutací trávníku, následné doplnění travního semene a přihnojení;
• kdo nestihl v březnu, začátkem měsíce musí provést řez hortenzií – latnatou seřezáváme hluboko,
až nad zdřevnatělou částí, protože tento druh kvete na letošních výhonech. Proti tomu hortenzie
velkolistá a dubolistá má květy již založené, proto
stříháme těsně nad prvním párem pupenů!!!!;
• vyčistíme záhony s jahodníkem, plejeme trvalkové záhony, přihnojíme bobuloviny.

BŘEZEN
V březnu byste ještě měli stihnout:
• přeházení kompostu;
• stříhání trav, nezapomeňte seříznout levanduli!!!!, prořezání keřů, stromů;
• výsev rajčat (do výsevního substrátu, chce to
teplo a světlo…), rozsazovat budete cca za 3 týdny
a dáte do chladnější, ale světlé místnosti (nejlépe
na okno ve verandě);
• na záhony již můžete vysévat mrkev i ředkvičky;
• mrkev s cibulí se dobře snáší, ale na sazečku je
ještě brzy, tu nechte až na duben;
• sadbu brambor (po 19.březnu).

KVĚTEN
Květen již dává první plody vašich zahrad - ředkvičky,saláty.
• po zmrzlých mužích můžeme sázet na venkovní
záhony letničky i rajčata – mně se osvědčila rohozka, přidám ji pod každou rostlinku, cca 1 hrstku
rozmíchám v sadební jamce s hlínou a zasadím
sazenici.

Dobrý tip: Biologická ochrana kostivalem (popř. kopřivou)
Listy a stonky kostivalu lékařského obsahují spoustu draslíku a dusíku, když listím nebo stonky této rostliny namulčujete
vaše zasazená rajčata, podpoříte jejich růst. Odvážnější si mohou vyrobit jíchu – tedy 14 dní máčet – nechat kvasit stonky
kostivalu (kopřivy) ve vodě (trochu to zapáchá) a zcezeným a naředěným (1:10) roztokem pak zeleninu zalévám, takto ošetřená rostlina lépe roste a odolává škůdcům, především mšicím. V příštím čísle novin se podíváme podrobněji na bylinky.
Jana Víchová
obec@kostenice.cz
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ŠKOLNÍ ROK 1959 - 60
Školní rok 1959-60, byl slavnostně zahájen dne
1. září za účasti zástupců MNV, KSČ, SRPŠ a VŽ.
O nastávající přestavbě školství a o celé práci
v příštím roce promluvila s. ředitelka A. Králová.
Přítomní funkcionáři promluvili též k žákům. Vyučování bude zahájeno pouze v 1. třídě, a budeme se vyučovat ve směnách, neboť oprava 2.
třídy není ukončena. Během prázdnin je ve školní budově prováděna generální oprava. Výměna oken a dveří oprava střechy a nová fasáda
na celou budovu. Při opravě se přišlo na to, že
stropní trámy u 2. třídy jsou shnilé a musely být
vyměněny. Tím se celá oprava značně zdržela.
Škola je dvoutřídní. Správu školy vede s. A. Králová, která je zároveň třídní v 1. třídě (1. a 3.
post. roč.) Ve 2. třídě (2. a 4. post. roč.) vyučuje
s. M. Žďárská.
Počet žáků ve školním roce 1959-60:
1.
třída, post. roč. 1 - 6 chlapců a 2 dívky
post. roč. 3 - 5 chlapců a 6 děvčat
2.
třída, post. roč. 2 - 4 chlapci a 9 děvčat
post roč. 4 - 4 chlapci a 6 děvčat
V obou třídách celkem 42 dětí.
Všichni žáci jsou národnosti české a příslušnosti
čsl.
Na náboženství se přihlásilo 11 žáků = 32%.
Žáci se stravují v jídelně mateřské školy. Jsou podávány obědy a dopolední svačiny. Kuchařkou
je s. Tučková. Na schůzi SRPŠ 18. září byl zvolen
nový výbor: Jindřich Mlejnek – předseda, Josef
Novák – místopředseda, Josef Jeřábek – pokladník, Jitřenka Součková – revisorka účtu.
Skupinovou vedoucí je s. uč. M. Žďárská, oddílovou vedoucí s. Jiřina Brychtová, studující hospodářské školy, a s. Dana Schejbalová, zaměstnankyně SV – patronát závodu. Všichni žáci 4. post.
roč. jsou pionýry. Technické kroužky (dva) jsou
vedeny vojáky z dašické posádky. Mičurinské
kroužky jsou vedeny s. učitelkami.
7. listopadu jsme oslavili VŘSR. Žáci se účastnili veřejného zahájení MP. Přednesli své pásmo
do místního rozhlasu a měli kulturní vložku před
zahájením sovětského filmu. Pionýři se účastnili
“hvězdicové štafety” v obci.
Děti z národní i mateřské školy oslavily svátky
nového roku 21. prosince pásmem básní, písní
a scének. Všechny byly obdarovány cukrovím
a čajem. Vše připravila s. Tučková se s. Borovcovou. O finanční stránku se postaral VŽ s Dohlížecím výborem Jednoty.
20. ledna vykonala s. J. Mendlová tematickou inspekci školy. Dne 4. prosince vykonalo slib 11
žáků 3. post. ročníku.
Oslava Vítězného února byla uspořádána
v obou třídách. Žáci nacvičili pásmo, které před-
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nesli v místním rozhlase a v patronátním závodu SV Kostěnice. (Spojený velkoobchod).
8. března oslavili žáci národní a mateřské školy
společně s výborem žen a celou NF Mezinárodní
den žen. Program nacvičily s. učitelky obou škol.
Maminky žáků byly obdarovány rostlými květinami. Také nejlepší pracovnice v obci a JZD byly
obdarovány knižními odměnami a květinami.
Při oslavách MDŽ oslavily také Jiskřičky svůj svátek a složili slib.
Celý leden a únor se žáci pilně připravovali
na STM. V okresním kole se žáci ve sborové recitaci umístili na 2. místě, a B. Tučková a J. Záleský
dostali 2. místo v sólové recitaci. Žáci i obě učitelky uzavřeli závazky k oslavě 15. Výročí osvobození ČSR. Společně s VŽ, který má nad PO
patronát, byla vyhlášena soutěž o nejlépe upravené průčelí a okolí domů k slavným květnovým
dnům. Setkalo se s velkým úspěchem. V této
akci upravili pionýři veřejná prostranství v obci,
park kolem pomníku padlých a hroby osvětimských vězňů na místním hřbitově. Všichni žáci
se zúčastnili májového průvodu v Dašicích.
Za pomoci vedoucích tech. kroužků byl vyzdoben alegorický vůz, jímž pionýři děkovali straně
a vládě za bezplatné učebnice a pomůcky, které
žáci dostanou k 1. září. 6. června jsme podnikli
autokarový výlet do Babiččina údolí.
Mezinárodní den dětí byl oslaven 1. června
ve škole, neboť II. CS bylo zabráno mnoho neděl.
Děti byly pohoštěny, a prožily veselé odpoledne.
5. června se zúčastnily představení hradeckých
loutkářů v Dašicích. Pionýři se zapojili do sběrové soutěže “pionýrská dálnice” a umístili se na 2.
místě v kraji. Potom se zúčastnili soutěže “Stavíme pionýrský závod 3. pětiletky” a umístili
se na 1. místě v okrese Holice. Nejlepší pionýři
naší skupiny se zúčastnili slavnostního pionýrského shromáždění v Holicích. Při této příležitosti skupina dostala čestný název “Pionýr. skupina
mladých budovatelů” Skupinový prapor obdržel
stuhu “Na počest 15. výročí osvobození”. V květnových dnech dostala skupina povolení k rozsvícení “Hvězdy osvobození” na škole. Byla to první
hvězda v Pardubickém kraji. Nejlepší pionýři byli
odměněni na skup. shromáždění v Holicích. Byly
to pionýrky H. Harapátová, B. Tučková a V. Shánělová.
Odměny čestným uznáním za práce v PO byly
i obě s . učitelky a s. kap. Faron z patronátní skupiny.
Školní rok byl slavnostně zakončen 18. června.
Do OSŠ v Dašicích odešlo 10 žáků 4. post.ročníku.
Zapsala A. Králová
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ŠKOLNÍ ROK 1960 – 61
Školní rok 1960-61 byl slavnostně zahájen dne
1. září za účasti zástupců MNV, SRPŠ a VŽ. S.
ředitelka promluvila o nastávající školní práci.
Ve svém referátě zdůraznila, že letošní školní rok
začíná zvlášť radostně, neboť je to první školní
rok v ČSSR, kdy žáci dostávají zdarma všechny
učebnice a školní potřeby. PO jako poděkování
straně a vládě za její dar všem školákům a jako
blahopřání KSČ k jejímu 40. výročí založení vyhlásila závazky Ředitelství školy, spolu s pionýrskou organizací vypsalo soutěž o nejlépe udržované učebnice a školní potřeby.
V hlavních prázdninách bylo znovu zapojeno
rozhlasové zařízení do tříd, připevněn elektrický boiler nad umyvadla a opraveny zdi, které během minulého roku na mnoha místech
oprýskaly. Po všech opravách byl proveden generální úklid školy. Škola je dvoutřídní. Správu
školy vede s. A. Králová, která je zároveň třídní
učitelkou (1. třídy, 1. a 3. post. roč.) Ve druhé
třídě učí s. Žďárská (2. a 4. post. roč.). Celkem
školu navštěvuje 39 žáků. Všichni jsou české
národnosti a československé státní příslušnosti. Žáci 5. post. ročníku chodí do 9tileté střední
školy v Dašicích. Organizovanost v PO je 100%.
Vedoucí 3. post. roč. je L. Nevrlá, a 4. post. roč.
D. Schejbalová, obě z patronátního závodu – Potřeby pro domácnost v Kostěnicích. Skupinovou
vedoucí je s. uč. M. Žďárská. Vedoucí Jisker (2.
post roč.) je Jana Wimmerová, žákyně 6. post.
ročníku .
Počet žáků:
V první třídě:
1.post. ročník, 4 chlapci, 4 dívky
3.
post. ročník, 4 chlapci, 8 dívek
Ve druhé třídě:
2. post. ročník, 6 chlapců, 2 dívky
4. post ročník, 5 chlapců, 6 dívek
Dětí celkem 39.
Žáci se stravují v jídelně mateřské školy…..
(několik listů se z kroniky vytratilo, a dál je pokračování až z prosince)
….jednotky vojenské posádky z Dašic. Program
nacvičili všichni žáci. Po skončení slibu byla slavnostní svačina.
22. prosince oslavili žáci národní školy společně s mateřskou školou radostné svátky Nového
roku. Po besídce byly všechny děti obdarovány
cukrovím, pomeranči a jablky. Nadílku připravily soudružky z výboru žen. Zajistily též finanční
úhradu. Všichni žáci školy se zúčastnili výroční
schůze místního JZD, kulturní vložkou. Pracovní
jednotka byla 21,--Kčs.
Všichni žáci školy se účastnili STM. V obvodním
kole postoupila všechna čísla do okresního kola.
Práce J. Záleského, 4. post. ročník, - plaketa
k 40. výročí KSČ z plastelíny – postoupila z Holic
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do okresního kola do Pardubic, kde dostala 2.
místo.
Vítězný únor jsme slavili výzdobou školy, pásmem básní ve škole, v patronátním závodě
a v místním rozhlase. 8. března oslavili žáci MDŽ
ve škole, v patronátním závodě, a v místním rozhlase pásmem básní a písní. 12. března se konala veřejná oslava v obci. Program nacvičili žáci
základní devítileté školy a školy mateřské pod
vedením všech. (není zápis koho)
Během školního roku všichni pionýři získali stužku Mladý budovatel, a 75 % získalo Rudou hvězdičku.
Všichni pionýři splnili podmínky odznaku Mladý
zdravotník. Všechny Jiskřičky získaly stužku Malý
budovatel. Celkem bylo odpracováno 705 brigád. hodin. Na 1 pionýra připadá 30 hodin. Pionýři sebrali 2387 kg odpadových surovin. Na pionýra připadá 103 kg, na jiskřičku 52 kg sběru.
Ve sběrové soutěži vybraných druhů jsme
se umístili na 1. místě v okrese za nár. školy.
V soutěži “Televizor do každé školy” jsme získali
3. cenu okresu a dostali jsme odměnu 800 Kčs.
V soutěži Cs. ČK jsme získali 4. cenu. Okresu
a byla nám slíbena věcná odměna v ceně 200,-Kčs, a vlajka čistoty. Do ZDŠ v Dašicích odešlo
11 žáků 4. post. roč., do 1. ročníku nastoupí 11
žáků.
Školní rok byl slavnostně ukončen 30. června.
Vzrušující událostí letošního roku byl let 1. člověka – majora Jurije Gagarina do vesmíru. Použil k tomu kosmické lodi Vostok 1, ve váze 4725
kg. Let byl uskutečněn 12. dubna. J. Gagarin 28.
dubna navštívil Prahu, a byl bouřlivě vítán občany. 6. srpna došlo ještě k větší události. Major
German Tibon na kosmické lodi Vostok 2, setrval 25 hodin na dráze Vesmírem.
Zapsala A. Králová
ŠKOLNÍ ROK 1961 - 62
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za účasti
zástupců MNV, SRPŠ a VŽ. Hlavní referát o úkolech školy v nastávajícím šk. roce promluvila s.
A. Králová. Také přítomní funkcionáři promluvili
k dětem.
Počet žáků ve školním roce 1961-62
Třída I. post. roč. 1. , chlapci 5, dívek 6
post roč. 2, chlapci 4, dívky 4
Třída II. post roč. 3., chlapci 5, dívky 2
post roč. 4, chlapci 5, dívek 8
Dětí celkem 39.
Škola je dvoutřídní. Správu školy vede s. A. Králová, která je zároveň učitelkou v 1. třídě (1. a 3.
šk. rok). Ve 2. třídě učí s. Marie Žďárská. Ve 2.
třídě je 2. a 4. post. ročník. Školu navštěvuje cekem 39 žáků. Všichni jsou české národnosti a
československé státní příslušnosti. Žáci 5. post.
roč. chodí do zákl. devítileté školy v Dašicích. Organizovanost v PO je 100 %. Skupinovou vedou-
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cí je s. uč. Žďárská. Vedoucí 3. post. roč. je Běla
Králová, studující SVVŠ, vedoucí 4. post. roč. je
Alexandra Víchová, učednice Tesly n. p. v Pardubicích . Vedoucí jisker je Jana Wimmerová,
žákyně 7. post. roč. v Dašicích. Žáci se stravují
v jídelně mateřské školky. Kuchařkou je s. Fr.
Tučková na schůzi 15. září byl zvolen nový výbor
SRPŠ.
Předseda: Jindřich Mlejnek, skladník Jasu. Místopředseda: s. Josef Novák, dispečer ČSD Pokladník: Frant. Krátký, člen JZD Zapisovatel: učitelka
Marie Žďárská
Třídní důvěrník: s. Frant. Svatoň (1. třída)
S. Františka Endrová (2. třída)
Dne 9. září byli žáci seznámeni s prací a významem práce horníků pro náš průmysl a vůbec
pro všechny občany.
Dne 6. října byl oslaven den Čs. armády. Žáci
pobesedovali s vojíny dašické posádky. 28. října
bylo vzpomenuto výročí znárodnění klíčového
průmyslu. Žáci připomněli tuto událost všem
místním občanům rozhlasovou relací.
23. listopadu složilo 6 jiskřiček 3. post. ročníku
pionýrský slib. Společně s nimi složilo 11 žáků.
2. post. ročníku slib jiskřiček.
Slibu se zúčastnili zástupci MNV, NF, VŽ, a patronátní vojenské jednotky z Dašic.
Program nacvičili všichni žáci. Po skončeném
slibu byla slavností svačina. 22. prosince oslavili žáci obou škol radostné svátky nového roku.
Po besídce všechny děti byly obdarovány cukrovím a pomeranči a jablky. Nadílku připravily
soudružky z VŽ. Zajistily též finanční úhradu.
Všichni žáci školy se zúčastnili výroční schůze
místního JZD kulturní vložkou . Za vystoupení
byli odměněni svačinou.
8. a12. prosince uskutečnili žáci pedagogického
institutu z Pardubic hospitaci v obou třídách.
Celkem přišlo 80 žáků.
Od 1. února byla s. uč. Žďárská přeložena do Pardubic, a na její místo nastoupila s. J. Kašparová
z Dašic.
Od 1. února byla s. uč. Králová jmenována školským odborem ONV, cvičnou učitelkou a do její
třídy byly přiděleny dvě žákyně pedag. Institutu
na čtyřměsíční praxi.
28. února onemocněla ředitelka školy s. Králová a byla ve stavu nemocných až do 1. června.
Do 1. dubna učily žákyně PI samy. 1. dubna učila
v 1. třídě s. uč. M. Rybářová, pensistka z Pardubic. Do soutěže tvořivosti mládeže jsme poslali
5. žák. výkresů.
Žák 2. třídy Miloslav Kříž obdržel druhou cenu
okresu pardubického. Žáci se přihlásili do soutěže “ Dětská kresba boje za mír”. Celkem bylo
odesláno 21 výkresů, a porotou byly všechny
uznány na výstavu . Na výstavu bylo odesláno
z kraje Východočeského celkem 700 výkresů
a z nich bylo 40 vybráno pro kategorii od 6ti
do 11ti let. Z těchto 40ti bylo 21 kostěnických.
Bylo to značné ocenění práce naší školy. Kro-
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mě tohoto Milada Mlejnková získala 2. cenu své
katerogie. Vítězný únor jsme oslavili výzdobou
celé školy, besídkou ve škole a recitačním pásmem v místním rozhlase. 8. Března oslavili žáci
ve škole a v místním rozhlase. 11. března byla
uspořádána veřejná oslava v sále OB. Program
nacvičili žáci národní I mateřské školy. V předvečer prvního máje zúčastnili se pionýři lampionového průvodu a pálení mírového ohně. Všichni
žáci se zúčastnili májového průvodu v Dašicích.
Ustrojili svůj vlastní vůz. MDD oslavili žáci radostným odpolednem 1. června. Děti obou škol
dostaly svačinu. 17. června ředitelství obou škol
uspořádalo „Tělovýchovné odpoledne“ na hřišti
místní TJ. Pionýři odpracovali celkem 862 brigádnických hodin, sebrali 1379 kg starého papíru, 142,5 kg textilu , 380 lahví od oleje, 334 kůží.
Sběr léčivých bylin byl splněn na 183 %.
Pionýrská skupina za 1. pololetí škol. roku
se umístila na 1. místě mezi ZDŠ 1. až 5. ročník
okresu.
Obdržela prapor maďarských bubeníků. Školní
rok byl slavnostně zakončen 28. června.
Zapsala A. Králová
Moravanský
Dlouhé roky byla součástí naší obce nedaleká
osada Moravanský. Možná bude někoho zajímat její historie.
Její první obyvatelé byli národnosti německé,
ale časem všichni převzali národnost českou.
První osadníci přišli sem v r. 1847 a pocházeli
z německé kolonizace Josefinské. Původní název
osady byl Sehndorf. Bylo to za vlády císaře Josefa II., a přistěhovali se z Pruského Slezska, a část
z pohraničních osad v Království českém.
Rodiny byly katolické a kolik osob se přistěhovalo se nedá říct. Všichni přistěhovalci obdrželi
pozemky z vysušených rybníků Moravanského,
Velkolánského a Malolánského, od císaře dědičně v nájmu. Ke každému číslu připsáno 11-12
jiter pozemku. Vystavěno bylo 16 čísel. Původní sídla byla vystavěna z báchor, osmihranné
stodoly ze dřeva. Studně mělké byly vyzděné,
taškami kryté a vedly do nich schody. Pozdě
přestavována obydlí od jediného stavitele, který
měl stavbu všech 16 ti čísel najmutou od panství
Pardubického.
Roční splátky vrchnosti byly 18 grošů za stavení
a pozemky. Poslední splátky v r. 1876. Školou
patřila obec nejdřív do Dašic. V roce 1840 založena byla stěhovaná škola po jednotlivých staveních. Kde ve stavení měli jedno dítě, tam bylo
vyučováno jeden týden, a učitel bydlel a také
se tam stravoval. Kde měli dvě děti, tam vyučováno 2 týdny apod. Vyučováno ovšem německy.
Prvním učitelem byl Jof. Zimmer.
Od r. 1847 byla obec Moravanský přiškolena
ke Kostěnicům. Roku 1882 začalo se vyučovati
v obci v najatém stavení. Jednopatrová škola nynější postavena 1885. Schulvereinem nákladem
obec@kostenice.cz
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7360 zlatých. Roku 1888 žádala obec za odškolení a zřízení samostatné veřejné školy. Pětiletý
průměr počtu dítek byl 39. Po přijetí podmínek,
jež Kostěnice kladly odškolení uskutečněno.
Ale škola tato pro nedostatek žactva byla již r.
1905 zavřena. Když zbyly v ní učiteli jen dvě děti,
tak z ní utekl.
Původní osadníci se jmenovali:
Ender, Josef Frosch, Hynek Frosch, Herrman,
Kouglitz, Plesl, Riezner, Rotter, Josef Schaar, Johanes Schmied, Schlima, Schmoranz, Josef Stehr, Weigant, Wenzel,Ulrich. Časem pak byla jména změněna do podoby české.
V Moravanském zavedeno pěstování zelí odkud se rozšířilo po okolní krajině. Za dávných
dob byla v Moravanském každou neděli muzika
a houpačka.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážená redakční rado Kostěnických
novin, milá děvčata (snad si mohu
toto oslovení dovolit),
pozorně jsem si přečetl poslední
číslo Kostěnických novin a jako člověk, který se v Kostěnicích narodil
a prožil v této vesnici dětství a mládí, chci vyjádřit svůj názor na tyto
noviny. Jsou pozoruhodné! Jejich
obsah je rozmanitý, grafická úprava
je pěkná a články, v těchto novinách
uveřejněné, vypovídají o tom, jak
obec Kostěnice žije společenským
životem. Vzájemnost, kterou většina
občanů sdílí s ostatními lidmi žijícími
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Text kroniky doplňuje aktuálně paní Udržalová:
Pak čas poskočil a přišla 2. světová válka a děti
z Moravanského, které s námi chodily do zdejší
školy, a mluvily česky, tak stejně jako my musely
se povinně učit němčinu. Náš ročník s ní začínal
ve 3.třídě. Byl to rok 1943. Netrvalo dlouho a byl
konec války a taky konec výuky němčiny, a do osnov přibyla nová povinnost, vyučovat ruštinu.
Byl to dost velký problem,protože ji neměl moc
kdo učit. Nás potom v Dašicích na měsťance ji
vyučoval pan Horník z Dašic, když se vrátil z Ruska po válce. Dnes obec Moravansko je součástí
obce Moravany, a jen jeho malá část zůstává katastrem I správou v Kostěnicích.
Květa Udržalová, -l.j.-

v Kostěnicích, je obdivuhodná! Práce
dobrovolníků s dětmi je smysluplná
a jako bývalý učitel těmto lidem, kteří
se takto věnují dětem, chci poděkovat!
Kostěnické
noviny
jsou
opravdu zajímavé a mají vysokou
úroveň. Snad jen malé podotknutí:
Některé snímky (fotografie skupin)
by mohly být ve větším formátu kvůli rozlišení osob, zvláště dětí!
Tolik k mým pocitům při
čtení Kostěnických novin. Mám trochu nutkání přispět do těchto novin
drobnými vzpomínkami na léta svého dětství a mládí, které jsem prožil
(jak já říkám), v té nejkrásnější vesnici
na světě! Nevím však, zda nejsem pří-

liš opovážlivý a zda se moje vzpomínky budou do skladby obsahu těchto
novin hodit! V příloze zasílám jednu
dávnou vzpomínku z mého dětství
prožitého v Kostěnicích. Uznáte-li
za vhodné, souhlasím s uveřejněním
v Kostěnických novinách.
(Pozn.redakce: vzpomínka je součástí těchto novin)
Děkuji milá děvčata za vaši
práci na Kostěnických novinách
a přeji vám, aby vás ta práce bavila
a cítily jste, že vaše počínání je smysluplné!
Do nového roku vám přeji vše dobré
a hodně zdraví!
Jaroslav Lohynský

A jak se líbí Kostěnické noviny Vám? Napište nám na obec@kostenice.cz. Vaše názory i připomínky bereme vážně.
Kostěnická inzerce
U Pruhovaného anděla můžete pravidelně nakoupit (po objednání):

Cukrářství Pruhovaný anděl
Objednávky přijímám na telefonu 737 766 737

• út, pá Kváskový chléb
• čt
Anglické hopusky, Dalamánky
• pá
Víkendové pečení (zákusky)
Kdykoliv upečeme zákusky, dorty, cukroví, slané pečivo. Více na webu a FB.

REDAKČNÍ RADA
Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada: Naďa Englichová -n.e.- (grafika), 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.
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KNIHY A RADY NAŠICH BABIČEK

DNES O MEDU
Rady našich babiček nejdříve bouřlivě odmítáme a později s nadšením vítáme. Souvisí to s věkem? Zpravidla ano. Jejich rady jsou
však k nezaplacení. To samé si dovoluji tvrdit i o knihách. Já jsem
dnes sáhla po školní učebnici své babičky, vydané v roce 1915,
která se jmenuje Mladá hospodyňka.
Chci s Vámi sdílet krátké poučení o kvalitě medu a velmi milé čtení
o medu a máslu. Jsem přesvědčená o tom, že po následujících řádcích si půjdete chleba s máslem a medem také namazat.
Přeji Vám medové čtení.
-l.l-

extra příloha
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