
 

   Večer plný překvapení, 

    pocit, který jindy není, 

     dobré jídlo do bříška, 

         bohatého Ježíška. 

  Tohle všechno na Vánoce, 

 hodně zdraví v novém roce 

       přeje redakční rada. 
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  V předvečer dušičkového času se sešli malí i velcí uspat 

broučky… (více str.4) 

 

 

V podvečer třetí adventní neděle se konal vánoční koncert 

s podtitulem „Jazzové Vánoce“…(více str.5) 

Víte… 

Co dělat či nedělat na Štědrý den: 

Před půlnocí by se nemělo: 
• Šít a plést – myši by pak výtvor 

zničily 

• Prát – přináší to smůlu a neštěstí 

• Čistit chlévy a stáje – dobytek by pak 

kulhal 

• Psát milostný dopis – znamenalo by 

to rozchod 

Co naopak přináší štěstí: 
• Chléb upečený 25. prosince a vejce 

snesená téhož dne jsou prý kouzelná 

• Na Boží hod vystřelit z pušky 

směrem k Měsíci (nedoporučujeme!) 

České vánoční tradice  

• Házení střevíce – na Štědrý den 

házela děvčata střevíce přes hlavu. 

Jestliže dopadne špička směrem ke 

dveřím, dívka se do roka vdá. Pokud 

ale dopadne opačně, zůstane ještě rok 

doma. 

• Pouštění lodiček – Do půlky 

skořápky vlašského ořechu se připevní 

vánoční svíčka a celá se položí na 

vodu. Lodičky se zapálenými svíčkami 

se nechají plout po vodě. Majitel 

lodičky, která popluje ke středu brzy 

odejde do světa, naopak ten, kterého 

lodička se drží při kraji, zůstane ještě 

rok doma. 

• Patky od vánoček – pokud sebere 

dívka o Vánocích devět patek, do roka 

se vdá. 

• Krájení jablka – po večeři se nožem 

napříč přepůlí jablko. Pokud má 

vnitřní část tvar pěti nebo vícecípé 

hvězdy, sejdou se všichni za rok ve 

zdraví. Pokud má ale jen čtyři cípy, 

někdo z přítomných podle tradice 

onemocní nebo zemře.  

 

 

http://www.kostenice.xf.cz/
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 Poplatky za popelnice a ze psů zůstávají 

stejné jako v loňském roce, budou se 

vybírat na OÚ 19., 22., 26. a 29. ledna. 

Popelnice budou na starou známku 

vyváženy do konce ledna. V únoru už 

musí být nalepená známka nová. 

 

 Od dubna 2009 proběhne změna 

poskytovatele internetu. 

 

 Objednané fotografie ze znovu vysvěcení 

kapličky jsou k odebrání na OÚ 

 

 Přeji krásné prožití svátků vánočních a do 

nového roku hodně zdraví a štěstí. 

 

V. Pulkrábek 

______________________________________ 

 

Akce v sále KD 

25. 12. Štěpánská zábava 

27. 12. Turnaj ve stolním tenise 

17. 1.   Myslivecký ples 

31. 1.   Turnaj v mariáši 

13. 2.   Sokolský ples 

13. 3.   Ples svazku obcí 

 

Vítání občánků 2008 

 

Slunečné nedělní odpoledne 9.listopadu bylo 

jako stvořené k setkání nových malých občánků 

naší obce s panem starostou a veřejností. 

Tradiční malou slavností byli přivítáni do života: 

 

         ELIŠKA  VOHRALÍKOVÁ 

               ELIŠKA   KUBÍKOVÁ 

               SOŇA  BĚLOUŠKOVÁ 

             NATHALIE   KOPECKÁ 

           BARBORA  MELLEROVÁ 

                   MICHAL   KŘÍŽEK 

 

Všem dětem a jejich rodičům přejeme hodně 

radosti, štěstí a rodinné pohody. 

                                                                                                                       
(-g.z.-) 

____________________________________________________________________________________ 

Usnesení z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva dne 11.12. 2008 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje 

kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 

18.9.2008 

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

zprávu o činnosti rady za uplynulé období. 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 

rozpočtu. 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro 

rok 2009. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 

pozemků před KD za cenu  80,- Kč/m2 

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí 

Kostěnice a městem Dašice o převodu osvětlení 

cyklostezky v k.ú. Dašice, a to za předpokladu 

udělení souhlasu k tomuto převodu od 

Pardubického kraje. 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

zprávu o hospodaření v roce 2008. 

 

8.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

zprávu předsedů výborů. 

9. Obecní zastupitelstvo pověřuje pana 

Jeřábka Jaroslava, Jeřábka Josefa, Marka Pavla, 

Pulkrábka Václava do komise pro posouzení 

zeleně. 

10. Obecní zastupitelstvo bere na 

vědomí představení jednotlivých firem pro 

poskytování internetu v obci. 

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje 

ukončení spolupráce s firmou Hrochnet. 

12. Obecní zastupitelstvo ukládá 

starostovi obce zpracovat výpověď pro firmu 

Hrochnet. 

13. Obecní zastupitelstvo ustanovuje 

komisi ve složení pan Lorenc Čestmír, Jeřábek 

Jaroslav, Janatka Martin, Hlavatý Marek, která 

projedná s firmou Blue 4 podmínky a smlouvu o 

poskytování internetových služeb v případě 

vzájemné shody  obecní zastupitelstvo pověřuje 

starostu k podpisu této smlouvy. 
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V  LEDNU 2009 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 

 

paní   Bečková Marie 

paní   Jeřábková Emílie 

paní  Drozdová Marie 

paní  Hrbková Jiřina 

pan  Kučera Václav 

 

V  ÚNORU 2009 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 

 

paní  Pištorová Miluše 

pan  Hrbek Ladislav 

pan  Kučera Zdeněk 

pan  Kudrna Jiří 

 

 

V  BŘEZNU 2009 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 

 

paní  Půhoná Jiřina 

paní  Marková Ludmila 

pan   Novák Josef 

pan   Abrahám Bedřich 

paní Jedličková Marie 

 
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí  

do dalších let. 

 
 
_________________________________ 

 
Poděkování 

 
Ráda bych touto cestou veřejně poděkovala členům 
kulturní komise OÚ Kostěnice- p. K. Kubíkové, p. M. 
Čapkové,p. J. Kučerovi , p. M. Englichové, p. E. 
Kubíkové, p. Š. Janatové a sl. L. Jiroutové  za příjemnou 
spolupráci a pracovní nasazení v činnosti kulturní komise 
v roce 2008. Děkuji a přeji Vám i vašim blízkým krásné 
Vánoce a hodně zdraví i štěstí v roce 2009. 

G. Zahrádková, předsedkyně kulturní komise 
 

 

 

Z obecní statistiky: 
   

Počet obyvatel k 20. 12. 08:   512 

 

 

Přistěhovali se: 

 

Denisa Dutková         čp.163 

Milan Kolář          čp.163 

Martina Kolářová              čp.163 

Eva Kolářová                    čp.163 

Eliška Janovjaková           čp.163 

Zdeněk Janovjak               čp.163 

František Krátký         čp. 12 

 

 

Odstěhovali se: 

 

Hana Šmahelová         čp.147 

Josef Šmahel                čp.147 

Helena Šmahelová          čp.147 

Jiří Fibich          čp.  46 

 

 

Narodili se: 

 

Adéla Táborská         čp.156 

 

 

Opustili nás: 

 

Věra Čermáková                čp. 18 

 

 

 

Uzávěrka dalšího čísla 

našich novin je: 

 

9. března 2009 
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TJ Sokol Kostěnice ČOS 
 

Uspávání broučků 
V předvečer dušičkového času se sešli 

malí i velcí, aby doprovodili broučky 

k zimnímu spánku. Na cestu si všichni 

svítili lampiony. Děti si nejprve poslechly 

příběh o broučcích  a zimě a potom je za 

příjemných melodií z broučího světa 

doprovodily k zimnímu odpočinku. Na 

památku si každý odnesl malé světýlko – 

hvězdičku. Byl to velmi příjemný 

podvečer, který oslovil nejen naše 

nejmenší, ale i my dospěláci jsme si 

nostalgicky zavzpomínali na to, když jsme 

s lampionky vyráželi do průvodu. Sice 

jsme tenkrát neuspávali broučky, ale to 

nám jako dětem nevadilo. Největší 

zážitek byly rozsvícené lampiony zářící ve 

tmě. Nyní si tento zážitek odnesly naše 

děti a myslím, že za rok se broučci můžou 

těšit znovu… Mile nás překvapilo kolik lidí 

přišlo a tuto akci podpořilo.Tímto všem 

děkujeme a doufáme, že podpoříte i další. 

Rádi bychom Vás všechny pozvali na  již 

tradiční akce – Štěpánskou zábavu (25. 

12. ), turnaj ve stolním tenise (27. 12.) a 

Sokolský ples (13. 2. 09).Do nového roku 

pak přejeme hlavně pevné zdraví a 

rodinnou pohodu.    

                                                 (-j.š.-) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Mateřská škola Kostěnice 

 

Folklor a svět 

 

Dne 3.listopadu 2008 jsme přijali pozvání 

ředitele ZŠ Dašice pana J. Lohynského ke 

shlédnutí vystoupení folklorních souborů 

v kulturním domě v Kostěnicích , které škola 

pořádala. Představili se nám dva zahraniční a 

jeden tuzemský soubor.Folklorní soubor 

„Čabarok“ z Běloruska, duo z Francie a 

folklorní soubor „Perníček“ z Pardubic. Naše 

nejmenší diváky zaujaly nejen překrásné 

kostýmy, zajímavé taneční kreace, ale i 

netradiční hudební nástroje, na které muzikanti 

tanečníky doprovázeli. My starší diváci jsme 

kromě toho ocenili i úsilí a obrovské nasazení 

s jakým mladá generace účinkujících propaguje 

a udržuje tradice své země.  

Děkujeme za pozvání a těšíme se na další 

zdařilá představení. Za Mateřskou školu 

Kostěnice Gabriela Zahrádková, ředitelka.  

 

 

Až večer všem dětem zahoří od svíček 

ve šťastných očích  tisíce hvězdiček, 

ozdoby zazáří jak zimní náledí 

a z dálky tichounce zaznějí koledy, 

vánoční stromeček se trochu ukloní, 

zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní: 

Bim bim bam, bim bim bam, 

Veselé Vánoce vám ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           POZVÁNKA   

      NA  KONCERT  TŘÍKRÁLOVÝ 

 

             Vážení přátelé, 

zveme Vás co nejsrdečněji na tradiční koncert 

našich nejmenších umělců, který se uskuteční 

 dne 8.1.2009 v krásně zrekonstruované kapli 

             Panny Marie v Kostěnicích. 

                 Začátek v 16.00 hod. 

       

             Mateřská škola Kostěnice 
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Pozvánka do knihovny 

 
Tímto příspěvkem bychom 

Vás rádi pozvali do naší 

obecní knihovny.  

Knihovnu vede 

Štěpánka Janatková, 

která kromě běžných 

provozních věcí zajišťuje 

i pravidelnou výměnu knih 

a přísun knižních novinek 

z ostatních knihoven v okolí. Díky tomu může 

naše knihovna nabídnout současné tituly i 

oblíbenou klasiku.  

Za zmínku stojí výběr dětských knížek 

pro děti všech věkových kategorií od 

obrázkových leporel, přes první čtení až po 

dobrodružné romány pro větší čtenáře. Díky již 

zmiňované výměně titulů mezi knihovnami mají 

čtenáři možnost si vypůjčit i velmi aktuální 

autory jako je např. Viewegh, Formanová atd.  

Velmi zajímavá je i nabídka  časopisů 

Praktická žena, Kreativ, Květy. Tyto časopisy 

knihovna odebírá, takže čtenáři mají možnost 

si  vypůjčit  aktuální vydání. Součástí služeb 

knihovny je také veřejný internet. 

Srdečně Vás zveme na návštěvu… 

otevřeno je každou neděli od 18 do 19 hodin.  

Roční poplatek činí 40 Kč pro dospělé 

čtenáře a 20 Kč pro děti.  

Pokud jsme Vás alespoň trochu nalákali, 

neváhejte a přijďte se podívat, knihovnu 

najdete v budově obecního úřadu.  

(-l.j.-)

__________________________________________________________________ 

 

Vánoční koncert v kulturním domě 

 

V podvečer třetí adventní neděle se konal 

v kulturním domě vánoční koncert s podtitulem 

„Jazzové Vánoce“. 

Na úvod vystoupily děti z naší mateřské 

školky, které si pro nás připravily vystoupení plné 

vánočních říkadel a koled zakončené rozsvícením 

svíček. Malí šikulové nás diváky svou milou 

produkcí příjemně vánočně naladili a  pěkně 

zahájili slavností program. 

Dalšími účinkujícími byli hudebníci 

z Holic, kteří pro letošní Vánoce připravili 

originální program jazzových úprav tradičních 

vánočních koled. Jde o  jednorázový hudební  

projekt, který vznikl na přelomu září a října tohoto 

roku spojením Svatomartinského sboru a 

hudebníků působících například v kapelách JG 

Dix, V.P.R., Komplex, Zákaz stání či 

v Posádkové hudbě Armády ČR. Celkem se na 

jevišti sešlo cca 20 hudebníků.  

Pokud byste chtěli toto uskupení ještě letos 

s tímto programem slyšet, máte možnost 26.12. od 

15 hodin v kostele Sv. Martina v Holicích. 

Vánoční koncert v KD byl kouzelný, 

věřím, že by to mohl být začátek další kostěnické 

adventní tradice, jako je například oblíbený dětský 

koncert v kapličce, který nás čeká čtvrtou 

adventní  neděli.  

Vánoční koncert  byl uspořádán za 

podpory Obecního úřadu Kostěnice.             (-l.j.-) 

 
 
 

Hudební skupina Zákaz stání  
děkuje všem svým příznivcům  

za podporu na letošních zábavách  
a přeje co nejlépe naladěný  

rok 2009. 
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Z Historie… 

Ze zápisů ve starých kronikách z neblahé doby 1. světové války 

 

Rok 1915 

Povětrnost v r. 1915 

byla ve znamení posuššího 

počasí, což mělo za následek, 

že polní myši – hraboši dělaly 

značné škody na osení. Aby se 

povzbudil zájem na ničení 

hrabošů, platila obec za 

každého přineseného , do pasti 

chyceného, neb usmrceného 

hraboše 2 haléře. Úroda byla 

jen prostřední.  

Dne 18. srpna, den 

nastoupení císaře Františka 

Josefa na trůn, oslaven byl 

nařízenou schůzí obecního 

zastupitelstva.  

Tento rok přinesl 

několikeré vojenské odvody 

mužů. První byl v Pardubicích 

21. února a opět 27. března a 

odvedeno bylo celkem 13 

branců.  

Bylo tento rok odvodů 

celkem 7.  

Dne 17.dubna byl 

odvod koní. Rekvizice obilí 

byly dvě. V březnu se muselo 

odvést 60 q a v prosinci 570 q .  

Za obilí bylo placeno 40 K za 

metrický cent. Byly vypsány 

tento rok dvě státní půjčky z II. 

a  III. obec upsala 1000 K a na 

třetí půjčku úpisy se sbíraly po 

domech a záložně upsali 

občané 16 000 K.  

K osadě Háje, patřící ku 

Lhotě Uhřetické byla mezi 

polem Jelínka čp. 33 a Hyláka 

čp. 25 vystavěna štěrkovaná 

cesta. Stála 354 K.  

Státní správa vydala pro 

samozásobitele mlecí výkazy 

pro mlýn a pro 

nesamozásobitele příděly 

mouky takzvané aprovizační.  

 

Válečný rok 1915 

v kronice druhé.  

Obec až dosud válkou 

kromě nových odvodů ještě 

netrpěla.  

Rusové dobyli rakouské 

silné pevnosti Přemyšlu 

v Haliči, avšak nedovedli 

udržeti dobytých pozic. 

Soustředěnému útoku 

rakouských a německých vojsk 

poražena  ruská fronta u 

Garlice v Haliči a nyní nastal 

útěk ruské armády a Přemyšl 

znovu dobyt rakouským 

vojskem.  

Jelikož v Čechách 

loajalita k císaři byla chatrná, 

nařizovány takové  projevy od 

okresního hejtmanství. Takový 

projev loajality byl učiněn na 

schůzi obecního zastupitelstva 

dne 6. června na slavnostní 

schůzi při znovudobytí 

Přemyšlu.  

Tento rok škodily 

značně polní myši a platilo se 

za chycení a otrávení myši od 

obce 2 haléře za jednu.  

Den 18. srpna připadly 

85.  narozeniny císaře Františka 

Josefa. Nařízená na ten den 

schůze obec. zastupitelstva a 

sice slavnostní.  

Jiného na programu se 

díti nemělo, jen proslov 

starosty a provolávání slávy 

císaři.  

Odvodů za rok 1915 

bylo několik. Odvody 

vyhlášeny vyhláškami a každý 

kde se zdržoval, šel.  

První odvod odbýval se 

v Pardubicích 21. února a 

odvedeno 7 branců.  

Druhý odvod konán opět 

v Pardubicích a odvedeno 6 

branců. To bylo 27. března. 

Třetí odvod konán dne 

21.dubna opět v Pardubicích. 

Čtvrtý  tamtéž dne 3. června, 

odvedeni 3 branci:  Voříšek J. , 

Půhoný Al., Vimer Jos.  

Pátý odvod konán dne 

19.června v Pardubicích a tam 

také šestý odvod dne 30. srpna, 

odvedeno v něm 19 branců a 

sedmý dne 13. října.  

Odvod koní proveden 

dne 17. dubna, koně 

odhadnuty, vedeny v evidenci a 

dle potřeby musely se odvésti 

na shromažďovací místo. 

Komu byl kůň vzat musil si 

koupiti nového , obyčejně 

peníze hned nedostal a často 

musel na koně dosti připlatit.  

Rekvizice obilí v roce 1915 

byly dvě prvá vypsána v březnu 

a činila asi 60 q obilí. Druhá 

vypsána v prosinci a činila 400 

q žita, 60 q pšenice, 100 q 

ječmene a 10 q ovsa.  Za jeden 

cent placeno 40 K.  

I tato rekvizice, ač 

značná se splnila. Válečné 

půjčky vypsány dvě II. a III.,  

obec upsala na ně 943 K 83 

hal, což se rovnalo 1000 K. III  

válečné půjčky upsáno pak od 

občanů asi 16 000K. 

Následkem špatné cesty, jejž 

odbočuje  z Hlubočnice 

k Hájům vystavěno mezi polem 

V. Jelínka a J. Hyláka silnice 

vyztužená štěrkem a stála tehdy 

jen 354 K . 

Aby se zamezilo lichvě 

a netrpělo obyvatelstvo nouzí 

v potravinách zavedla státní 

správa pro samozásobitele 

mlecí výkazy, které musel 

rolník míti sebou, když si chtěl 

dát namleti obilí. Ti,  kteří 
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neměli vlastního obilí dostávali 

příděl mouky takzvaný 

aprovizační.  

Zvláštní  obecním 

úřadem zvolená komise bděla 

nad rozdělením této mouky.  

 

Rok 1916 

Rok 1916 byl z jara 

vlhký, tak, že se dlouho neselo. 

Konec dubna a začátek května 

ještě v polou května se sázely 

brambory. Pak přišlo značné 

sucho a s tím i pohroma. 

Ozimy byly jakž  takž dobré, 

trochu požrané od myší, slabé. 

Hraboši poškodili úrodu do té 

míry, že kupř. rolník Jos. 

Šafařík čp. 24 sklidil po 

čtyřech korcích pšenice 4 

snopy, ostatní byla řezanka. 

Frant. Polák po dvou korcích 

žita 22 snopů a po 4 korcích 

pšenice 6 mandel. Na mnoha 

polích zbyla jen řezanka místo 

obilí.  

Tento rok byly 

zavedeny lístky zásobovací.  

Odvody branců byly 

konány tři.  Do obce přišlo 

k ubytování 7 rodin haličských 

uprchlíků.  

Při odvodu koní 

v Dašicích bylo z Kostěnic 

odvedeno několik koní. 

Z nařízení okresního výboru 

v Holicích bylo obci nařízeno 

upsati 2500 K na válečnou 

půjčku.  

 

Rok 1916 Druhá konika 

Ve válečném území 

haličském bylo vyklizeno 

mnoho obcí a obyvatelstvo 

rozstrkáno  do zázemí kde 

nezuřila válka.  

Kostěnice dostaly 

těchto uprchlíků asi 5 rodin. 

Ubytováni byli v obecním 

domku,  ve výměnkářském 

domku č. 50 a v dělnickém 

domku Františka Kučery č. 17. 

Vesměs to byli Poláci. Okresní 

hejtmanství jim platilo denně 

as 1.80 K a mimo toho něco 

pracovali.  

První odvod branců 

v roce 1916 odbýval se 28. 

dubna v Pardubicích. Odvedeni 

4 branci. Mandys Jan, Bečka 

Josef, Záleský Josef, Pytlík 

Jaroslav.  

Druhý odvod konal se 

20.  května odvedeno 17 

branců z Kostěnic a 

Moravanského. Třetí odvod 

konán opět v Pardubicích a to 

v září.  

Aby se nikdo nemohl 

zásobiti na úkor druhého, 

zavedeny aprovizační poukazy, 

na nějž si u obchodníka, který 

byl prodejem mouky pověřen, 

mohl vyzvednouti určité 

množství mouky. Bylo to 

nejdříve 500 gramů a ubíralo se 

dle toho, jak se s potravinami 

vycházelo, až jen 200 gramů 

denně. Říkalo se tomu 

chlebenky, poukazům na cukr 

cukřenky ( 1 ½ kg měsíčně na 

osobu). V Kostěnicích 

obstarával to obchod, vlastně 

obchodnice paní Dalecká.  

Vyživovací komise 

obstarávala tyto nákupy za 

podpory obce, která na to dala 

peníze. Ale stalo se, že okresní 

vyživovací komise neměla co 

přiděliti a pak bylo zpravidla 

zle. To začalo kupování pod 

rukou, mnohdy za drahé 

peníze. 

  Klasifikace koní konána 

v Dašicích dne 20. března a 

vždy bylo odvedeno několik 

koní.  

Upisování I. a II. 

válečné půjčky, částečně III. 

bylo v českých krajích značně 

slabé.  

Teprve po vítězství 

Němců v Garlici nad Rusy, kdy 

se zdálo, že Německo a 

Rakousko zvítězí nad Francií a 

Anglií, Itálií a Ruskem dělána 

nálada pro upisování válečných 

půjček a sice byly svolány 

všechny vlivné korporace 

počínaje starosty obce, 

učitelstva, atd.  

Obecní zastupitelstvo, 

které se usneslo na upsání 500 

K, bylo nuceno upsati 2 500 K, 

jak to bylo okresním výborem 

nařízeno.  

K návrhu okr. 

místodržitelství v Praze 

v dohodě s biskupstvím 

v Hradci Králové přijalo obecní 

zastupitelstvo patronát nad 

jubilejní kaplí a svolilo by se 

toto břemeno vložilo do knih.  

Rok 1916 nebyl pro 

zemědělství dobrý. Aspoň 

v obvodu katastru obce  

Kostěnic. Neobyčejné množství 

polních myší hubilo úrodu tak, 

že na některých parcelách 

zbyla jen řezanka a nesklidil se 

ani snop. Kostěnice byly tím 

velice poškozeny. Muselo se 

odváděti, následkem sucha byla 

sklizeň slabá a od myší 

požraná. V okolních obcích si 

na tom stály naproti tomu 

znamenitě. Prodávalo se pod 

rukou a silně draho. Pšenice 1q 

za 600 K i až za 1000 K, žito 

za 400 až 600 K atd. Máslo a 

jiné tuky, rovněž maso se těžko 

kupovalo.  

 

Rok 1917 

Co do počasí, nebyl rok 

nikterak příznivý a také sklizeň 

nebyla valná. Občanům se 

vedlo již bídně, vše muselo býti 

schováno. Rekvizice všeho 

druhu byly neustále na pořadu, 

dobytka, sena, slámy, másla, 

atd.  
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Pak došlo na zvony a tak i 

náš zvonek na kapličce byl 

odebrán. Byl ulitý r. 1825. Když 

s ním na rozloučenou zvonili, 

plakali lidé hlasitě.  

V červnu byla vypsána 6.  

válečná půjčka. Obec upsala 300 

K, které si musela vypůjčiti. 

Jelikož byl nedostatek 

pracovních sil, byli rolníci na 

žádost propouštěni z vojny, 

nebyli-li na frontě. Přesto však 

byly odvody každý měsíc a došlo 

i na muže do 50ti let.  

Tehdy byl okresním 

hejtmanem v Pardubicích p. 

Nápravník, člověk, který cítil se 

sedláky a pomáhal jim a byl 

proto přeložen do Prahy.  

 

Rok 1917 v druhé kronice 

Válečný rok 1917 byl 

ještě ve znamení vítězství zbraní 

rakousko- německých.  

Rekvírovalo se všechno, 

seno, sláma, máslo, maso 

z vlastních porážek, atd.  

Pak došlo na zvony, kliky 

mosazné a vše možné. Člověku 

už nepatřilo nic. Z kuchyní brány 

hmoždíře a kupovaly se ocelové. 

Na kapli mariánské 

v Kostěnicích byl zvonek až 

z roku 1825. Jednou k polednímu 

přišel nějaký důstojník, v civilu 

inženýr, rozkázal sundati zvonek 

a ten odvezen na dráhu. Když 

starosta, který nebyl přítomen se 

vrátil z Holic učinil kroky by 

zvonek byl vrácen, řečeno mu, 

aby si poslal žádost do Litoměřic 

ku sborovému velitelství.  Leč 

nemělo to žádného výsledku. 

Když zvonkem naposledy 

zvoněno než byl sundán plakali 

lidé hlasitě.  

V dubnu nařízena 

rekvizice sena a slámy. Obec. 

zastupitelstvo usneslo se, aby 

starosta obce jel do Pardubic a 

nějak to zažehnal. Zažehnalo se 

to, vždyť cesty jsou rozdílné a 

všechny směřují k jistému cíli.  

V červnu upsána 6. válečná 

půjčka. Obec upsala 300 K a 

vypůjčila si je od místního 

spořitelního  a záložního 

spolku.  

Sklizeň obilí nebyla ani 

v r. 1917 v obci valná. Nebylo 

strojných hnojiv, ledku, ba ani 

dostatek hnoje, jelikož se obilí 

a dobytek rekvíroval a chlévy 

byly skorem prázdné. 

Rekvizice chodily nyní 

s vojskem, obec musela se 

postarati o ubytování vojska a 

komise.  

Živobytí muselo být 

schováváno do všech možných 

děr, místností, zakopáváno, 

v postelích atd. Zle se vedlo 

rolníku Jos. Benešovi, který 

měl schováno asi 30 q mouky a 

obilí nad kůlnou za slámou.  

Vojáci to našli a složili na půdu 

ku starostovi, který to musel 

odvésti do Pardubic.  

Začalo se rekvírovati i 

maso z prasat zabíjených pro 

vlastní spotřebu, 2 kg z prasete, 

muselo se odváděti máslo za 

určitou cenu 2 kg měsíčně. 

Někdo to odvedl, někdo ne. 

Odváděli vlastně ti poctiví a 

hloupí.  

Ti chytří a nepoctiví 

nedávali mnoho nebo nic. Bylo 

to nucení k bezcharakternosti a 

ke všemu možnému.  

Něco však přece měla 

nouze dobrého, bylo to 

osvobozování rolníků starších 

z vojny domů. Podávány 

žádosti o osvobození a 

používáno k tomu různých cest, 

úplatků, mnozí si dělali 

úmyslně boláky nějakou směsí 

z vápna a sody, by nebyli 

odvedeni, byliť odvody skoro 

každý měsíc.  

Tak se stalo, že koncem 

roku 1917 bylo hodně rolníků 

doma, jimž okresní hejtmanství 

dalo osvědčení, než bude 

žádost vyřízena, by nerukovali.  

Ti úředníci, kteří měli vojenský 

referát zbohatli, což jim nikdo 

nezazlíval, vždyť jim lidé 

strkali peníze do kapes, že to 

ani nevěděli.  Okresním 

hejtmanem byl v Pardubicích 

Jaroslav Nápravník, člověk 

zlatého srdce. Byl pak udán 

někým na místodržitelství, že 

nadlehčoval sedláku, přeložen 

do Prahy a na jeho místo přišel 

hejtman Trolda, rovněž dobrý 

člověk.  

Z kostěnických občanů 

byl osvobozen: Roček 

František, čp. 2, Pospíšil 

František čp. 5, Jeřábek Hynek 

čp. 10, Bořek Josef čp. 13, 

Havlíček Josef čp. 15, Janiš 

Josef čp. 18, Šafařík František 

čp. 20, Svatoň Jaroslav čp. 21, 

Krátký František čp. 34, Černý 

František,  kovář, Vosáhlo čp. 

53, Fibich Josef čp. 46 

Byli i někteří mladší vždy na 

čas osvobozováni tak, že se to 

tlouklo všelijak.  

-------------------------------------- 

Přeji klidné a pohodové 

vánoční svátky a v novém roce 

hodně štěstí a dobré zdraví.  

Květa Udržalová 
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