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Počasí….
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www.kostenice.xf.cz

říjen-prosinec 2007

Všem našim čtenářům přejeme
krásné svátky vánoční a do
nového roku zdraví i pohodu .

Je-li leden nejostřejší, bude
roček nejplodnější.

redakční rada

Není-li leden mokrý, sudy
vinařů se naplní.
Připadne-li Nový rok na
úterý, bude zima ještě
krutější, ale zato úrodný rok.
Je-li únor mírný ve své moci,
připílí s mrazem březen i v
noci.
Jestli únor honí mraky, staví
březen sněhuláky.
Hromnice-li jasné a čisté,
potrvá déle zima jistě. Pakliže
sněží nebo hřímá, jaro jistě v
blízku dlívá.
V březnu vítr, v dubnu déšť pak jistě úrodný rok jest.

V pátek 19.10.2007 se již po několikáté v místním kulturním
domě sešli milovníci vín všech druhů….(více str. 6)

Mlha v březnu znamená za
100 dní bouřku.

Obecní zastupitelstvo vypisuje odměnu ve
výši 3 000 Kč za dopadení pachatele, který
ničí majetek v obci sprejerskými či jinými
malbami.
¨
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poplatky pro rok 2008
Poplatky za odpad jsou obecním
zastupitelstvem pro rok 2008 odsouhlaseny ve
výši 490,-Kč za osobu. Poplatek ze psa činí za
prvního psa 50,- Kč a za každého dalšího 75,-

Kč. Možnost platby bude na OÚ v pondělí
21.1. a čtvrtek 24.1.vždy
17,00 - 19,00 hod.

________________________________________________________________________________

Graffiti v Kostěnicích?

A je to tady ! Už i v naší malé,
nenápadné vesničce máme writery neboli
sprejery. Jsme rádi nebo ne? Těžká otázka,
mnoho názorů. Za pár let, v případě že jejich
současné „umění“ nabude profesionální
úrovně v oblasti počítačové grafiky nebo
výtvarného umění( článek Graffiti v magazínu
DNES 50/2007), se k jejich rodnému původu
možná budeme hrdě hlásit, ale dnes nás to spíš
obtěžuje, děsí až štve. Ne proto, že bychom
byli výrazně nespokojení se samotnými
graffiti, ale s místy jejich umístění rozhodně
nespokojení jsme. Přes všechna naše
pochopení pro umělecké začátky našich
teenagerů nám je standardní vzhled obecního
majetku bližší. Co s tím ? Z úst členů

obecního zastupitelstva zazněl nápad najít
v obci „legál“ (dle sprejerského slovníku)
neboli plochu vyčleněnou na graffiti a tím
tuto zábavu posunout z roviny čistého
vandalismu k modernímu umění. Zkusme se
zamyslet a do roku 2008 vstoupit se
společným předsevzetím, aby se v naší obci
vztah občanů writerů a ostatních občanů
neproměnil v nenávist a hon na čarodějnice,
ale ve standardní soužití vedle sebe. A i když
to není zrovna IN, vzhledem k tomu, že tato
činnost v současné podobě je nelegální , za
zkoušku to stojí – co myslíte writeři?
(g.z.)

________________________________________________________________________________

Všem občanům přeji hodně
zdraví, rodinné pohody,
lásky nejen v čase Vánoc, ale
i celý nadcházející rok.
V. Pulkrábek

Poděkování
všem sponzorům, kteří podpořili
jakoukoliv akci v obci a za přispění na
obecní kalendář, který obdrží každá
domácnost v obci a pro případné další
zájemce bude k prodeji v obchodě.
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 8.11. 2007
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
13.9.2007
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný
převod – kaple Navštívení Panny Marie
v Kostěnicích včetně pozemku p.č. 90 vše
v k.ú. Kostěnice - od Římskokatolické farnosti
v Dašicích.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje darovací
smlouvu a smlouvu o zřízení věcného
břemene na kapli Navštívení Panny Marie
v Kostěnicích a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
6. Obecní zastupitelstvo prohlašuje kapli
Navštívení Panny Marie a její okolí za
kulturní dědictví obce.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný
převod hasičské zbrojnice na st. p.č. 113 a
pozemku p.č.31 vše v k.ú. Kostěnice.

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotace na opravu kaple ze SZIF.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu
článku III. nájemní smlouvy s Lesním
družstvem Vysoké Chvojno ze dne 27.6.2003
a to ve znění:
Roční nájemné se mezi pronajímateli a
nájemcem sjednává dohodou ve výši 6000,Kč / 1 vlastněný podíl na předmětném nájmu,
dle článku I. bod 2., nebude-li nejpozději do
60-ti dnů před koncem kalendářního roku
sjednáno jinak.
Nájemné je splatné do 31.10. běžného roku,
pokud pronajímatelé prostřednictvím valné
hromady nerozhodnou jinak.
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje koupi
pozemků p.č.508/1, 659, 501/1 v k.ú.
Kostěnice a stanoví cenu 35,-Kč za M2 a
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
části pozemků p.č. 553/5, 553/67 v k.ú.
Kostěnice, které budou zaměřeny a odděleny
geometrickým plánem na náklady kupujících,
cenu stanoví na 50,- Kč za 1m2 a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje darovací
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje zhotovení
smlouvu a smlouvu o zřízení věcného
nových dveří do obecní hospody.
břemene na převod hasičské zbrojnice včetně
pozemků a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
_________________________________________________________________________________
Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 13.12. 2007
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
8.11.2007

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně
závaznou vyhlášku obce č. 1./2007 a stanovuje
poplatek za občana ve výši 490,- Kč.

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

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet
obce pro rok 2008.
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5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje vybudování
dětského koutku za obecním úřadem.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný
převod pozemků p.č. 544/21, 91/2, 621/4, 647
v k.ú. Kostěnice od Pozemkového fondu.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje uspořádání
oslav k výročí založení obce.

stránka 4

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o výstavbě cyklostezky a veřejného
osvětlení.
10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávy předsedů finančního a kontrolního
výboru.
11. Obecní zastupitelstvo vypisuje odměnu ve
výši 3 000, Kč za dopadení pachatele, který
ničí majetek v obci sprejerskými či jinými
malbami.

_________________________________________________________________________________

Vše nejlepší…
V měsíci lednu 2008 oslaví své životní jubileum:
paní
paní
paní
paní
paní
paní
pan

Bečková Marie
Jeřábková Emílie
Drozdová Marie
Hrbková Jiřina
Říhánková Věra
Rybínová Ludmila
Kučera Václav

V měsíci únoru 2008 oslaví své životní jubileum:
paní
pan
pan
pan

Pištorová Miluše
Hrbek Ladislav
Kučera Zdeněk
Poluda Josef

Poděkování
V měsíci březnu 2008 oslaví své životní jubileum:
paní
paní
pan
pan
pan

Marková Ludmila
Štechová Jiřina
Černý Miroslav
Novák Josef
Vích Rudolf

Všem přejeme hodně zdraví
a štěstí do dalších let.

.

Děkuji členům kulturní komise
OÚ Kostěnice – p. K. Kubíkové,
p. M. Čapkové, p. M. Englichové,
p. E. Kubíkové, p. Š. Janatové,
sl. L. Jiroutové a p. J. Kučerovi za
výbornou spolupráci a činnost v roce
2007. Přeji jim i jejich rodinám touto
cestou klidné prožití vánočních a
novoročních svátků.
G. Zahrádková,
předsedkyně kulturní komise
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Vítání občánků 2007
Tradiční slavnost Vítání malých občánků do života
v naší obci proběhlo dne 4.listopadu 2007. Za
účasti trojice dětí z Mateřské školy Kostěnice,
rodinných příslušníků, přátel a členů kulturní
komise byli starostou obce p. Václavem
Pulkrábkem slavnostně přivítáni:
ADRIANA VOTROUBKOVÁ
FILIPPO FORNI
LUKÁŠ ČAPEK
PATRIK JOUZA
Přejeme všem dětem a jejich rodičům hodně radosti,
štěstí a rodinné pohody.
(g.z.)
_________________________________________________________________________________

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 14.12.2007: 509
Přistěhovali se :
Josef Kopecký 82
Odstěhovali se:
Jakub Molek 169
Eva Borčová 134
Narodili se:
Eliška Vohralíková 16
Opustili nás:
Anna Vašková 84

Nejbližší akce nejen v KD
Kostěnice
21. 12. 2007 – Vánoční koncert dětí v
kapličce
23. 12. 2007 – Tři oříšky pro Popelku
(divadlo)
25. 12. 2007 – Štěpánská zábava
29. 12. 2007 – Silvestrovský turnaj ve
stolním tenise
12. 1. 2008 – Myslivecký ples
19. 1. 2008 – turnaj v mariáši
23. 2. 2008 – Sokolský ples
16. 3. 2008 – dětský karneval

od 2.1. do 6.1. se ruší veškeré cvičení
z důvodu drátkování sálu
Na všechny akce jste srdečně zváni, neváhejte a
přijďte podpořit pořadatele!
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Senior Klub
Slavnostní
posezení
v místním
byla výstava v Olomouci. Oba zájezdy se
pohostinství, které jsme si naplánovali na
uskutečnily vlakem. Jak jste si jistě
konec měsíce září se uskutečnilo a myslíme si,
povšimnuli, některé naše členky chodí
že ke vší spokojenosti všech zúčastněných.
v odpoledních hodinách na procházky. Tak
Několik členek klubu navštívilo COUNTRY
zvané kolečko kolem naší obce. Kdo má
BÁL. Kapela se všem zúčastěným líbila.
zájem, může se také přidat. Protože jsou to
Škoda však, že byla tak malá účast.V období,
poslední noviny v tomto roce, dovolte nám
kdy se konají výstavy ovoce a zeleniny,
popřát všem našim občanům příjemné a
navštívily naše členky dvě z nich. Jednak to
spokojené prožití svátků vánočních a hodně
bylo v Častolovicích, kde po její prohlídce
štěstí a zdraví do nového roku.
navštívily ještě zdejší zámek. A dále pak to
_________________________________________________________________________________

Ochutnávka vína
V pátek 19.10.2007 se již po
několikáté
v
místním
kulturním
domě
sešli
milovníci vín všech druhů
na ochutnávce vín pořádané
hotelem Bujnoch. Tentokrát
byla ochutnávka věnována
pouze vínům z rodinného
vinařství Kovacs.
Ochutnávkou nás provázel
pan Oldřich Bujnoch spolu s
obchodním ředitelem firmy
Kovacs panem Otčenáškem.
Tito dva pánové nám
představili všech jedenáct
ochutnávaných vzorků vín.
Mezi vzorky byla kupř. bílá
vína ryzlink rýnský, ryzlink
vlašský, veltlínské zelené,

rulandské šedé, z červených vín to
bylo
Zweigeltrebe
či
Svatovavřinecké. Oba naši průvodci
večerem nám pomohli ve vzorcích
nalézt kromě všech možných druhů
ovoce a snad i zeleniny i naprosto
neočekávané chutě a rozměry.
Kupříkladu už víme, že víno může
být ne pouze červené nebo bílé, ale
třeba krátké nebo dlouhé, že dobré
víno poznáme i z dopité skleničky.
Vrcholem večera byla ochutnávka
vína Cuvéa Amálie, jež si mnozí z
nás následně objednali. Cuvée
znamená víno smíchané z více odrůd
révy. V případě Cuvée Amalie jsou
to odrůdy Oliver Iršai a Muškát
moravský. Toto víno nechal majitel
firmy Kovacs vyrobit při příležitosti

narození dcerky Amálky a dal si
na něm záležet. Víno by tak
mělo
dozrát
k
oslavě
Amálčiných
jubileí,
prý
dokonce dospělosti.
Ochutnávka byla zpestřena
bohatým rautem a atmosféru
moravského sklípku evokovala
přítomná cimbová muzika.
Dobře naladěni a lehce ovíněni
jsme se rozešli se začátkem
nového dne.
Josef Jeřábek ml.
výborné flambované palačinky
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Tj Sokol ČOS
Již tradiční vánoční koncert dětí v místní kapličce se bude konat 21. 12.2007 od 18:00. Přijďte
podpořit malé hudebníky a nasát tu správnou vánoční atmosféru!
Jménem dětí z divadýlka, si Vás všechny dovoluji pozvat na
každoroční vánoční představení, které se koná v neděli dne 23. prosince
2007 v Kulturním domě v Kostěnicích od 17. hod. Vánoce jsou svátky
klidu a míru, proto pojďte si na chvilku odpočinout od všeho ruchu a
shonu, a podívat se na krásnou pohádku Tři oříšky pro Popelku.
Klidné a spokojené svátky Vánoční Vám přeje Sabina Kuncová s dětmi
Dále vás všechny srdečně zveme na další
ženy! Doufáme, že Vám naše akce zpříjemní
dvě akce, které se budou konat do konce
vánoční svátky a zároveň Vám všem přejeme
letošního roku a to jsou: Štěpánská zábava,
jejich klidné prožití.
která je u nás tradiční a v posledních letech
Poslední pozvánka do doby plesové
opět velmi populární. Koná se 25. 12. 2007 od
sezóny 23. 2. 2008 na náš již 8. Sokolský
20:00 v kulturním domě a vstupné činí 70 Kč.
ples. Nikdy tu nechybí bohatá tombola,
Druhou akcí je Silvestrovský turnaj ve
originální předtančení a skvělá zábava. tak
stolním tenise v sobotu 29. 12. 2007. Zápis je
neváhejte a přijďte se pobavit s námi!
od 8:00 a startovné činí 50 Kč. Zúčastnit se
Za TJ Sokol ČOS j.š.
mohou všichni starší 16ti let, vítány jsou i
_________________________________________________________________________________

Mateřská škola Kostěnice
Zvonek zvoní, už je čas,
po roce Vánoce jsou tu zas.
Přejeme Vám pohodu,
stále dobrou náladu,
zdraví, štěstí, spokojenost
pěkných chvílí ať je dost.
V novém roce dobré žití,
slunce v duši ať Vám svítí.

POZVÁNKA NA KONCERT
TŘÍKRÁLOVÝ
Tradičně bychom rádi pozvali
naše příznivce na malý koncert
v místní kapli. Vystoupí děti z
Mateřské školy Kostěnice pod vedením
p. učitelky Jaroslavy Hladíkové a
Gabriely Zahrádkové.
Na programu bude zpěv tradičních koled
s doprovodem na dětské hudební nástroje.
Přijďte se s námi setkat zase po roce dne
7. 1. 2008, začátek v 16.00 hod.
„ Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám,
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám ...“
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Z historie…
V dnešní době opět
představené obce nazýváme
starosty a tak si o jejich
předchůdcích z let 1850 až do
roku 1945, kdy v úřadu
skončil poslední starosta Fr.
Polák přečteme ve dvou
různých podáních ze dvou
starých kronik. A také něco
málo o Moravanském, které
bylo
s Kostěnicemi
v minulosti dosti dlouhý čas
spojené školou, farností,
úřadem
i
společenským
životem.
Představení, neboli
starostové
Po zrušení rychtářů byli
voleni představení, později
nazvaní starosta.
Tak vidíme, že po roce 1850
byl starostou František Teplý,
rolník čp. 38. Zdá se, že byl
starostou asi 15 let.
Po něm zvolen Jan Špaček
čp.
1.
Byl
člověkem
pokrokovým
z rodiny
evangelické, která přišla do
Kostěnic z hradecka. Za něho
zřízena nádrž vodní před č.
50, když v roce 1866 bylo
silné sucho.
Po Janu Špačkovi byl Jan
Malíř čp. 26 a sice roku 1867
až do roku 1873.
Roku 1873 byl zvolen
František Bořek a vystřídal
jej roku 1876 opět Jan Malíř.
Následoval Josef Kučera, byv
zvolen r. 1880 z čísla pop.
10. Byl to člověk pomalý,
měl neobyčejnou paměť.
Věci úřední dělal zaň řídící
učitel také Kučera.
Roku 1884 zvolen byl Jan
Mandys z čp. 39 nebyl
rodákem kostěnickým, nýbrž

přiženil se k vdově po Josefu
Malířovi. Starostoval asi 4 léta.
Roku 1888 byl zvolen opětně
Josef Kučera čp. 10, po něm
nastoupil Jan Svatoň r. 1891.
Práce písařské prováděl Josef
Vyskočil, nájemce hostince čp. 15,
který to prováděl i starostovi Jos.
Kučerovi.
Jan Svatoň rolník čp. 66
starostoval dosti dobře, nechal
odvodniti obecní pozemky tak, že
se staly nejlepšími v obci. Roku
1895 byl zvolen František Roček,
rolník čp. 2. Starostoval dobře, ale
starší hospodáři, kteří tvořili
zvláštní stranu jej nepodporovali.
Roku 1899 zvolen František Palata,
rolník čp. 35. Byl starostou
šetrným. Postavil kříž naproti
obchodu Daleckého. Starostoval do
roku 1904, kdy jej v říjnu vystřídal
František Polák, rolník čp. 19.
Kostěnice, pol. obec sestává z dvou
osad – osady Kostěnice a osady
Moravanský. Až do roku 1885
neměla osada Moravanský žádné
samostatnosti.
Byl
volen
z Moravanského 1 radní. Po roku
1885 má osada Moravanský svoje
zastupitelstvo a svého místního
starostu.
Osada
Kostěnice
nebyla
samostatná, nýbrž dělala a volila
jako politická obec.
Teprve roku 1931 zvoleno vlastní
osadní zastupitelstvo a prvním
osadním starostou zvolen Jos.
Vosáhlo, rolník čp. 53 a po něm
Jan Fibich rolník čp. 1.
Roku 1941 zrušeny osady a tím i
místní starostové odpadli.
Osady Kostěnice – Moravanský
zrušeny a pravomoc přenesená na
zastupitelstvo pol. obce Kostěnice.
Tím vyřešen dosti choulostivý
problém, poněvadž nejednotnost
správy činila značné obtíže.

Kronika druhá
Starostové obce byli skorem
vždy rolníci.
V roce 1866 byl starostou
Jan Špaček, rolník z čísla 1.
Byl přistěhovalý do obce po
otci, člověk dosti pokročilý,
avšak jak to tou dobou často
se
stalo,
ctižádostivý,
strojící
hostiny
pro
úředníky, chtěje být vždy na
prvním místě. Až konečně
mu statek prodán a on
octnul
se
v podruží.
Zakoupil se opět u čp. 31 a
živil
se
povoznictvím.
Z jeho působení jest vodní
nádržka před č. 50. Byl
náboženství evangelického,
dosti snášenlivý.
Frant. Bořek
Nemáme určitých dat do
kdy úřadoval Jan Špaček leč
je jisto, že nastoupil po něm
František Bořek, rolník čp.
13. Nebyl vcelku zlý člověk,
přišel s úřadováním spíše o
majetek, nejsa dosti znalý
vedení a náchylný zdržeti se
ve společnosti a hostinci. O
jeho působnosti nemáme
zpráv.
Jan Malíř čp. 26
Obecní správa přešla na
rolníka Jana Malíře, rolníka
čp. 26. Byl to muž nábožný,
katolík, šetrný nejen ve
svém hospodářství, ale i
v obecní správě na tehdejší
dobu skoro vzorné.
Za něho stavěno nádraží,
jejž asi jeho povolením
pojmenováno Dašice ač stojí
na katastru obce Kostěnic a
skoro vesměs na jeho
pozemcích.
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Za
jeho
působení
přestavěna škola z přízemí na
jednoposchodí a proměněna
z jednotřídní
na
školu
dvoutřídní.
Starostou byl zvolen vždy po
nějaké době po třikráte.

značnou zásluhou, jejžto staly se
nejlepšími v obci.
Leč tajemník Jos. Vyskočil stav
se pijákem ku konci obecní
záležitosti zavedl a jejich
urovnání dalo novému starostovi
dosti práce.

Kučera Josef čp. 10
Se starostou Janem Malířem
vystřídal se podvakráte v úřadě
Jos. Kučera, rolník čp. 10 byl
to umoudřelý člověk, ne sice
podnikavý, jejžto měl rád klid a
zábavu, však jsa největším
rolníkem v obci, měl mnoho
vážnosti.

Roček František čp. 2
Převzal to po něm Frant. Roček
čp. 2, rolník, který se zde
zakoupil z Turova okr. Vys.
Mýto.
Ani tento sám úřad nevedl,
nýbrž měl tajemníka v osobě
řídícího učitele Jos. Kučery.
Tehdy byly v obci dvě strany,
strany mladších rolníků, kteří
chodili do hostince starosty Fr.
Ročka a strana starších rolníků
sdružených
v hostinci
Jos.
Vyskočila.
Za Frant. Ročka vedeny obecní
finance do pořádku.

Mandys Jan čp. 39
Ač svorností občané Kostěnic
nikdy snad nevynikali, zdá se
za starostování Jana Mandyse,
rolníka čp. 39 nastalo tvoření
stran osobních. Měl mnohé
dobré
názory,
zejména
omezníkování obecních cest a
veřejného statku.
Byl trochu prudký, což mu
vyneslo dosti hádek, mrzutostí
a tvoření strany v občanstvu, ač
zdá se, že byl pro přísný
pořádek a disciplinu.
V obecním
zastupitelstvu
zasedal po 26 let a byl vždy
vlivným.
Svatoň Jan čp. 66
Jan Svatoň rolník čp. 66 sám
nebyl způsobilý vésti úřad
obecního starosty a proto si
držel tajemníka v osobě Jos.
Vyskočila, hostinského z čp.
15, který již obecní úřad vedl
za Jos. Kučery. Ježto však jinak
byl přístupen pokroku byla za
jeho úřadování
postavena
obecní mostní váha a obecní
pozemky vlhké zdrénovány,
což možno říci, že samo jest

Palata František čp. 35
Při obecních volbách v roce
1901 zvolen starostou Fr. Palata
rolník čp. 35. Za jeho úřadování
vystavěn nový kříž koupený
v Hořicích v sochařské škole za
300 K posvěcen v r. 1903
farářem dašickým L. Horou.
Kázání vedl výmluvný misionář
Jemeka.
Frant. Palata neměl tajemníka
jsa sám způsobilý vésti obecní
úřad, jen obecní účty a některé
práce zhotovoval
řídící p.
Kučera. Za jeho úřadování
koupena hasičským sborem na
účet obce nová stříkačka a stará
prodána, což mělo vzápětí
značné mrzutosti, jelikož obec
nechtěla
novou
stříkačku
zaplatiti, což se také za
starostování Fr. Palaty nestalo.
Rozmíšky sousedské trvaly i do
nových voleb.

stránka 9
Polák František čp. 19
Začátkem října 1907 zvolen
starostou
Frant.
Polák,
rolník čp. 19. Zvolen
stranou starších rolníků,
hlavně působením rolníka
Jos. Kučery čp. 10, tehdy
požívajícího vážnosti v obci
a sice z 18 hlasů 11.
Později ti, co jej nevolili jej
najmě podporovali a po
dlouhou řadu let nebylo
strany v obci.
Nakonec
ještě
malou
zmínkou se vrátíme k
Moravanskému. Dnes už
jsou naše cesty rozdělené,
ale v minulosti jsme kus
cesty společné šli.
Když roku 1780 byla
nucena císařovna Rakouská
po
prohrané
válce
s pruským
králem
Bedřichem odstoupiti kus
Slezska, tu při provádění
Raabovy
pozemkové
reformy vysušen rybník
mezi Kostěnicemi, Dašicemi
a Moravany a na získanou
půdu povoláni osadníci
z pruského Slezska. Půda
rozdělena mezi 26 osadníků
z nichž každý obdržel 40
měr pozemku. Osadníci
byli skoro všichni Němci a
kvůli nim byly zpočátku
v Dašicích
také
jedny
německé bohoslužby.
Ještě roku 1880 – 90 byli
tam osadníci, kteří mluvili
špatně česky.
Prvotní osadníci
Čís. 1 Stöhr Josef
Čís. 2 Basche Jos., Modurs
Jos.
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Čís 3 Frosch Ignatz
Čís. 11 Ender Anton
Čís. 17 Jung Venzel
Čís 4 Konl Karel, Hloupi John
Čís. 12 Tyrych Josef
Čís. 22 Bartsch Jan
Čís. 5 Schaar Franz
Čís. 13 Vencl Josef
Čís. 23 Bazant Franz.
Čís 6 Strumpf Karel
Čís. 14 Pajgert Antonín
Čís. 7 Erber Johan
Čís. 15 Kanzleta Anton
Přeji krásné Vánoce a hodně
Čís. 8 Ender Frant, Stump Jos.
Čís. 16 Ulrich Johan
zdraví a štěstí v roce 2008.
Čís. 9 Rotter Franz. – Rotter
Čís. 18 Stör Josef
Květa Udržalová
Čís. 10 Fibich Ferdinand,
Čís. 19 Dittrich Josef
Wimer Jos.
Čís. 20 Ullrich Frant.
_________________________________________________________________________________
Nakonec našich novin jsme si dovolili otisknout články, které o Kostěnicích vyšly v nedávné době
v pardubických denících. Ten kdo si je neměl možnost přečíst, může tak učinit zde:
Noviny Pernštejn 31. 10. 2007

Co se to děje mezi Dašicemi a Kostěnicemi ?
Jel jsem minulý týden po dvou
měsících silnicí z Dašic do
Kostěnic a nestačil jsem se divit.
Vpravo hned vedle komunikace
roste v úrovni silnice stavba. Asi
ji má za úkol rozšířit. napadlo
mě. Ale na začátku Kostěnic
jsem viděl panel, kde jsem se
dočetl:
Název
stavby
CYKLOSTEZKA KOSTĚNICE
- DAŠICE, objednatel a správce
stavby - OBEC KOSTĚNICE,
zahájení
stavby
1.8.2007,
dokončení stavby 10.12.2007.
Zaujalo mě to a tak jsem se šel
zeptat osoby nejkompetentnější starosty Kostěnic pana Václava
Pulkrábka.
Pane starosto, jak vlastně
vznikl
nápad
postavit
cyklostezku z Kostěnic do Dašic
? Byl to zejména nápad a
požadavek občanů Kostěnic.
Hodně našich obyvatel včetně
dětí a mládeže denně dojíždí na
kolech do Dašic ať již do školy,
za prací, za sportem i jinými
mimoškolními aktivitami, k
doktorovi, na poštu, na nákupy,
apod.. Na druhou stranu jsem byl
překvapen kolik lidí z Dašic zase

jezdí do Kostěnic na vlak, na
vlakové nádraží ČD. Takže
budovaná cyklostezka prospěje
obyvatelům obou obcí.
Výstavba
cyklostezky
pokračuje velmi rychle ? Ano,
teď již ano. Ale na téhle akci
pracuji už celé minulé a toto
volební období. Tedy celých pět
let jsem žádal o podporu a dotaci
všude kde se jen dalo včetně EU
- nikde jsem neuspěl. Až letos v
červenci nám přiznali dotaci a
stanovili - do konce roku ji
vyčerpat. Proto tak rychlé tempo
výstavby. Beru to jako své
pětileté dílko které se daří
realizovat. Samozřejmě, že nejen
moje. Podílelo se na něm celé
zastupitelstvo Kostěnic a také
starostové a zastupitelé města
Dašice.
Kdo se podílí na financování
akce ? Dotaci poskytl Státní
fond dopravní infrastruktury a
spolufinancují ji město Dašice a
obec Kostěnice. A nesmím
zapomenout
na
dotace
Pardubického kraje z odboru
životního
prostředí
a
zemědělství z programu obnovy

venkova,
které
budou
použity
na
osvětlení
cyklostezky.
Jak
by
měla,
po
dokončení,
cyklostezka
vypadat ? Nejen měla ale
doufám, že i bude. Podle
projektu, který se již v praxi
rýsuje, bude dlouhá 1
kilometr a 400 metrů, bude
mít asfaltový povrch široký
2 metry a vedle bude
půlmetrový pruh krajnice
kde
bude
umístěno
osvětlení.
Věříte tomu, že se podaří
dodržet termín dokončení
stavby ? Ano, teď již ano.
Zhotovitelem stavby je
firma SOVIS s.r.o. z Hradce
Králové a práce jim jde, jak
sám vidíte, pěkně od ruky.
Zrovna
nyní
začínají
pracovat na mostku, tedy
nejsložitější části stavby. Už
tam navezli a začínají s
montáží
prefabrikátů,
podloží a čel mostku.
Ostatní části cyklostezky
jsou připraveny k položení
betonu, asfaltu a umístění
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obrubníků. Takže pevně
věřím tomu, že pokud
nezamrzne tak by to měli
stihnout.
Děkuji Vám za rozhovor
a přeji i za Nový Pernštejn
ať se vše podaří do

10.12.2007
zvládnout.
Děkuji za přání a doufám,
že Nový Pernštejn přijme
pozvání
na
otevření
cyklostezky a jejímu předání
do
užívání
občanům

stránka 11
Kostěnic a Dašic a vlastně
všem cyklistům.
Určitě pozvání rádi
přijmeme a budeme své
čtenáře informovat.
JAN FOLDYNA

_________________________________________________________________________________
Pardubický deník - při příležitosti vysílání v českém rozhlase 1.12.2007

KOSTĚNICE HOSTÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Obec Kostěnice leží 11
kilometrů
východně
od
Pardubic po obou stranách
rušné silnice z Dašic do
Hrochova
Týnce.
První
písemná zpráva se zachovala
z roku 1398, kdy prodává
Budiš z Dašic svůj zadlužený
majetek
v Dašicích
a
Kostěnicích věřiteli Bočkovi
z Kunštátu
řečenému
z Poděbrad. Jak Kostěnice
přišly ke svému názvu? Variant
je více. Dr. Antonín Profous
vyvozuje název Kostěnice ze
slova kostěnice, které se
významem
rovná
slovu
kostnice,
což
znamenalo
pravěké
pohřebiště
s
kostrovými hroby. Ves se
skutečně nachází v krajině, kde

se objevovaly hojné stopy po
pradávném lidském osídlení.
Jiná varianta vzniku názvu
obce se dochovala v obecní
kronice. Z Moravy do Čech
vedla přes Vysoké Mýto a
Vraclav k Chrudimi obchodní
cesta tzv. Trstenická stezka:
„Ve 12. století se nazývaly
krčmy u cest zpravidla
hostěnice od slova pohoštění a
poněvadž je jisto, že takováto
hostěnice – krčma stála u
významné cesty v blízkosti
Kostěnic již v roce 1490,
dostaly Kostěnice jméno od
této hostěnice.“ Další možnost
vzniku původního názvu je
odvození od osobního jména
Kosta, ale to jsou pouze
dohady.

Psaní
dnešního
názvu Kostěnice nebylo po
léta ustálené. Tak například
v urbářích
a
v korespondenci
najdeme
názvy Kostienicze, wes
Kostienicz,
Kosstěnica,
Koschtienitz, Koschtenitz
nebo Kosstieniez. Od roku
1854 měla obec úřední
název Koštěnice a od roku
1923 nese do dnešních dnů
již stabilně název Kostěnice.
A místní od té doby také
nemají rádi, když jim někdo
do názvu obce přidává ten
starý háček.
Uprostřed
vesnice se nachází kaple
Matky Boží z roku 1909,
kterou 29. září 1991 znovu
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vysvětil
královéhradecký
biskup Karel Otčenášek. Obcí
vede hlavní železniční trať
Praha - Česká Třebová,
postavená v roku 1845.
Původně
byla
trať
projektována těsně kolem
Dašic, ale Dašičtí se ke své
škodě postavili proti tomuto
projektu, protože měli strach
z takové novoty. A tak hlavní
železniční
koridor
vede
přímějším
směrem
přes
kostěnický katastr. V roce
1994
byla
dokončena
výstavba vodovodu, na tuto
akci navázala v dalším
volebním období plynofikace
obce a pro bezpečnost
obyvatel byly po vesnici
vystavěny chodníky.

dobrovolných
hasičů
Sokol, o využití Kulturního
Zdeňkem
Kubíkem
a
domu, postaveného v roce
s Ladislavem
Hrbkem
1973 v Akci „Z“ nebo to, že
z místní organizace Českého
v polovině prosince by měla
zahrádkářského svazu. S
být dokončena cyklistická
předsedou
Mysliveckého
stezka do nedalekých Dašic.
sdružení
Kostěnice
To bude výhodné pro obec i
Vlastimilem Englichem ml.
město. Do Dašic jezdí děti
jsem kromě jiného hovořil o
z Kostěnic do základní školy
tradičním
lednovém
a naopak Dašičtí využívají
Mysliveckém plesu a se
rychlého vlakového spojení
starostkou TJ Sokol, o.s.,
z kostěnického nádraží do
Mirkou Čapkovou o cvičení
Pardubic, když kdysi nechtěli
dětí a dospělých i o stále
mít vlak hned „u nosu“.
populárnějším
florbalu.
Starosta Pulkrábek se také
Manželé Udržalovi nedávno
samozřejmě zúčastní dalšího
měli zlatou svatbu v místní
Turnaje v mariáši, který je
kapli Matky Boží. Květa
největší akcí svého druhu
Udržalová je kronikářkou
v republice, do Kostěnic
obce Kostěnice a Jan Udržal
přijíždějí hráči třeba až ze
byl po prvních svobodných
západních Čech. Turnaj je
volbách v roce 1990 zvolen
spojený s vepřovými hody,
A kam jsem se v Kostěnicích
starostou obce Kostěnice.
na které loni padlo sedm
vypravil
při
natáčení
V obecním
hostinci
U
vykrmených prasátek, další
rozhlasového
Posvícení?
Kosťáka jsem se Šárkou
živí čuníci jsou vždy tradičně
Nejprve jsem se zastavil
Baranovou
a
Alenou
připraveni jako hlavní ceny
v mateřské školce a povídal
Beranovou
hovořil
o
pro vítěze. Další klání
si s dětmi i s ředitelkou
připravovaných akcích, ale
v licitovaném mariáši se
Gabrielou
Zahrádkovou.
také jsme prozradili jeden
uskuteční 19. a 20. ledna
V klubovně
místního
oblíbený recept. A od
2008
v kostěnickém
kulturního domu jsem se pak
současného starosty obce
kulturním domě.
setkal s knihovnicí a členkou
Václava Pulkrábka jsem se
kulturní komise Štěpánkou
dozvěděl, proč jsou v obci
Vlastimil Novák
Janatkovou,
starostou
dvě Tělovýchovné jednoty
_________________________________________________________________________________
Naši sportovní přátelé a příznivci,
přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních a především klid a
pohodu.
Opět jsme byli úspěšní ve floorbalových kláních a zase pomohli rodiče, prarodiče v
dopravě na turnaj. Je hezké,že takto vycházejí vstříc.
Mikulášská nadílka se jako tradičně vyvedla,děti byly obdarovány malým
balíčkem.Čerti děti pobavili a sem tam nějakého nezbedu "odnesli".
Do dalšího cvičebního roku všem přejeme elán, nadšení a zdraví.
Miroslava Čapková za TJ Sokol
Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada:
Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana Štěpánková -j.š.-, Lenka Jiroutová -l.j.-.
Redakční e-mail: obeckostenice@seznam.cz
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky
upravovány.

