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15/3/2009 Karneval

Loni nás na karnevalu navštívil Balonek, letos mezi nás přišla Papírová panenka….(více str.4)

  Během první výtvarné dílny jsme si 
vyzkoušeli drátenické řemeslo... (více str.4) Jaro už snad pevně přebralo žezlo vlády od 

paní Zimy a bude nás těšit svým krásným 
počasím. Doufáme, že si i tak naleznete 

chvilku a počtete si v našich novinách, které 
vycházejí již sedmým rokem. Děkujeme za 

vaše příspěvky a vybízíme: Pište dál!
 

redakční rada

http://www.kostenice.xf.cz/
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 Internet

Od 1.5.2009 se uskuteční změna poskytovatele 
internetu v naší obci, kterou se stane firma Blue 
4  z Pardubic.  Protože  se  zároveň  změní  i 
vysílací  pásmo,  bude  zapotřebí  u  koncových 
uživatelů  vyměnit  přijímače  s antenou.  Pro 
rychlejší a zdárný přechod na novou technologii 
potřebujeme,  aby  se  všichni  zájemci  kteří  o 
připojení  mají  zájem  (i  stávající)  nahlásili  do 
10.4.2009 na obecním úřadě. 
V druhé  polovině  měsíce  dubna  budou 
nahlášené  zájemce  kontaktovat  zaměstnanci 
firmy a provádět vlastní připojení.
Ceník a podrobnosti naleznete ve vývěsce OÚ.

 Obecní hospoda

VEDOUCÍ OBECNÍHO HOSTINCE ,,U 
STANDY´´OZNAMUJE ZMĚNU 

OTEVÍRACÍ DOBY OD 14.4.2009.

PO - ČT 11 - 22 HODIN

PÁTEK 11 - 23 HODIN

SOBOTA 14 - 23 HODIN

NEDĚLE 15 - 22 HODIN

OD ÚTERÝ 14.4.2009 BUDE ZAHÁJENO 
PODÁVÁNÍ TEPLÝCH A STUDENÝCH 

JÍDEL, VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

VEDOUCÍ OBECNÍHO HOSTINCE ,,U 
STANDY´´V KOSTĚNICÍCH PRO TUTO 

PROVOZOVNU PŘIJME 
KUCHAŘKU(KUCHAŘE),NEJLÉPE 

DŮCHODCE.
DALŠÍ INFORMACE U VEDOUCÍHO 

HOSTINCE.

__________________________________________________________________________________

Usnesení z veřejného zasedání 
obecního zastupitelstva konaného dne  26. 3. 2009 

1.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje 
kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
11.12.2008

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

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008.

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
a schvaluje výsledky přezkoumání hospodaření 
za  rok  2008  s výhradami  a  přijetí  opatření 
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

5.  Obecní  zastupitelstvo  ruší  bod  č.5 
z usnesení  č.5/2008  ze  dne  11.12.2008  a 
schvaluje  nákup  pozemků  dle  skutečného 
zaměření  před  KD  od  pana  Váši  a  paní 
Řihánkové  za  cenu   800,-Kč/m2  a  zřízení 
věcného břemene na přilehlé inženýrské sítě.

6.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje 
zřizovací listinu hasičů Kostěnice s účinností od 
27. 3. 2009.

 7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
 podmínky  Rozhodnutí  o  udělení  dotace  na 
zřízení pracoviště CzechPOINT.

8.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje 
podmínky  Rozhodnutí  o  udělení  dotace  na 
zřízení pracoviště CzechPOINT.

9.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje 
úpravu rozpočtu.

10.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje 
hospodářský  výsledek  mateřské  školy  za  rok 
2008,  přebytek  hospodaření  ve výši  59 665,59 
Kč,  bude  použit  ke  krytí  hospodaření  v roce 
2009.

11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
podání žádosti o dotace na pořízení výstroje pro 
hasiče.

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje plán 
na obnovu  zeleně v obci.

13. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu  o  přípravě  smlouvy  na  poskytování 
internetových služeb v obci a pověřuje starostu 
k podpisu  této smlouvy.

14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu  o  možnosti  zřízení  solární  elektrárny 
v katastru obce firmou Energie 3000 a.s.
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Blahopřejeme:
V MĚSÍCI DUBNU 2009OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
                 paní   Krátká Věra 
                 paní  Kašparová Božena
                 pan   Vencl Josef
                 pan  Udržal Jan
                 pan  Novotný Jiří  

V MĚSÍCI KVĚTNU  2009  OSLAVÍ SVÉ   ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
                 paní  Svatoňová Gertruda
                 paní Uváčková Zdena
                paní Abrahámová  Zdeňka
                               

V MĚSÍCI ČERVNU 2009  OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
                  paní  Jiroutová Marie
                  paní  Krátká Marie

Dodatečně blahopřejeme manželům Boženě a Františkovi Pátkovým k příležitosti  
významného výročí Zlaté svatby, kterou oslavili v měsíci březnu 2009.

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 1. 4. 09:   518

Přistěhovali se:                                                                   Odstěhovali se:

Ivo Dutka č.p. 182                                Miroslav Dobrý        č.p.148 

Martina Dostálová č.p.  40                                 Josef Novák              č.p.106 

Martina Zábranská č.p.  40                                           
Roman Dostál č.p.  40                                Opustil nás:
Roman Dostál z č.p. 147 na 40          Rostislav Doležal      č.p.151
Iveta Fibichová č.p. 1
Justina Fibichová č.p. 1
Vincent Fibich č.p. 1
Ilona Dušková č.p. 190
Pavel Žáček č.p. 190
Pavel Žáček z  č.p. 148 na 190
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TJ Sokol
Letošní rok naše organizace zahájila velice 

úspěšně.Chlapci/Kučera  M,Pilný  Fr.,Teplý 
D.,Dokonal  V.,Novák  V.,Rybenský  J.,/  obsadili 
první  místo  na  floorballovém  turnaji  v 
Pardubicích.  
Není  to  jejich  první  úspěch,takže  je  vidět,že  se 
tomuto  sportu  opravdu  věnují  a  tím  pádem 
dosahují velmi slušné výsledky. Paní Pátková se s 
dětmi  vydala  do  Pardubic  na  závody.  Děti  jsou 
velmi šikovné a opět uspěly v konkurenci,někteří 
postoupily do dalšího klání.

I  nadále  pokračují  pravidelná  cvičení 
všech skupin. 
15.3.2009 jsme pořádali Maškarní bál pro děti. I 
tato  akce  se  povedla  a  děti  se  vyřádily.  Je 
pravda,že této akce se neúčastnilo tolik dětí jako 
jiné roky, ale taková je skutečnost. Starší děti již 
mají asi jiné zájmy a proto byla  návštěvnost jen 
meších  dětí.  Přesto  všechno  bych  chtěla 
poděkovat obětavé paní Pátkové za její  výborné 
nápady, které zajisté děti ocenily.

Všem přeji krásné jarní dny,více sluníčka 
a dětem velikonoce, které si dokáží užívat.

 Miroslava Čapková 

15/3/2009 Karneval
Loni  nás  na  karnevalu  navštívil  Balonek,  letos 
mezi nás přišla Papírová panenka. Přichystala pro 
nás prima zábavu, pár her a učila nás Letkis, to je 

tanec,  který  znají  naši  rodiče  a  my  jsme  se  ho 
zkusili  taky  naučit.  Zažili  jsme při  tom spoustu 
legrace, protože nejdřív vykopáváte pravou nohu, 
pak  levou,  pak  zase  pravou  a  levou,  to  samé 
třikrát a pak HOP dopředu a HOP dozadu a třikrát 
HOP  dopředu…..Byli  jsme  celí  zamotaní  a 
uhopsaní …..Ale už se těšíme na příští karneval, 

protože naše cvičitelka Jitka  určitě vymyslí bezva 
program  a  překvapí   nás  nějakým  originálním 
převlekem. Moc jí děkujeme!!!!!!! 

Vojta a Aňa

Tvořivé dílny –TJ Sokol ČOS
Bylo nebylo.  Jednoho dne jsme s Lenkou 

vyrazily na nákupy do Ikei a po cestě jsme neměly 
nic jiného na práci než vymýšlet, jak bychom ještě 
obohatily život v naší  vesničce.  A nápad byl  tu! 
Každý měsíc nabídneme různé výtvarné a tvořivé 
činnosti a třeba se někdo chytí. A chytili se! 

Na první dílně v únoru jsme měli možnost 
vyzkoušet  drátenické  řemeslo  –  drátovaly  se 
hrníčky,  lahve  i  kamínky.  Vše  probíhalo 
v příjemné  a  veselé  atmosféře,  takže  se  ani 
nikomu nechtělo domů. Pěkná účast a spokojenost 
nám  dodala  elánu  do  další  akce  a  tou  byla 
v březnu keramika. 

I  ta  se setkala  s velikým úspěchem a tak 
chystáme  další  dílny.V  nejbližší  době  to  bude 
Ubrousková technika (4. 5. 2009) a poté Malba na 
hedvábí.  Zájem  je  o  opakování  keramiky  a 
pokračování  drátenického  kurzu.  Budeme  se 
snažit vyhovět a zařadit je do našeho programu.

Tímto  bych  ráda  pozvala  další  z Vás  do 
našich řad. Dílny jsou každý měsíc v pondělí od 
18:45  (konec  je  podle  potřeby)  v  KD.  Přesný 
datum a podrobnosti naleznete na plakátkách po 

obci. Prosíme, abyste se nám předem nahlašovali 
na  tvorivedilny@seznam.cz  nebo  osobně  Lence 
Jiroutové.  Je  to  z důvodu  pořizování  materiálu. 
Věkově  není  tato  činnost  omezena,  takže  mezi 
sebou rády přivítáme i dříve narozené. 

(-j.š.-)
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Masopust  držíme…
„ Milý pane starosto,
hodní  budem naprosto,
jen pár lidí navštívíme, tanečky jim představíme,
možná  budem  trochu slyšet,  zato nám to bude 
slušet.
Neztropíme žádné hádky, užijem si tyhle svátky
a  tak stačí slovíčko, popřejte nám zdravíčko,
ať  se  nám  vše  vydaří  ani  počasí  masopust 
nezmaří.
Za váš souhlas děkujeme a do vsi se pakujeme.“

Těmito slovy žádal kominíček Jakub Pátek 
poslední únorovou neděli roku 2009 starostu obce 
V. Pulkrábka o svolení k dětskému masopustnímu 
průvodu  maškar  naší  obcí.  A  tak  malým 
slavnostním  ceremoniálem  u  obecního  úřadu 
obživla tradice z Čech i Moravy, poprvé písemně 
zaznamenaná již ve 13. století, i v naší obci. 

Kominík,  řezník,  dědek,  babka,  medvěd, 
kůň,  slaměný  strašák,  čarodějnice,  šašek,  víla  a 
další  maškary,  s dohledem  první  pomoci 
zdravotní  sestřičky  a  s parádní  kapelou  hrající 
k pochodu  i  tanci,  vyrazili  na  obchůzku  domů 
ozdobených  barevnými  pentlemi.  Tam,  již 
netrpělivě  očekávaní,  zatančili,  zazpívali  a 
povinšovali  hospodáři  a  hospodyni  dobrého žití. 
Jako odměnu ochutnali tradiční pokrmy- koblihy, 
boží milosti,  buchty,  koláčky,  jitrnice,  klobásky, 
tlačenku  i  další  dobroty  lahodící  chuťovým 

pohárkům  v podobě  pevné  i  tekuté.  A  všude 
rozdávali radost, veselí, dobrou  a družnou náladu. 

Slavnostní  průvod  zakončili  v obecní 
hospůdce „U Standy “, kde je čekalo závěrečné 
občerstvení.

Díky  nekonečnému  elánu  skupinky 
maminek  a  party  přátel  si  houf  dětí  užil  velmi 
pěkné odpoledne a my dospělí se zase přesvědčili 
o  tom,  jak  málo  stačí  k tomu,  aby  soused 
k sousedovi  našel  cestu,  společně  se  pobavili  a 
zažili  chvíle  společného  všedního,  obyčejného 
vesnického  žití.  Prostě  žití  po  svém,  ale  přesto 
spolu, ne jen vedle sebe.

Děkujeme  paní  Jitce  Pátkové,  slečně 
Lence  Jiroutové,  paní  Janě  Víchové,  paní 
Štěpánce Janatové   a bezva kapele pod vedením 
Romana  Pulkrábka  za  prima  zábavu,  spoustu 
zážitků nejen pro naše děti a trochu poučení, které 
jsme si odnesli. A těšíme se napřesrok znovu do 
průvodu.

„ Masopust držíme, nic se nevadíme  pospolu.
  Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali 
poznovu.
  V dobrém  jsme  se  sešli,  rádi  jsme  se  našli 
pospolu.
  Dříve  než  se  rozejdem,  ještě  sobě  připijem 
poznovu.                                                ( z  Čech ) 

(-g.z.-)
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Balkán? 
Tak  nevím,  jestli  jsem 

ještě  v Čechách,  nebo  na 
Balkáně. Zdá se mi, že se po vsi 
poslední  dobou toulá  nějak moc 
pejsků. Víc než tři. To je smečka. 
A přiznávám – už dávno mě tolik 
netrápí, že si moje děti přinesou 
na  botách  domů  sem  tam 
hovínko,  jako  spíše  to,  že 
jednoho  dne  budou  jejich  těla 
„zdobit“ otisky psích zubů. Přijít 
k nim mohou jednoduše. Nemusí 
ani  opustit  náš  pozemek.  Právě 
naši  zahradu  si  totiž  nejlepší 
přátelé člověka opravdu oblíbili. 
Není  výjimkou,  že  nás  z  ní 
štěkotem vyhání cizí pes. Občas 
nám  čtyřnožec  zpestří  den  v 
rámci  hry   najdi  si  svou  botu. 
Mizejí  nám od dveří.  Stopy své 
přítomnosti neomylně zanechává 
rovněž  v  záhoncích.  Kvalitu 
provedení  vyhloubených  děr  by 
nám mohl závidět i profesionální 
bagrista...

Co k tomu říci? Příjemné 
to není. A legální také ne. Když 
opustím  svůj  „úzkoprsý“  postoj 
předpokládající právo na klid na 
našem  pozemku,  napadá  mě  i 
další  možný  problém  s 
toulajícími  se  pejsky.  Mohou 
způsobit dopravní nehodu. Víme 
přeci,  že  ne  všichni  řidiči  jezdí 
přes  Kostěnice   podle  předpisů. 
Kdo ponese důsledky?  A jak se 
pán  psa  srovná  s  tím,  že  mu 
miláček  zbytečně  zemřel?  Stačí 
přitom málo, aby zůstal doma za 
plotem a v bezpečí. 

První sázkou na jistotu je 
"neviditelný  plot".  Kolem 
vymezeného  místa  se  natáhne 
anténní  drát  vysílače.  Výkonný 
opravdu  je,  zvládne  ohlídat  až 
dva  hektary  (800m drátu).  Dále 
páníček musí  psovi připevnit  na 

krk  speciální  přijímač.  Určí  si 
navíc,  kam  až  se  může  zvíře 
volně pohybovat. 

Většinou  se  vymezí  dvě 
zóny – varovná,  nastavitelná  od 
půl  do  pěti  metrů.Vydává  jen 
zvukový  signál,  pejskovi  říká: 
sem už ne. Jestliže neposlechne, 
jeho  touhu  po  útěku  bezpečně 
zmrazí  druhá  zóna  –  korekční, 
rovněž  nastavitelná.  Místo 
pomyslného  zdviženého  prostu 
dostane  ,,pecku‘‘,  která  mu sice 
neublíží,  ale varuje ho důsledně. 
Nedostatek  metody?  Drobnost. 
Musíte kontrolovat, zda je baterie 
v obojku stále funkční.

Druhá  varianta,  jak 
útěkáře  zastavit,  je  ještě 
jednodušší.  Stačí  mít  kolem 
pozemku  kvalitní  oplocení.  Zeď 
nebo  pletivo  ukotvené  hluboko 
v zemi  úkol  splní  dokonale. 
Nepodhrabe  je  ani  nejzdatnější 
šampión. 

Třetí  možností  jsou 
obojky  se  sprejem.  Systém 
umožňuje  psovi  volný  a 
bezpečný  pohyb  uvnitř 
vybraného území.  Zbytek je pro 
něj tabu: záhony, bazén, apod. A 
když  je  poruší?  Za  každý  krok 
přes pánem určenou linii přichází 
trest.  Plocha,  v  níž  se  může 
pohybovat,  je  totiž  ohraničená 
tenkým  kabelem  zakopaným  v 
zemi  nebo  vedeným  po 
stávajícím  oplocení.  Kabel  je 
spojený  s  vysílačem.  Pokud  se 
pes přiblíží k hranici, je varován. 
Pokračuje-li  dále,  z  obojku 
vystříkne  speciální  sprej. 
Chemická  látka  psa  překvapí  a 
od  dalších  plánů  bezpečně 
odradí. 

Co dodat? Doufám, že mé 
děti nikdy žádný pes nepokouše. 

Neradila  bych  to  ani  jemu,  ani 
jeho pánovi.  Na mé straně  totiž 
stojí  zákon,  řečeno  slovy 
čestných kovbojů. 

Skutečnost,  že  sousedův 
pes vniká na váš pozemek,  je v 
rozporu  s  ustanovením 
občanského  zákoníku,  podle 
něhož  nesmí  vlastník  rušit  nad 
míru  přiměřenou  poměrům 
jiného  vlastníka,  mimo  jiné 
nesmí  nechat  vnikat  chovaná 
zvířata na sousedící  pozemek (§ 
127 obč.zák.). Ochranu by vám v 
případě vniknutí psa na pozemek 
měl poskytnout obecní (městský) 
úřad - § 5 obč. zák., dle kterého 
pokud  dojde  ke  zřejmému 
porušení  pokojného stavu,  může 
se poškozený domáhat ochrany u 
příslušného orgánu státní správy. 
Dlouhodobě by však situaci měl 
vyřešit  soud,  u  něhož  můžete 
podat  žalobu  (tzv.  sousedský 
spor)  a  žádat,  aby  se  soused 
zdržel  vnikání  psa  na  váš 
pozemek.  (Sepsání  žaloby  bych 
ponechala  na  právníkovi,  stejně 
tak jako bližší vysvětlení toho, co 
od žaloby můžete čekat a zda se 
vám vyplatí ji podat). 

Proč zatím možnosti nevyužiji? 
Všechno se snad dá řešit slušně, 
nač  vyostřovat  zbytečně 
sousedské  vztahy.  Každý  má 
přeci své štěkající mazlíčky rád a 
měl by myslet na jejich bezpečí. 
Zcela upřímně, nejisté je také to, 
zda  by  majitel  psa  útěkáře 
rozsudek  respektoval.  A  to  i 
přesto, že by mu v případě 

http://www.dogtrace.cz/cz/elektronicky-neviditelny-plot.html
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neuposlechnutí  hrozila  až 
padesátitisícová pokuta. 

A  na  závěr  rada  psího 
psychologa  Rudolfa 
Jesenského  Co  dělat  při 
napadení psem?

„Nemávat  rukama, 
nápřah  je  první  signál,  který 
donutí  psa  vystartovat.  Dám 
ruce  do  kapes,  postavím  se 
bokem a čekám. Nadechnu se, 
vydechnu a snažím se zachovat 
klid. Pes dokáže vycítit hladinu 

adrenalinu.  Adrenalin  strachu 
mu  signalizuje,  že  po  nich 
jdete.  Psi  většinou  neútočí  na 
nepohyblivý cíl. Kořist je to, co 
utíká,  obzvlášť,  když  to 
vříská.“

Iveta Fibichová
___________________________________________________________________________________
_

Vánoční koncert v kapličce
Ještě se krátce vrátíme k možná nové vánoční tradici.

Dne 21.12.2008 se uskutečnil vánoční koncert v kapličce. Tentokrát vystoupení mladých umělců 
Anety Novákové – varhany,  Milušky Englichové - akordeon, Lenky Pulkrábkové - housle a Dianky 
Zahrádkové  -  mluvené  slovo,  zpestřil  ještě  živý  betlém,  který  se  prolínal  s  hranými  skladbami  a 
koledami.  Živý  betlém  připravily  pod  vedením  Edity  Hakové  kostěnické  děti  od
nejmenších školkových až po děti školou povinné.      (-l.j.-)

Ve dnech 5. a 6. června 2009 
proběhnou na obecním úřadě 

volby do Evropského 
parlamentu.

5. 6. od 14:00 do 22:00
6. 6. od   8:00 do 14:00

Hudební skupina

Zákaz stání
si vás dovoluje pozvat

9.5. 2009
na Májový večírek
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Z Historie…
Ze záznamů v obecních kronikách z konce 1. světové války a ne vždy lehkých začátcích vzniku první 

samostatné Československé republiky.

Rok 1918 – První kronika

Rok  1918  nebyl  co  se 
počasí týče zlý, ale úroda byla 
slabá,  jednak  sušším  počasím, 
jednak  polními  hraboši,  kteří 
opět  činili  značné  škody,  ale 
také, že doba válečná přinášela, 
že se pole ani tak nezpracovalo, 
ani dostatečně nehnojilo. 

Toho  roku  zemřel 
stařičký císař František Josef I. 
a  po  něm  nastoupil  syn  jeho 
bratra,  Karel.  Ten  by  byl  rád 
uzavřel  mír,  ale  nemohl  kvůli 
německému  spojenci  a  kvůli 
dvorské kamarile atd. 

Propustil  uvězněné 
novináře i  dr.  Kramáře,  vůdce 
národní demokracie. 

Nouze  zejména  ve 
městech  byla  značná.  Aby  se 
tomu  čelilo,  byl  již  dříve 
ustaven  spolek  “České  srdce“, 
který se snažil sbírkami peněz a 
potravin ulehčiti chudému lidu, 
který již trpěl bídu. 

K této  bídě  přistoupila 
nemoc,  zvaná  „Španělská 
chřipka“,  které  padl  za  oběť 
rolník Frant. Pospíšil čp. 5. 
To  už  docházely  zprávy  o 
porážkách  rakouských,  o 
českých legiích, které již dříve 
se  utvořily  v Rusku  a  přešly 
částečně do Francie. Poněvadž 
již  se  vědělo,  že  válka  skončí 
prohrou,  dělaly  se  rozličné 
pokusy  k udržení  pořádku.  Za 
souhlasu  vlády  byl  v každé 
obci  zvolen  národní  výbor, 
okresní  národní  výbor  a 
zemský národní výbor. Ovšem 
působnost a moc byla nepatrná. 
Dne  28.  září  odevzdán  byl 

poslanci  Udržalovi  diplom 
čestného  občanství  všech  obcí 
okresu holického. 

Aniž  kdo,  co  tušil, 
ačkoliv  se  všelico  šuškalo, 
proveden  v Praze  převrat. 
Národní  politika  zveřejnila 
telegram zahraničního ministra 
Andrassyho,  že  přistupuje  na 
návrh  presidenta  Spojených 
států  Wilsona  o  svobodě 
národa.  Dav  sehnal  některé 
poslance,  šli  k Švehlovi  a  na 
místodržitelství,  kde  zástupce 
nepřítomného místodržitele Dr. 
Kosina,  předal  vládu 
národnímu  výboru.  Tím dnem 
vrátila  se  samostatnost  do 
rukou národa a nastala starost o 
uspořádání,  přebírání  úřadů, 
vlády a různých záležitostí. 

Druhá kronika
Rok  1918  začínal  již 

s volnějším  duchem  v obci  a 
snad i v celé říši. Úmrtím císaře 
Frant.  Josefa nastoupil  na trůn 
arcivévoda Karel, který by byl 
rád uzavřel míru, jelikož měl za 
manželku  Francouzku  (Zita), 
která  neměla  Němce  ráda. 
Neměl  dle  všeho  velké  moci 
v rodě,  ale  přece  něco  udělal 
pro  Čechy.  Propustil 
žalářované  novináře  české 
zejména Dr. Kramáře, který byl 
odsouzen  k smrti.  Obec  na 
schůzi dne 20. ledna usnesla se 
na daru 50 Kč. 

Jelikož  chudší 
obyvatelstvo  zejména  ve 
městech odkázané jen na lísky 
odběrné,  na něž nikdo nemohl 
býti  živ  trpěla  nouzí,  založena 
společnost  „České  srdce“  a  ti 

sbírali  peníze  a  potraviny, 
kteréž  rozdíleli  pak  trpícím 
chudým.  Byly  rozesílány  děti 
do rodin, kde bylo co jíst, aby 
zesílily, kde trpěly podvýživou.
Toho  roku  řádila  v obci 
španělská  chřipka  a  zemřel 
v důsledku toho Frant. Pospíšil, 
rolník č. 5. 

Počasí  v roce  bylo 
přiměřené,  spíše  sušší,  sklizeň 
byla však slabší,  jelikož čtvrtý 
rok válečný již vše vyčerpával. 
Rekvizice  obilí,  sena  a  slámy 
byly  ostřejší.  Zásoby 
docházely,  nejhorší  bylo 
s dobytkem,  který  neustálými 
rekvizicemi  se  tenčil  a  jelikož 
většinou ponechávány krávy a 
rekvírován  mladý  dobytek, 
nebylo  kromě  starých  krav  ve 
chlévě  ničeho.  Rekvizice  koní 
vedla  v důsledku  toho 
k chopení  se  zapomenutého 
chovu  koní  a  pojednou  bylo 
v obci  asi  šest  klisen 
připuštěných  a  pak  i  hříbata. 
By  to  vše  šlo  lépe  zřizovány 
hospodářské  rady,rekviziční 
komise,  důvěrníci  atd.  a  to 
proto by se nemohla vina vrhat 
jen na vládu, nýbrž na komise a 
důvěrníky. 

Okresní hejtmanství jen 
rozvrhlo  obilí  a  dobytek  dle 
obcí  a  provedení  ponecháno 
obci  a  obilním  a  výkupním 
komisařům. 

Obilí  vzcházelo  těžko, 
jelikož  úroda  ne  valná,  byla 
hrozně  poškozená  polními 
hraboši.  Ti  řádili  tak  hrozně 
v obilí,  že  na  některé  parcele 
nezůstal klas státi. 
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Ve  starostech  ubíhal 
čas,  docházely  zprávy  o 
utvořených  legiích  ze  zajatců 
našich  v Rusku,  Francii,  Itálii. 
Obyčejně  věci  zveličovány, 
nadšení pro ně probíhalo krví, 
množily se zprávy o porážkách 
rakouské  armády  na  Itálii  o 
ústupu Němců o Francii atd. 

Za souhlasu vlády volen 
byl  národní  výbor,  a  sice  pro 
země a místní národní výbory, 
to  už bylo  jisto,  že  se  situace 
dlouho neudrží. 

Dne  28.  září  odevzdán 
byl poslanci Udržalovi z Rovně 
diplom  čestného  občanství 
všech  obcí  v okrese  holickém. 
V deputaci nacházel se starosta 
obce Fr. Polák. To ještě nebylo 
známo ničeho o zřízení státu a 
pan poslanec jen se spoléhal na 
slib  čtyřdohody,  že  stát  náš 
zřízen bude. 

Pak  bylo  slyšet  o 
vyjednávání,  kam  se  odebrali 
četní  politikové  čeští  do 
Ženevy,  až  náhle  28.  října lid 
pražský  podnícen  telegramem 
hraběte  Andrášiho,  provedl 
převrat  vlastní  mocí,  nečekaje 
na  válčící  mocnosti  až  jej 
uskuteční. 

Ještě  týž  den  přišel 
obsáhlý  telegram  z Prahy 
oznamuje, že „ Národní výbor“ 
převzal  správu  země  a  tvoří 
československý stát. 

Dne  1.  listopadu  čten 
přípis  ve  schůzi  obec. 
zastupitelstva a činěna opatření 
pro případné nepokoje,  jelikož 
komunistický  bolševismus 
nastolený  v Rusku  našel  i 
v národě hojně přívrženců. 

Pozvolna  vracelo  se 
vojsko  z rakouské  armády, 
která se rozešla, leč bylo třeba 

tvořiti vlastní armádu a k tomu 
nebylo  u  utrápených  vojínů 
mnoho chuti. 

Rekvíroval  –  li  stát 
rakouský,  rekvíroval  nově 
zřízený  stát  československý 
také  nebylo  vyhnutí,  města 
měla  hlad  o  dovozu  nemohlo 
být řeči, stát kupoval potraviny 
a hodně draho. Lichva, která ve 
válce se silně rozmohla bujela i 
dále. 

Voleny  znovu 
hospodářské  rady  dle 
politického klíče. Od sociálních 
demokratů  i  ostatních  stran 
pronášeny bojové řeči  a  zdálo 
se,  že  národ  se  sepere,  místo 
radosti z nabyté samostatnosti.
Že nebylo ještě pevné ruky ve 
vládě  ustavené  bez  voleb, 
nýbrž  jen  dle  určitého  klíče 
sestavené dle stran, bujelo dosti 
zločinu.  Ztrácely  se  věci  na 
dráze,  poštovní  zásilky,  dříví, 
uhlí objednané bylo z polovice 
vykradeno, nebylo strachu před 
ničím. 

Vláda  přebírala  úřady 
atd.  ,  což  přece  obratem ruky 
jen tak nešlo, ale jakž takž ku 
konci roku mohlo se již říci, že 
stát existuje a že to jde. 
Rok 1919 – 1. Kronika

Tento rok co do počasí 
obstojný  i  obilí  dobře  platilo, 
ač  sklizeň  byla  jen  střední  a 
obstojná. Hraboši řádili i tento 
rok.  Aby  vzbudil  zájem, 
usneslo se obec. zastupitelstvo, 
by  se  za  každého  chyceného 
hraboše platilo 5 haléřů. Touto 
cestou  bylo  chyceno  2000 
hrabošů.  Byla  by  jich  byla 
řádná fůra. 

Na návrh starosty obce 
bylo jednáno o elektrizaci obce. 
Byly  vypracovány  návrhy,  ale 

pro  drahotu  upuštěno,  jelikož 
jako  družstevní  podnik  se 
přihlásilo jen asi 25 občanů.
Architekt  Dvořák  z Pardubic 
zpracoval  návrh  silnice  od 
nádraží  ku  silnici  Lhota  – 
Hostovice,  ale  ku  stavbě 
nedošlo. 

Velký  přelom  do 
stávajících  poměrů  bylo 
zavedení všeobecného rovného 
práva  hlasovacího  do  voleb 
obecního zastupitelstva. 

Za  vedení  železničního 
zřízence  Hromádky,  který  byl 
nějaký  čas  v obci,  ustavena 
byla národně sociální „Jednota 
domkářů  a  zemědělců“,  která 
chtěla  postavit  vlastní 
kandidátku,  ale  poněvadž 
nepředložili  včas  kandidátní 
listinu  nemohli  vůbec  volit  a 
zůstalo  při  kandidátní  listině 
strany agrární. 

Dne  20.  července 
konala  se  první  ustavující 
schůze, která potvrdila volbu. 
Starostou zvolen opětně Frant. 
Polák.  Toho  roku  zemřelo 
v obci  11  osob.  Rekvizice 
trvaly, na obilní dodávky dostal 
Jos.  Malíř  čp.  26,  2000 
K pokuty  z roku  1918,  kterou 
tento  rok  zaplatil,  avšak  byla 
mu později vrácena. 

Obec žádala o připojení 
k okresu  pardubickému  pro 
nevhodnost  a  nepříležitost 
v okrese holickém. 

Okresní  zastupitelstvo 
v Pardubicích  prohlásilo,  že 
obec přijme. 

Nová  vláda  republiky 
potřebujíc  peníze  na  vybavení 
státu  vypsala  půjčku  a  obec 
upsala  2000  K,  které  si 
vypůjčila. 
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Rok 1919 v druhé kronice 
Roku  tohoto  bylo 

počasí dosti obstojné, úroda se 
více  skvěla,  byla  dobrá. 
Rekviziční  systém  trval  stále, 
ale bylo více chuti k odvádění, 
jelikož  cena  rekvírovaného 
obilí  pohybovala  se  okolo 
200K.  Že  bylo  hodně 
poschováváno  a  někde 
zbytečně,  svědčí,  že  při  jedné 
rekvizici, nalezlo se v čís. 50 as 
30  pytlů  uschované  mouky. 
Byla  zabavená  a  odvezená  do 
Pardubic  bez  náhrady.  Polní 
myši  načinivše  škody  v roce 
1918  z části  dobře 
přezimovaly,  proto  usneseno 
v zastupitelstvu, aby za každou 
zahubenou  myš,  která  se  na 
obec.  úřadě  odvede  vyplaceno 
bude  5  haléřů  odměny. 
Vyhubeno  tímto  způsobem 
přes 2000 myší. 
          Elektrotechnická továrna 
Duda  z Vinohrad  nabízela  se 
k provedení  elektrizace  obce, 
vypracovali  plán  s rozpočtem, 
který  byl  přijat  v obec. 
zastupitelstvu , ale k provedení 
nedošlo pro cenu kabelu, který 
chtěla elektrárna zaplatit a než 
se věc uskutečnila, stoupla cena 
práce  a  kabelu  o tolik  ,  že  to 
nebylo  lze  provést  a  celá  věc 
zatím padla. 
          Okresní výbor v Holicích 
podal  na  obce  přípis,  v němž 
doporučoval  stavbu  silnice  od 
nádraží  ku  strážnímu  domku 

dráhy  čp.  73,obecní 
zastupitelstvo  přistoupilo  na 
tento  návrh  a  nechalo 
zpracovati  plány  u  architekta 
Bóži Dvořáka a zaslalo je okr. 
výboru. Leč ku stavbě tento rok 
nedošlo,  protože  žádost 
vyřízena, ale subvencování její 
nebylo doporučeno. 

Revoluční  národní 
shromáždění vypracovalo nový 
volební řád do obcí na základě 
rovného  všeobecného  práva 
volebního. 

Tím padl dávný způsob 
volení dle stran a uzákonění dle 
politických stran ale  vázaných 
kandidátních  listin.  Mělo  být 
voleno dle relativní většiny. 

Za  vedení  železničního 
zřízence  Hromádky  utvořena 
v obci  národně  socialistická 
“Jednota  domkářů  a 
zemědělců“  a  chtěla  postaviti 
vlastní  kandidátku,  nežádavše 
však  o  poměrné  zastoupení 
nepodala  vůbec  žádné 
kandidátní  listiny,  takže  volby 
odpadly a zůstala  platnou celá 
kandidátka agrární strany. 

Zvoleni byli  následující 
páni a poprvé také dáma. 
Frant.  Polák  rolník  a  starosta 
dřívější,  Frant.  Malíř,  Ant. 
Santa,  Fr.  Roček,  Jos.  Jirout, 
čp.  59,  Josef  Fibich  čp.  46, 
Josef  Vosáhlo,  Josef  Scháněl 
obuvník, Frant. Krátký čp. 34, 
Jos.  Vomáčka,  Marie 

Stejskalová, Fr. Veselý čp. 41, 
z Kostěnic  a  Ant.  Postler,  Jos. 
Hurych,  Fr.  Šlíma 
z Moravanského. 

Dne  20.  července 
konala  se  první  ustavující 
schůze  tohoto  zastupitelstva  a 
starostou  zvolen  opět  Frant. 
Polák. 

Úmrtí  bylo tohoto roku 
celkem 11. Zemřel náhle Frant. 
Šmahel,  kolář  čp.44,  když 
vyšel  v noci  ven.  Převážena 
k pohřbití  Magdalena 
Poláková,  matka  starosty obce 
za velké účasti lidí. Jan Dašek 
bývalý  truhlář,  který  jsa 
evangelík nechal se pohřbíti na 
zdejším  hřbitově  a  ne  ve 
Dvakačovicích. 

V obec.  zastupitelstvu 
projednávala  se  otázka 
připojení  k okresu 
pardubickému, což schváleno. 
25.9.  upsána státní  půjčka čsl. 
v obnosu 2000 K, které si obec 
opatřila výpůjčkou. 

V roce  1919  zemřela 
Marie Teplá, Svatoňová Anna, 
dcera  rolníka  čp.  21,  Scháněl 
Frant.  ,  výměnkář  z čp.  36, 
který  mnoho  pamatoval  a 
půjčoval  peníze  a  pak  předal 
usedlost Fr. Hrochovi a žil pak 
tam na výměnku. 

Květa Udržalová
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