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           Vítězný tým posvícenského turnaje…. (více str. 5) 

 

 

    V letošním roce jsme rozšířili naše aerobikové aktivity o       
další level (více str. 6) 

 

Víte že… 
 

Říjen je desátý měsíc roku podle 
gregoriánského kalendáře.  

Jeho české jméno je odvozeno 
od jelení říje; latinské jméno October 
znamená osmý měsíc, kterým byl 
podle římského kalendáře, když rok 
začínal březnem. Říjen je jeden ze 
sedmi měsíců, které mají 31 dní. 
 

Listopad je jedenáctý měsíc 
gregoriánského kalendáře v roce.  

Název je odvozen od padání 
listí, které je v tuto roční dobu typické. 
Má 30 dní. 
 

Prosinec je podle gregoriánského 
kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v 
roce. Má 31 dní. 

Prosinec začíná stejným dnem 
v týdnu jako září. 

21. prosince nebo 22. prosince 

je zimní slunovat. Slunce stojí nad 
obratníkem Kozoroha. V tento den je 

na severní polokouli nejkratší den v 
roce. Noc je nejdelší. 

V římském kalendáři byl 
prosinec desátým měsícem (proto se 
jmenuje v jiných jazycích december, 
podle decem = deset). V roce 153 př. 
n. l. byly přidány ještě další dva 
měsíce. 

Název pochází od slova 
„prosiněti“ = prosvítati, což značí, že 
se jedná o měsíc, kdy slunce už jen 
občas prosvitne mezi mraky.  
 

 

http://www.kostenice.xf.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_slunovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratn%C3%ADk_Kozoroha
http://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
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V letošním roce se 

v naší obci  provádí 
několik velkých 
investičních akcí. 
Jednou z nich je oprava 

historické kaple. Ta se 
povedla zdárně 
dokončit a za velké 

účasti našich občanů a 
hostů znovu vysvětit a 
uvést tak do provozu, 

ke kterému byla našimi 

předky postavena.  
           Slavnostního vysvěcení se ujal 24. biskup 

z Královohradecký mons. Dominik Duka 

s panem farářem Milanem Vrbiakem ze 

Sezemic.  

Nám nyní zbývá to nejpodstatnější. 
Dostát dotacím a vše (až nesmyslně) doložit a 
získat peníze zpět na náš účet. Na závěr bych 
poděkoval všem spoluobčanům, kteří přiložili 
ruku k dílu a pomohli nám vše uklidit a připravit 
na tento slavnostní den. 
 

                                                 

zde jsou uloženy drobné mince a písemnosti pro budoucí generace…                         starosta 

_____________________________________________ 

Vesnice roku 2008 
 

V letošním roce se i naše obec zapojila   
do soutěže Vesnice roku. Cílem soutěže je snaha 
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a 
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj 
domov, ale rozvíjet místní tradice a zapojit se do 
společenského života v obci. 

Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční 
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, 
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory 
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní 
prvky a péče o krajinu. 

V letošním ročníku  se v Pardubickém 
kraji přihlásilo celkem 23 obcí z toho pouze šest 
za okres Pardubice (Budislav, Horní Ředice, 
Kostěnice, Rokytno, Veselí a Voleč). Již 
tradičně bylo nejvíce přihlášených obcí z okresu 

Svitavy. 

Odborná komise vybrala z 23 

přihlášených obcí vesnici s necelou tisícovkou 

obyvatel - Osík na Litomyšlsku (tři kilometry za 
Litomyšlí), která se tak stala držitelem Zlaté 
stuhy. 

Modrou stuhu za společenský život 
získala obec Semanín, okres Ústí nad Orlicí. 
Bílá stuha za činnost mládeže patří obci Voleč 
na Pardubicku. 

Držitelem Oranžové stuhy za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu je obec Sebranice 
na Svitavsku. 

Naše snažení bylo oceněno diplomem 
komise Skokan roku.   

Vyhodnocení krajského kola soutěže se 
konalo 21. srpna ve vítězné obci Osík. 
Předávání ocenění se zúčastnili i zástupci 
Pardubického kraje – radní Petr Šilar, náměstek 
hejtmana Roman Línek a hejtman Ivo Toman. 
Za Ministerstvo pro místní rozvoj přijel sám 
ministr Jiří Čunek. 

starosta 
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Výzva ČEZ pro majitele a uživatele pozemků 
 
 
 

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických 
rozvodných zařízení.  V TERMÍNU OD 1. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU. 
 

Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky 
elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
 

Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby: nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí 
byla alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného  vedení od ovocných stromů a  0,3 m u 
izolovaného vedení od lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku 

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ 
Distribuční služby, s. r. o.  

 
 

                                                        Děkujeme Vám za spolupráci.   ČEZ Distribuční služby 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dovolujeme si Vás upozornit na konec platnosti občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003.  Jejich 
platnost končí  31.12.2008.  
Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu 
nejpozději do 30. listopadu 2008. Pokud tak neučiní, mohou dostat 
pokutu až do výše 10 000 Kč (jedná se o přestupek). 
 

Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna občanského 
průkazu při pozbytí jeho platnosti z důvodu uplynutí časového období, na které byl vydán. 
Se žádostí se obraťte na kterýkoli obecní úřad obce  s rozšířenou působností  ( Pardubice, Dašice) 

 

Občané narození před 1. 1. 1936 si nemusí OP měnit. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného  dne 18.9. 2008  

 

1.  Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 

usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 26.6.2008 

 

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

3.  Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemků p.č. 553/98, 501/3, v k.ú. Kostěnice za 
cenu 50,-Kč/m2. 

 

4.  Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu. 

5.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
představení nového zájemce o obecní hospodu, 
jako nového nájemce schvaluje pana Stanislava 
Čurilu a pověřuje starostu k podpisu nájemní 
smlouvy. 

 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti 
z POV Pardubického kraje na I. etapu 
rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole. 
 

7. Obecní zastupitelstvo neschvaluje uzavření 
smlouvy s městem Sezemice o spolupráci s 
městkou  policií. 
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Bankomat v Dašicích otevřen! 
 

Od poloviny září je možné vybírat 
v novém bankomatu, který byl otevřen 
v kasárnách. Sice to není v centru města, ale 
vchod je volně přístupný z boku od zastávky 
autobusu celých 24 hodin denně. Vstoupíte 
s platební kartou a zamýšlenou transakci můžete 
provést v soukromí, stejným způsobem jako 
kdekoliv jinde a za srovnatelných podmínek.  

 

O bankomat měla 
dašická veřejnost zájem celá 
léta. Zastupitelé se zavázali 

dotovat provozující společnosti 
poplatky, když počet výběrů 
nebude dosahovat výše 700 
výběrů za měsíc. Věříme, že 
občané budou tuto službu hojně 
využívat a automat pro nás 
ztrátový v delším časovém úseku nebude. 

Ing. Janáková 

____________________________________________________________________________________ 

 

Dašice a Policie ČR 

 Možná, že jste se v posledních týdnech 
setkali s tím, že Vám na holickém policejním 
oddělení sdělili, že již pod ně nespadáme a  
přesměrovali Vás jinam.  
 Od 1.9.2008 totiž došlo k regionálnímu 
přeskupení v rámci Policie České republiky. 
Dašice a obce a jejich části v našem okolí 
(Práchovice, Zminný, Malolánsko, Velkolánsko, 
Pod Dubem, Lány u Dašic) a Moravany ( v 

jejich okolí Moravanský, Platěnice, Platěnsko, 
Lipec, Turov, Bělešovice, Slepotice, Nové 
Holešovice) a dále Kostěnice, Úhřetická Lhota a 
Hostovice  nyní spadají (společně s již dříve tam 
spadající oblastí Sezemic a okolí) pod obvodní 
oddělení Pardubice III (Dubina). Naše „nové“ 
oddělení  Policie ČR najdeme na ulici Jana 

Zajíce č. 46,  v rovnoběžné ulici po pravé straně 

směrem na Sezemice, poblíž prodejen Albert a 
Penny Market. Přesněji sídlí na pravé straně této 

ulice (směr Pardubice-Sezemice), nad pobočkou 
České pošty, s.p. a před budovou, kde jsou 
kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice 
III.   

 Nám je nejbližší služebna v Sezemicích. 

V jedné budově tam sídlí společně s místní 
městskou policií  na adrese Husovo náměstí 48, 
v budově bývalé staré radnice, která je za novou 
sezemickou radnicí ve směru na Kunětice. 
Policie ČR zde slouží ve všední dny cca od 7 do 
15 hodin. Pokud v té době budou na výjezdu, 
volejte číslo 158 a operační pracovník je bude 
informovat. Vzhledem k možné nepřítomnosti je 
vždy rozumnější se obracet přímo na naše 
obvodní oddělení na Dubinu a nebo do Sezemic 

předem zavolat a domluvit se.  
 

Kontakty na Polici ČR 

____________________________________________________________________________________ 

 

Vystoupení folklorních souborů v Kulturním domě v Kostěnicích 

3.11.2008 od 10.30 do 11.30 hod. 
Vystoupí: folklorní soubor Perníček z Pardubic, dále folklorní soubory z Běloruska a Srbska. 

Diváky budou nejen žáci Základní školy Dašice, ale i děti z MŠ Kostěnice 

 a děti z MŠ Dašice. Srdečně zveme i občany Kostěnic. 
 

Vstupné dobrovolné. 

Dozorčí služba
Vedoucí oddělení
Zástupce vedoucího oddělení
Fax

E-mail

974 566 721

974 566 720

974 566 722

974 566 728

paoop3@mvcr.cz
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      Vše nejlepší… 

 
      V měsíci říjnu 2008 oslaví své životní jubileum: 
                   

       paní   Kubíková  Oldřiška               
                   pan    Březina Rudolf                 
 

 

  V měsíci  listopadu 2008  oslaví své životní jubileum: 
               

                  paní  Koubková  Anna 

 

 

 V měsíci  prosinci 2008 oslaví své životní jubileum: 
                              

   paní  Voříšková Milada                
                     paní  Merhautová  Eva                  
                   

 

                Všem přejeme hodně zdraví  
                  a  štěstí do dalších let. 

(-g.z.-) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z obecní statistiky: 
  

Počet obyvatel k 1.10.08:   509 

 

Přistěhovali se: 
 

Josef Kopecký  čp.186 

Pavel Kňava    čp.187 

Ondřej Lohynský   čp.183 

Lucie Lohynská  čp.183 

Zbyněk Moučka  čp.  44 

Petr Janda  čp.184 

Martina Mellerová  čp.179 

Luboš Meller   čp.179 

 

 

Odstěhovali se: 
 

Petr Štěpánek   čp. 154 

Jiří Zrůst  čp. 126 

Martin Horčička čp.     5 

 

 

Narodili se: 

 

Natálie Kopecká  čp.186 

Barbora Mellerová  čp.179 

 

Opustili nás: 
 

Jaroslav Urbánek  čp.  11 

 Zuzana Malíková  čp.136 

 

 

 

 

 

Obecní dům Horní Ředice 

 

V-studio – Vlasta Rucki nabízí: 

 Kosmetika 

Nehtová modeláž 

Vizážistické služby  

Dárkové poukazy 

 

akce: po každé páté návštěvě kosmetika a  
nehtová modeláž zdarma 

 

tel: 608 154 111 
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TJ Sokol Kostěnice ČOS 

Posvícenský nohejbal 12. 9. 2008 
 

 

Turnaj začal v 9 hodin,  počasí bylo jak na 
objednávku -  krásně slunečné. Hráčů se sešlo 
dostatek - mladší i starší kostěňáci i přespolní 
sportovní nadšenci. Jednotlivci se  rozlosovali 

do týmu, ve kterých pak hráli. 
Občerstvení bylo bohaté, přes pivínko, 

čuňátko a klobásky. Díky manželům 
Hubálkovým, kteří zapůjčili na tuto akci 
skákací hrad měli během dne další lákadlo i 
nejmenší diváci. 

Turnaj byl zakončen vyhlášením výsledků, 
předáním cen a posezením.  

Zábava pokračovala do nočních hodin a 
především všem známý tanec „pogo“, pobavil 
všechny zúčastněné. 
 

 

 

Umístění týmů: 
1. Krunčík Tomáš, Paulus Zdeněk, Englich 

Vlastimil ml. 

2. Čapek Richard, Peterka František, Englich 
Jakub 

3. Pulkrábek Jiří, Teplý Daniel, Priessnicz 
Vít 

4. Zahrádko Petr, Vlastník Tomáš, Pulkrábek 
Václav 

5. Teplý Rostislav, Vích Rudolf st., 
Pulkrábek Roman 

6. Jeřábek Josef, Vích Rudolf ml., Půhoný 
Jiří 

7. Englich Vlastimil st., Chmelík Milan, 
Jeřábek Lukáš 

 

Vlastimil Englich ml.  

                                                                                                      3. místo: Pulkrábek, Teplý, Priessnicz 

2. místo: Peterka, Englich,Čapek                                          
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Cyklovýlet 
 

V letošním roce jsme rozšířili 
naše aerobikové aktivity o další 
level , podnikli jsme společné 
cyklovýlety a to jarní a podzimní.  
Ráda bych Vám přiblížila  
podzimní cyklovýlet z Kerska do 

Kolína. Místo a trasu vybrali Dita 
a Jirka Malinští a připravili nám 
tak  příjemný sportovní den. 
Byl to jeden  z posledních 
horkých slunečných dnů.  

První cesta byla vlakem do Říčan 
u Prahy odtud jsme se vydali na 

projížďku známou chatařskou 
oblastí Kersko. 
Dále  jsme se napojili na 
cyklostezku vedoucí podél Labe 
z Nymburka přes Poděbrady  až  
do Kolína. 
Celkem jsme ujeli přes 60 km, 
trasa vedla po  lesních a polních 
cestách, vedlejších silnicích a  

cyklostezkách. Vše bez 
problémů, až v cílové stanici 
v Kolíně při závěrečném 
posezení na zahrádce kavárny  
ušla duše jednoho z opřených 
kol.  

Výlet se moc povedl, doufám, že 
nám nadšení vydrží a na jaře 
vyrazíme za dalšími fajn zážitky. 

(-l.j.-)

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na naše akce: 

  

Pravidelné cvičení – Aerobic s Ditou, vítány jsou nové duše – každý čtvrtek od 18:45 do 19:45 

 

Uspávání broučků 
 

Na jaře při oslavě čarodějnic jsme společně usoudili, že je 
veliká škoda, když lampiony nejsou ve světle pořádně vidět. A tak 
se zrodil nápad uspořádat nějakou akci s lampiony na podzim, kdy 

je brzy tma. Od nápadu není daleko k realizaci a tak se na Vás 
budeme těšit 1. listopadu 2008 v 18:00 u Obecního úřadu. Na 

cestu si budeme svítit – LAMPIONKY s sebou!!! 

(-j.š.-) 
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Z Historie… 

Zase se vracíme o pár 
desítek let zpátky, abychom si 

přiblížili osudy našich občanů, 
obce,  i celé země v době první 
světové války, která přinášela 
spoustu bídy a utrpení.  
 

Rok 1913 

Tento rok byl mírně 
suchý a dost úrodný.  Udála se 
nemilá příhoda. Při mlácení 
mlátičkou strojního družstva, kde 
přidávající do stroje, strážník 
Josef Brychta neopatrností skočil 
jednou nohou do mlátičky, která 
mu ji do půl lýtka rozdrtila. 
Protože byl pojištěn, dostával 
měsíčně přes 100 Kč  penze.  

Zemřel František Scháněl, 
nejstarší člověk ve vsi, svobodný, 
majitel čp. 36, člověk zámožný, 
který jediný v obci půjčoval 
peníze a pamatoval různé věci.  

Chalupu po něm zdědil 
Josef Hroch čp. 12. Mimo to 

zemřel v mladém věku nadaný 
malíř František Bořek z čp. 13.  
 

Tento rok v druhé kronice 

Rok 1913 byl co do 

povětrnosti mírně suchý a dosti 
úrodný, obilí mělo obstojnou 
cenu. Poměry v říši byly dost 
neutěšené, něco viselo ve 
vzduchu. Život šel sice klidně 
dál, ale bylo něco nejistého ve 
všem.  
 

Zaznamenati sluší se, že 
tohoto roku událo se politování 
hodné neštěstí obecnímu 
strážníku Josefu Brychtovi, který 
mimořádně provázel jako 
přidavač benzinové mlátící 
složení Hosp. strojního družstva. 
Mlátilo se v čp. 69 patřícím 
Josefu Voříškovi. Jelikož prkna, 
která tvořila patro nad mlatem 
překážela lidem na mlátičce 

stojícím i jemu jako přidavači, 
vyskočil z jamky přidávací 
odstrčil prkno a opomenutím 
skočil jednou nohou  do rozjeté 
mlátičky. Stroj se sice zarazil, ale 

noha, byla do polou lýtka 
v pravém slova smyslu rozbita na 
padrť, ba ani z boty nenalezlo se 

nic jiného, než podpatek. 
Odvezen byl do nemocnice jsa 

při plném vědomí a necítě 
skorem bolesti. Noha mu byla 

pod koleno odejmutá a dostal 
novu dřevěnou. Úrazová 
pojišťovna  dělnická v Praze mu 

přiznala rentu, kterou mu 
měsíčně vyplácí.  

Zemřel toho roku 
František Bořek, mladý, nadějný 
hoch, malíř, a dále nejstarší 
občan obce František Scháněl  
z čp. 36. Byl to samotář a takto 
byl v dobách, kdy nebylo záložen 

půjčovatelem peněz nejen v obci, 

nýbrž i v celém okolí.  
Majetek pozůstávající 

z čp. 36  a as 20 korců poté 
předal Františku Hrochovi, 
synovi Josefa Hrocha, domkáře, 
čp. 56, koupiv mu dříve čp. 12, 
které přestavěno a převedeny 
k němu veškeré pozemky.  
           František Scháněl narozen 
v roce 1826 byl pamětníkem  
nejen dob současných, nýbrž co 
slyšel vyprávěti od lidí dávno 
zemřelých. Měl záznamy o  
všech letech svého života a sice 
kdy se začalo každého roku síti, 
jaké bylo počasí, jak které obilí  
platilo. Byl starým včelařem. Byl 
to typ starého českého sedláka 
z 18tého století.  
 

Rok 1914 

Co do povětrnosti byl 
tento rok sice sušší, obilí dosti 
dobře platilo, ale celkem se nesla 
předzvěst války. Koncem června 

byl na následníka trůnu 
arcivévodu Ferdinanda d´ Este 
při jeho návštěvě Sarajeva 
spáchán atentát, přičemž byl on 
zabit spolu s manželkou, 
hraběnkou Chotkovou. Toto 
mělo vyhlášení války Srbsku a 
28. července  vyhlášena byla 
mobilizace. Pak následovalo 
vypovězení  války Ruskem a 
Francií a proti nim Německem.  

Dne 15. srpna byla 

obecním zastupitelstvem 
ustavena žňová komise, do které 
byli zvoleni Jan Jirout čp. 59,  
František Pospíšil čp. 5, 
František Roček čp. 2 a František 
Černý  čp. 37.  

Z každého čísla musil 
hlídat jeden muž s ponocným, by 
nevznikl požár, nebo se něco 
nestalo.  

Na první výzvu 
mobilizační muselo narukovat 17 
mužů svobodných a ženatých. 
Druhá povinnost byla výprava 
přepřeže, což postihlo 7 občanů, 
kteří museli dáti po koni a čtyři 
vozy.  

Nevrátilo se kromě mužů 
nic, potahy tam byly v Ruském 
Polsku zajaty, kočové utekli, 
někteří byli zajati.  

Dne 25. října vypsalo 
okresní hejtmanství první 
rekvisici obilí. Mělo se dodati 60 
q obilí.  

Dalším nařízením bylo 
zákaz zabíjení telat a různé 
nařízení týkající se hospodářství.  
V září postihla rakouskou 

armádu na ruské frontě celá řada 
porážek  a v říjnu bylo vidět celé 
vlaky s raněnými. Přišla  i zpráva 
(nezaručená) o třech padlých 
občanech z obce.  

V listopadu byla vypsána 
první  válečná půjčka.  Obec 
upsala 200 Kč. 
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Z občanů neupsal nikdo 
nic. Rozhodnutím c.k. 
místodržitelstvím v Praze byl 

obci udělen patronát nad jubilejní 
kaplí.  
 

Tento rok v druhé kronice  
Rok 1914 začal celkem 

dobře, avšak bylo cítit ve 
vzduchu, že situace světová není 
čistá. Tak obilí dosti dobře 
platilo, v dubnu podán  obcím 
nový zákon o odvodu koní, jakož 
i dříve podán byl zákon kdo by 
v čas války narukoval, že bude 
nemajetná rodina dostávati 
podporu. Už v květnu 
proslýcháno, že o válce jest 
rozhodnuto. Koncem  června 
zabit v Sarajevě srbským 
útočníkem následník trůnu 
rakouského Ferdinand d´ Este. 
Že  válka Srbsku nevypověděná 
ihned soudím z toho, že čekáno 
až se odbudou trochu žně a tak 
také dne 28. července vyhlášena 
mobilizace.  

Bylo to v neděli ráno, 
když přišel telegram – 

mobilizace prohlášená, čekejte na 
posla z okr. správy politické 
s mobilizačními vyhláškami. As 
o třetí hodině odpolední přijel 
automobil a úředník z okr. 

hejtmanství odevzdal na obecní 
úřad vyhlášky, kterými svolány 
určité ročníky do zbraně. To se 
myslelo na válku jen se Srbskem,  
leč po tomto prohlášení netrvalo 
dlouho a následovalo vypovězení 
války Ruskem, Francií, 
Německem atd.  Vyhlášky nové 
nařizovaly svolání domobrany, 
nejprve prvé pak druhé výzvy, 
následovaly odvody, různá 
nařízení se jen hemžila.  

Tak dne 15. srpna 

usnášelo se obecní zastupitelstvo 
nařízením o ustavení žňové 

komise a komise pro obdělávání 
pozemků. Do této komise zvolen 
Jan Jirout čp. 59, František. 
Pospíšil čp. 5, František Roček , 
čp. 2 a František Černý čp. 37.  

Nařízená hlídka 
bezpečnostní. Z každého čísla 
musil hlídati jeden muž 
s ponocným v noci. Čísla, jejž 
měla muže na vojně byla 
osvobozena. V prvé chvíli nikdo 
si nedovede představiti, že by 
válka byla tak hrozná a myslelo  
se, že bude za několik neděl 
odbytá, ale když nastalo druhého 
dne loučení a ohromné masy lidu 
narukovaly tu teprv vypuklo celé 
neštěstí v celé své hrozné 
tvářnosti.  

Scény loučících byly 
opravdu srdcervoucí. Z Kostěnic 
na první prohlášení mobilizační 
museli nastoupiti službu 
vojenskou tito občané:  
Jan Fibich, rolník čp. 1 ženatý  
František Roček, rol. syn, čp. 2,  
svobodný  
Josef Dašek, domkář, čp. 4, 
ženatý  
Hynek Jeřábek, rolník, čp. 10, 
ženatý  
František Voříšek, domkář, čp. 
16, ženatý  
Čeněk Čermák, rolník, čp. 18, 
ženatý  
František Dašek, domkář, čp. 29, 
ženatý  
Václav Jelínek, rol. syn, čp. 33, 
svobodný 

František Veselý, domkář, čp. 43, 
ženatý 

František Šmahel, kolář, čp. 44, 
ženatý 

Josef Vomáčka, tesař, čp. 48, 
ženatý 

František Herzáň, domkář, čp. 
60, ženatý 

Josef Velínský, tesař, čp. 63, 
ženatý  

Josef Sháněl, rolník, čp. 66, 
ženatý  
Josef Kubík, domkář, čp. 70, 
ženatý  
Bohumil Kubíček, syn učitele, 
čp. 71, svobodný 

Josef Kašpar, syn hostinského, 
čp. 76, svobodný  
 

Druhá pohroma 
mobilizační bylo vypravení 
přípřeže do Haliče a ruského 
Polska. Z obce odešli s koňmi a 
povozy tito rolníci, neb dali 
koně, neb muže.  
František Kučera čp. 17,  1 koně 
a vůz a Josef Beneš 1 koně – kočí 
Josef Kučera.  
František Hroch čp. 12, 1 koně a 
vůz. Josef Krátký 1 koně, kočí 
Bedřich Andrlík.  
Josef Malíř čp. 26, 1 koně a vůz 
kočí Jaroslav Kubín.  

Toto vozatajstvo, byvše 
zaskočeno u Janova Rusy dne 12. 
září 1914, více se nevrátilo do 
obce. Kočové se vrátili po čase. 
Nejdříve přišel Josef Kučera čp. 

17,  který utekl bez koní. Andrlík 
a Kubín byli zajati a přečkali 
válku v Rusku. Osudy těch kteří 
přišli do Ruska byly rozmanité.  

Jaroslav Kubín se po 
delším zajetí dal k legii, Andrlík 
se potloukal po Rusku a přišel 
domů až v roce 1918.  

Dne 25. října jednáno 
v obecním zastupitelství o první 
rekvizici obilí. Obec měla 
zaopatřiti as 60 centů obilí. 
Dokud by nebylo tomuto rozkazu 

vyhověno, nemělo se z obce nic 

prodati. Vojenská správa platila 
za jeden cent přes 30 Kč, jinak 
obilí bylo již za 40 Kč. Obilí se 
rozvrhlo a diferenci zaplatila 

obec přirážkou.  
Druhým omezením 

hospodářského života byl zákaz  
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zabíjení telat. Jen telata 
neschopná k odstavu bylo 

povoleno zabíjeti. Znalci, kteří 
měli dohled na vydávání 
povolení k zabití byl Josef  
Kašpar čp. 76 a Jan Jirout čp. 59.  
Uznalo se obyčejně každé tele, 
které hospodáře mrzelo, neboť  si 
nikdo nepřál by Rakousko válku 
vyhrálo.  

V září postihla naši 
rakouskou armádu na ruské 
hranici celá řada porážek a 
v říjnu již bylo viděti vlaky plné 
raněných. Přišla nezaručená 
zpráva, že z obce padl Josef 

Velínský čp. 63 a František 
Veselý čp. 43 a že zemřel na 

choleru Josef Kašpar, syn 
hostinského čp. 76. V polou října 
nošeny na dráhu k vlakům 
s raněnými rozličné pochoutky a 
potraviny.  

Dne 22. listopadu jednáno 
ve schůzi obecního zastupitelstva 
žádosti o povolení k sbírce na 
raněné. To už tehdy jezdily 
dlouhé vlaky s raněnými nejen 
Červeného kříže, ale i obyčejné 
vlaky byly plny raněných. Po 
městech zřizovány nemocnice, 
kam z polních lazaretů byli 
přiváženi ti, kteří byli transportu 
neschopni. V listopadu došlo 
první vyzvání od zemské správy 

politické, by obec upsala první 
válečnou půjčku.  

Rovněž k občanstvu bylo 
voláno o půjčku. Obec upsala 
200 Kč, z občanstva neupsal 
nikdo ničeho, poněvadž armáda 
rakouská šla od porážky 
k porážce na ruské frontě. Zprávy 
o porážkách poslouchány byly 
s utajenou radostí.  

Ve schůzi obecního 
zastupitelstva se dne 31. prosince 

přidala obec k návrhu zemské 
politické správy přijmout 
patronát nad kaplí, zavázavší se 
již dříve, že ji bude opravovati. 
 

Květa Udržalová 

____________________________________________________________________________________ 

 

Kuřecí rychlovka 
 

3 kuřecí prsíčka 

150 g strouhaného eidamu  
1 větší cibulka 

150 g žampionů 

1 smetana 

sůl, grilovací koření 
  
              Kuřecí prsa 
nakrájíme na tenké plátky, 
rozklepeme, posolíme a 
posypeme grilovacím 
kořením.  

Sýr nastrouháme, 
cibulku nakrájíme najemno 
a žampiony na kostičky - 
vše promícháme v míse. Do 
zapékací mísy vrstvíme 
maso a připravenou směs. 
Končíme masem, které 
posypeme nastrouhaným 
sýrem. 

 Zalijeme smetanou 
a necháme v lednici přes 
noc proležet. Druhý den 
zapékáme asi 45 min. 
v troubě. 
 

 
 

TAJENKA1 je krásný vynález přírody, jak zastavit TAJENKA2, když už jsou TAJENKA3 zbytečná. 
 

 Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada: 
Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana (Haková) 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. 

 


