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Prázdninové cvíčo s Ditou

6. a 20. srpna 2009
16:30 až 18: 00 Malinky
18:00 až 19:00 Kostěnice na bruslích
19:00 až 20:00 Aerobic
Pravidelná čtvrteční cvičení a Malinky
začínají od 3. září 2009.
Srdečně zveme další nováčky.

Čarodějnické klání 30.4.2009

¨
Dětský den aneb ze života hmyzu…

Tvořivé dílny Kostěnice

27. července 2009
od 18:45 na hřišti TJ Sokol
(při nepřízni počasí v KD)

Savování
Chcete si vyrobit originální
trička nebo halenky? Neváhejte
a přijďte si vyzkoušet tuto
jednoduchou a přesto úžasnou
techniku zdobení textilu.
S sebou malé špičaté nůžky (z
manikůry), trička apod. ze 100%
bavlny (počet neomezen, záleží
jen na Vás kolik kusů si budete
chtít vyrobit), nejlépe tmavších
barev.
Vstupné: 40 Kč/osoba

Myslivecké sdružení Kostěnice slavilo červen měsíc myslivosti
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FINANČNÍ SBÍRKA PRO JESENÍK NAD ODROU
Sobotní
večer
27.
června 2009 je v plném
proudu. Dva lidé vzdáleni od
sebe zhruba 10 kilometrů
sledují, stejně jako mnozí z nás
televizní
obrazovky.
Již
několikátý den jsou jako
většina našeho národa svědky
hrůzostrašných
záběrů
z Jihočeského
a
zejména
Moravskoslezského
a
Olomouckého kraje, které
způsobil nezkrotný vodní živel.
Různé televizní štáby neúnavně
přinášejí nejen textové, ale
zejména
obrazové
zprávy
z míst, kde příroda zasáhla
nejkrutěji. Patří mezi ně i
malebná,
Moravskoslezská
obec Jeseník nad Odrou.
V tento
okamžik
dochází k telepatii myšlenek
obou aktérů této epizody.
Jeden z nich bere do ruky svůj
mobilní telefon a kontaktuje
představitele
některých
z nejvíce postižených obcí
Moravskoslezského kraje. Po
několika
minutách
volání
vytáčí číslo svého kolegy.
„Člověče právě se dívám na
zprávy. Je to hrůza a při tom
pohledu se mi všechno svírá.
Obvolával
jsem
některé
starosty
postižených
obcí
s nabídkou pomoci. Nabídku
přijal starosta obce Jeseník
nad Odrou. V současné době
potřebují hlavně peníze na
likvidaci škod a pomoc nejvíce
postiženým
občanům.
Materiální pomoci mají plné
sklady, tu obdrželi ze svého
okolí. Požádám naše hasiče o
zorganizování
finanční
sbírky.“ Z druhého telefonu se
ozývá jednoznačný souhlas a

konstatování, že na to samé
právě myslel. Po několika
minutách rozhovoru se loučí
s tím, že požádají o pomoc i
starosty
ostatních
obcí
mikroregionu Svazku obcí
Loučná.
Tak se začala jedna malá
epizoda
v tuto
chvíli
z nekonečného
příběhu.
Nekonečného příběhu pro
všechny
občany
oblastí
postižených
ničivými
povodněmi. Dvojnásob to platí
pro „naši“ do nedávna
malebnou, téměř dvoutisícovou
obec Moravskoslezského kraje,
Jeseník nad Odrou, která patří
k nejvíce zasaženým. Kromě
materiálních
škod
navíc
zaplatila povodni daň tu
nejvyšší, ztratila životy svých
čtyř spoluobčanů. Za nedlouhý
čas přichází zpráva. Finanční
sbírku se podařilo rozšířit do
všech
obcí
našeho
mikroregionu. Bude probíhat
v neděli a v pondělí. V úterý
30.června
pojedou
představitelé
Svazku
obcí
Loučná předat její výtěžek
osobně starostovi obce Jeseník
nad Odrou.
V neděli 28. června jsme se
probudili do pošmourného
rána. Zatím co si někteří z nás
ještě „hověli“ ve svých
postýlkách, či připravovali
nedělní oběd, pro obecní úřad
nejen naší obce nastal čas
organizačních příprav finanční
sbírky. Když mnozí z našich
občanů
téměř
usedali
k nedělnímu obědu, z místního
rozhlasu se ozývala hudba.
Z ampliónů po celé vesnici se
nese informace o vyhlášené

finanční sbírce pro obec
Jeseník nad Odrou s naléhavou
žádostí o pomoc.
Ve 13 hodin odpoledne se
otvírají dveře obecního úřadu
v Kostěnicích. Od tohoto
okamžiku přicházejí občané
jeden za druhým jménem svým
či jménem svých rodin, předat
finanční dar pro postižené
občany Jeseníku nad Odrou.
Obdobně je tomu i v ostatních
obcích našeho mikroregionu.
Již první den svědčí o obrovské
míře solidarity a projevu
lidskosti. Přicházeli mladí,
staří, středního věku, movití i
méně movití. Skutečně každý
dle svých možností. Bylo až
dojemné, když se někteří ještě
omlouvali za to, co dávají, ale
že skutečně více nemohou.
Dokladem toho byla například
i situace v Sezemicích, kde
přišli stařeček se stařenkou o
holích se slovy:“ Z posledního
důchodu nám zbyly tři tisíce,
tak si dovolujeme vám je
předat.“ Těšila nás i Vaše
slova díků za takto zvolenou
formu pomoci a za možnost,
kterou jste tím dostali, adresně
a rychle pomoci potřebným. Již
první den naznačil, že naše
výzva padla na úrodnou půdu.
Když starosta se členy
dobrovolných hasičů
naší
obce v 15 hodin uzavírali první
den
sbírky,
s hrdostí
konstatovali, že za první den
bylo vybráno 22 500,- Kč. Toto
dějství mělo své pokračování
ještě v pondělní podvečer.
Jestliže jsme se domnívali, že
převážná část dárců přišla již
předchozího dne, opak byl
pravdou..
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A tak, když jsme v 19 hodin
definitivně uzavírali výtěžek
finanční sbírky v naší obci,
bylo to pro nás velice
překvapivé
a
příjemné.
S hrdostí a pýchou nad
přístupem
Vás,
našich
spoluobčanů jsme konstatovali,
že do finanční sbírky na pomoc
obci Jeseník nad Odrou se
v obci
Kostěnice
zapojilo
mnoho rodin a jednotlivců.
Výsledek byl ohromující. Naši
občané za pouhé čtyři hodiny
čistého času přispěli částkou
52 980,- Kč. Tento finanční
obnos byl společně s příspěvky

občanů ostatních obcí našeho
mikroregionu předán v úterý
30.června 2009 představiteli
Svazku obcí Loučná do rukou
starosty obce Jeseník nad
Odrou,
Mgr.
Tomáše
Machýtka
přímo
v této
postižené obci.
Celkově naše společná pomoc
obcí Svazku obcí Loučná činila
částku 404 050,- Kč a 5 EURO
Obrovská vlna solidarity a
lidskosti, která se naší výzvou
mezi občany vzedmula, byla
opravdu obdivuhodná.
Vážení spoluobčané,

stránka 3
Dovolte mi, abychom
Vám jménem zastupitelstva
obce Kostěnice, obecního
úřadu a Sboru dobrovolných
hasičů obce Kostěnice co
nejupřímněji a ze srdce
poděkovali za Vaši upřímnou
snahu pomoci, za Váš projev
podpory
a
sounáležitosti
s občany naší krásné vlasti.
Jsme hrdi a pyšní, že máme
v naší
obci
takové
spoluobčany.
Václav Pulkrábek
starosta obce

___________________________________________________________________________________

Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného 25. 6. 2009
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
26.3.2009
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu.

veřejného prostranství“ v obci Kostěnice.
7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
poskytnutí dotace POV Pardubického kraje
na „Osobní ochranné pracovní prostředky
pro SDH Kostěnice“.
8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o vybrané firmě na generální opravu
sociálního zařízení v mateřské škole.

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemků p.č. 553/53, 553/54, 553/55 v k.ú.
Kostěnice za cenu 50,-Kč/m2

9. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej
části pozemku p.č. 410/2 v k.ú. Kostěnice.

5. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej
pozemků p.č. 553/90, 553/64 a části 553/3
v k.ú. Kostěnice

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční
příspěpěk na dostavbu hospicu v Chrudimi
ve výši 5 000,-Kč.

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
poskytnutí dotace POV Pardubického kraje
přes Svazek obcí Loučná na „Obnovu

11. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu,
aby prověřil možnost výstavby chodníku za
nádražím
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Blahopřejeme:
V MĚSÍCI ČERVENCI 2009OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Bečková Anna
pan Kubík Ladislav
pan Vlastník Josef

V MĚSÍCI SRPNU 2009 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Svatoň František

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2009 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Kubistová Alena
paní Faltýnková Věra
pan Drábek Jiří

Srdečně blahopřejeme manželům
Boženě a Vlastimilovi Englichovým
k významnému výročí Zlaté svatby,
kterou oslavili v měsíci červenci 2009.

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
______________________________________________________________
_

Andrsenova noc
I my v naší obci jsem se již podruhé rozhodli podpořit tuto akci,
která je věnována knížkám. Jejím cílem je zvýšit u dětí zájem o čtení.
Pro dvacet našich malých spoluobčanů jsme začátkem dubna připravili
program, který byl zakončen noční výpravou za pokladem. Nakonec
jsme přenocovali v našem kulturním domě.
Chtěla bych poděkovat Jitce a Vlaďce, které mi pomohly
vytvořit program pro děti a všem maminkám a tatínkům za uvařené a
upečené dobroty a za večer strávený s námi. Dále děkuji za podporu
obecnímu úřadu, který nám poskytl „azyl“ v kulturním domě, protože do
naší knihovny bychom se všichni nevešli .
Janatková Štěpánka, Obecní knihovna
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Naši dobrovolní hasiči v nových zásahových oblecích i s botami, který zaplatilo ninisterstvo vnitra a
obci dala darovací smlouvou. Cena je za jednu sestavu - kalhoty, bunda, boty - 8450,-Kč a mají 5 párů.

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 1. 7. 09: 522
Přistěhovali se:

Odstěhovali se:

Irena Marková

čp. 5

Dagmar Štěpánková

Vojtěch Jan Marek
Eva Ročková
Jan Pačes
Klára Doležalová
Nikola Doležalová
Radek Doležal
Jaroslav Doležal

čp. 5
čp. 184
čp. 184
čp. 150
čp. 150
čp. 150
čp. 150

Veronika Štěpánková čp. 154
Zdeňka Slámková
čp. 17
Jaroslav Doležal
čp. 150
Miroslava Doležalová čp. 150
Petr Zapach
čp. 115

Opustil nás: Ester Švadlenková
Zdeněk Synek

čp.110

čp.154

Narodili se:
Kryštof Ondráček

čp. 64

Anežka Vlastníková

čp. 128

čp. 67
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Myslivecké sdružení Kostěnice slavilo červen měsíc myslivosti
Na výroční členské schůzi Mysliveckého
sdružení jsme se usnesli, že je třeba zlepšit
propagaci myslivosti nejen u dospělých, ale i u
dětí. Proto jsme se rozhodli, že navážeme
spolupráci s dětmi naší obce, a to v pondělní
klubovničce. Naše první schůzka s dětmi se
uskutečnila jedno květnové pondělí. Na tuto
schůzku jsme šli s určitými rozpaky, protože jsme
nevěděli, co malé děti zajímá a na co se nás budou
ptát. Velkým překvapením pro nás bylo to, že děti
o myslivost a o zvěř, která žije v našem okolí mají
velký zájem. Na základě této zkušenosti jsme
poprosili
děti,
aby
nakreslily
obrázky
s mysliveckou tematikou a připravily si otázky,
které by je zajímaly.
Pro velký zájem jsme se na členské schůzi
rozhodli, že pro tyto děti uspořádáme Myslivecký
den, na kterém jim na jejich dotazy zodpovíme.
Tato akce proběhla dne 5.6.2009 na
místním hřišti. Sešlo se mnoho velkých i malých
dětí, pro které jsme připravili přednášku o zvěři,
která žije v našem okolí. Na této přednášce jsme
zodpověděli dotazy nejen dětí, ale i jejich rodičů.

Přednášku ukončil náš člen ing. František Kerda
ukázkou výcviku jeho lovecky upotřebitelného
psa. Po této ukázce si děti mohly vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky na terč-divočáka.
Při této akci nám pomáhaly nejen naše
manželky, ale i vedoucí pondělní klubovničky,
které si pro děti připravily soutěže v poznávání
zvířat a jejich stop. Dále hodem šiškou na terč a
zatloukání hřebíků. Závěrem byli všechny soutěže
vyhodnoceny a všichni účastníci obdrželi
upomínkové předměty. Za to, že děti splnily
veškeré úkoly velmi dobře a namalovaly mnoho
obrázků na propagaci myslivosti, si zasloužily
chutnou odměnu v podobě opečených buřtů a
sladkých laskomin.
Pro
podporu
činnosti
pondělní
klubovničky jsme předali sponzorský dar
v hodnotě 2000Kč. Doufáme, že tato akce se
dětem i rodičům zalíbila a příští rok se nás sejde
ještě více.
Za Myslivecké sdružení Kostěnice
Vlastimil Englich ml. Předseda
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Výlet na Andrlův Chlum.
Předposlední červnové sobotní ráno
vyrazili nadšenci na turistický výlet, skupina 14ti
dětí a 6ti dospělých jela vlakem do Ústí nad
Orlicí, mimo jiné – historická budova stále stojí.
Po turistické značce jsme se dostali až na
Křížovou cestu, křížů bylo celkem třináct. U
každého jsme plnili rozličné úkoly a dozvěděli
jsme se něco o BOBŘÍCÍCH. Tak třeba máme
Bobříka plavání – to jsme neplavali , Bobříka
mlčení – to se dalo zvládnout, Bobříka odvahy –
trochu jsme se báli , Bobříka zručnosti –
přebírali jsme fazole, kukuřici a pšenici, Bobříka
chytrosti – to bylo na procvičení paměti a taky
Bobříka osamělosti – to musíte 12 hodin vydržet

úplně sááááám – to jsme naštěstí neplnili. Bobříků
je hodně, schválně, přečtěte si Rychlé šípy od
pana Foglara. Letošní deštivé léto ke čtení přímo
pobízí.
Potom nás už čekal výšlap na rozhlednu,
ten byl jen pro odvážné…..Některým se točila
hlava, ale rozhled stál za to!
Ještě jsme měli v plánu rozhlednu jednu,
nad Českou Třebovou, ale protože nás tlačil čas –
naštěstí ne boty , necháme si ji na příští výšlap s
Jitkou. 
Klidné léto, bez bouří a lijáků, přeje Jana
Víchová

Výlet s Klubovničkou
V neděli 28.6. jsme s dětmi vyrazily na
Kunětickou horu. Obloha byla sice zatažená, ale
všechny obličeje zářily nadšením. Vlak jel v devět
hodin. V Pardubicích jsme přesedly na autobus.
Čekal nás velký výstup na Kuňku. Všechny děti to
zvládly nahoru a zpět bez problémů, pod Kuňkou
jsme si daly zaslouženou, sladkou odměnu.
Poté jsme se šly podívat na místní ranč a
honem jsme pokračovaly k Perníkové chaloupce.
Zde děti viděly např. dům Ferdy Mravence, strom
Frňákovník, oheň dvanácti měsíčků...
Zpáteční cestu do Pardubic jsme nechtěly
riskovat pěšky, protože nejmladší účastnici výletu
byly teprve čtyři roky, a proto jsme jely opět
autobusem. Vystoupily jsme na Masarykově

náměstí a šly na svačinku do McDonald´s. Poté
jsme přes Karlovinu zamířily do Bubeníkových
sadů, kde je krásné hřiště s houpačkami a hlavně
fontána. Zde si děti asi užily nejvíce zábavy.
Počasí se zlepšilo, a tak jsme dětem dovolily
trochu si smočit ruce a obličej.
Po dlouhém přemlouvání jsme konečně
vyrazily směr Pardubičky – zastávka, odkud jsme
jely zpátky domů vlakem. Doufám, že se dětem
výlet líbil a po prázdninách se opět setkáme na
naší Klubovničce.
Závěrem si za celý „klubovničkový tým“
dovoluji poděkovat našim myslivcům za štědrý
sponzorský dar.
Nashledanou v září. Zuzka Kubíková
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A co se u nás ještě dělo….
… no nebylo toho málo. 30. dubna se jako každý rok pálily čarodějnice. Nemohl tedy chybět
podvečer plný čarodějných soutěží. Novinkou byla i občerstvovací stanice pro dospěláky, kde se jak
jinak nabízely elixíry mládí, krásy, lásky, veselé mysli i dobré potence. Myslím, že každý kdo přišel
nějaký elixír vyzkoušel…

Další akcí v pořadí byl Dětský den. Letos jsme si propůjčili název z klasiky Ze života hmyzu…
Děti se tak měly možnost seznámit s hmyzí drobotinou všeho druhu. Na cestě plnily nelehké úkoly u
čmeláků, mouchy, mandelinky, chrobáků – hovniválů, berušek, mravenců, pavoučice, cvrčků, včel a
motýla. Za ulovená razítka každý získal drobné ceny.
Na hřišti pak pokračoval doprovodný program. Největší úspěch sklidilo malování na obličej a tak
se hřiště zachvěli hemžilo motýly, tygry, vojáky, smrtkami a dalšími roztodivnými stvořeními.
Přebytečnou energii si pak všichni mohli vybít na skákacím hradu. Ti tvořivější si pak barvili odlitky ze
sádry či soutěžili v malování s pastelkou. Především dospělým se pak orosila čela při ukázce nového
motocyklu ze stáje pardubické policie. Myslím, že každý kdo viděl to vybavení, dá raději nohu z plynu.
Zábava pak pokračovala do pozdních večerních hodin volejbálkem a karaoke show. Tímto děkuji všem,
kteří si udělali čas, vytvořili kostýmy a šli se bavit společně s dětmi. Velmi mile nás překvapila letošní
účast dětí a milá slova dospělých, které je doprovázeli.
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Na konci června jsme v rámci Tvořivých dílen vyzkoušeli techniku malování na hedvábí.
Tentokrát byla "lektorkou" Petra Nováková, která nám představila různé možnosti této výtvarné
techniky na vzornících a poté byla poradcem při našem snažení :-). Vznikla opět zajímavá originální
dílka :-). V budoucnu plánujeme další pokračování této výtvarné techniky . Tímto Vás také srdečně
zveme na další pokračování Tvořivých dílen, nejbližší bude "Savování" 27.7.2009 od 18:45 na dolním
hřišti.
(-j.š.-, -l.j.-)

___________________________________________________________________________________
_
Rádi bychom Vám přiblížili letní akce v okolí:

Pardubické letní kino
Každý večer v Tyršových
sadech, od 21:30, vstup zdarma.
Program:
22.7. Lovecká sezóna 2
23.7. Jára Cimrman ležící, spící
24.7. Baader meinhof komplex
25.7. Bathory
26.7. X-man Origins: Wolverine
27.7. Válka nevěst
28.7. Star Trek
29.7. Kdopak by se vlka bál?
30.7. Simpsonovi ve filmu
31.7. Odpor
1.8. S.S.D - spojení nenavázáno
2.8. Solaris
3.8. Valšík s Bašírem
4.8. La Bohéme

5.8. Madagaskar 2: útěk z Afriky
6.8. Občan Havel přikuluje
7.8. Normal
8.8. Vy nám taky, šéfe!
9.8 Strach(y) ze tmy
10.8. Nenápadný půvab
buržoazie
11.8. Requiem za sen
12.8. Kozí příběh - pověsti staré
Prahy
13.8. Podivuhodný příběh
Benjamina Buttona
14.8. Gran Torino
15.8. Cinka Pana
16.8. Farma zvířat
17.8. Podzimní zahrady
18.8. Dům k pověšení
19.8.Vesmírní opičáci

20.8.Milk
21.8.Rebelové
22.8.Malé oslavy
23.8 Psycho
24.8. Gomorra
25.8. Vicky Cristina Barcelona
26.8. Monstra vs. Vetřelci
27.8. Katyň
28.8. Noc v Muzeu 2
29.8. Milionář z chatrče
30.8. T.M.A.
31.8. Doba ledová 3: úsvit
dinosaurů
Více informací na
http://www.letni-kino.cz/
(http://www.letni-kino.cz/)
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Z Historie…
Dále čteme ze starých kronik o životě v poválečné době, o úspěších ve zvelebování obce i některých
nezdarech a problémech jak je život přinášel kostěnickým občanům žijícím v té době.
netrpěla
výživa
Dne 26. září při schůzi Aby
Rok 1920 v první kronice
zřizovány
zast.
žádala
osada obyvatelstva,
K zabezpečení státu atd. obec.
vypsána byla takzvaná 4. státní Moravanský by byla přijata do vyživovací komise, ačkoliv ve
jsouce
zřízeny
půjčka.
Obec majíc staré svazku osady Kostěnice – totiž skutečnosti
rakouské půjčky, přenesla tyto na by byla spoluvlastnicí obecního z příslušníků politických stran
půjčku československou a upsala jmění osady Kostěnice. Žádost minuly se účinkem.
Starosta obce František
další obnos rovnající se půjčce zamítnuta a usneseno, by poměry
mezi osadou Kostěnice a Polák dostal dovolenou, jelikož
převedené. ¨
Z popudu Jos. Malíře a Moravanským zůstaly jak byly jeho manželka byla nemocná
Karla Stejskala založena byla dříve, totiž Kostěnice zůstanou rakovinou a lidé jdoucí do úřadu
ji
značně
v obci tělocvičná jednota „Sokol“ politickou obcí, spravující osadní k starostovi
za účasti as jedné třetiny jmění osady Kostěnice a znepokojovali a tak v září o
občanstva, ale rozrostl se dosti Moravanský přispěje na školu posvícení zemřela.
Úřad přejal náměstek
dle rozpočtu jednou čtvrtinou
dobře.
František Malíř a po smrti
V září toho roku žádala výloh.
osada Moravanský by byla Dle vyzvání státních úřadů manželky to zase převzal starosta
sloučena s Kostěnicemi, ale bylo upsána 4. státní půjčka, tím, že se obce.
byla
zřízena
to zamítnuto. Alois Půhonný jsa rakouské státní půjčky válečné V Rovni
jmenován ponocným, vzdal se té převedly na půjčku státní, ovšem hospodářská škola. Obec na ni
funkce už po půlletním konání a se značnou ztrátou a upsáním věnovala 100 Kč. Druhá kronika
Rok 1921 co do počasí i sklizně
přešlo to na Jos. Englicha, který půjčky nové.
V rybníčkách u kříže byl rokem dobrým i obilí mělo
byl strážníkem i ponocným a
naproti
Daleckým
i
u slušnou cenu – žito 220, pšenice
konal službu svědomitě.
300 – 400 Kč, cukrovka 26 Kč.
Tento rok bylo 6 úmrtí Jelínkových chovány ryby.
Obec měla za tím účelem síť, Ovšem výdaje rovněž stoupaly a
v Kostěnicích.
která se půjčením ztratila byla vypsána dávka z majetku,
Stejný rok v kronice druhé
jelikož stát potřeboval peníze, by
Rok 1920 byla rokem ne v Dašicích.
Alois Půhonný, který byla se zařídil, jelikož po převratu
sice nejlepším ale dosti dobrým.
Význačných událostí nebylo. v roce 1919 jmenován ponocným ničeho nebylo.
Aby výživa obyvatelstva
Poválečná doba přinesla dosti se této funkce vzdal a zvolen
netrpěla,
byly
zřizovány
peněz, ale také povinnosti. strážník Englich.
vyživovací komise. Dle nařízení
Činěny různé soupisy majetku, V roce 1920 zemřeli:
Kubíková Anna čp. 70, skládala se komise ze třech členů
vkladů atd. I dávka z majetku se
Vosáhlová Hedvika čp. 53, dcera OZ, konzumenti 2 členové a
soupisem prováděla.
Z popudu Karla Stejskala rolníka, Lohnický Antonín čp. obecní aprovizace rovněž 2
a Jos. Malíře ustavena tělocvičná 67, Nohejlová Marie čp. 84, členové.
Zvoleni byli: Jan Fibich,
jednota „ Sokol“. Starostou Bednář František čp. 42, Hylák
Jos. Hurych, Solnička Jan, Jan
zvolen p. Josef Malíř čp. 26. Pro Jan – výměnkář čp.62.
Kubíček a ještě jedno jméno,
nedostatek potravin, by cena Rok 1921
Co do počasí byl tento které se však nedá přečíst.
nebyla libovolně hnaná do výše,
Jelikož starosta obce pro
byly zřízeny aprovizační komise rok velmi suchý, což v obci
manželky
nemohl
převážně
písčité,
nadělalo nemoc
obecní.
Vedlo se to v obci a stálo značných škod, zejména na zastávat úřad byl vedením
to obecní peníze. Ve schůzi obec. cukrovce a bramborách. I obilí obecních záležitosti pověřen
zast. usneseno, by se to vedlo bylo slabší, zejména jařiny. Obilí náměstek p. František Malíř.
odděleně od obecních účtů a platilo, ale výdaje stoupaly. Byla
vedením prověřen řídící učitel p. vypsaná dávka z majetku a dosti
značná.
Jan Kubíček.
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Po delší nemoci zemřel
František Kučera, rolník čp. 17,
Hašek Antonín čp. 69, mlynářský
pomocník Václav Kubizňák,
toho času nejstarší člověk v obci
Josef Jirout 88 let, manželka
starosty obce Anežka Poláková,
manželka Jos. Lohnického čp.
67, manželka hostinského Jos.
Kařpara Anna Kašparová, Kráký
František, výměnkář, Kostěnice
čp. 34.
Rok 1922
Co do počasí byl opět
poněkud sušší, sklizeň nebyla
nikterak význačná. Byl opraven
rybník u kříže. Od silnice vyzděn
pískovcovým
kvádry.
Byl
zmenšen a celá oprava stála
10 000 Kč.
Tělocvičná
jednota
„Sokol“ od obce dostala na
pořízení nářadí 500 Kč a na další
léta 100 Kč ročního příspěvku.
Toho roku zemřeli 3 občané a 1
dítko.
Druhá kronika
Rok 1922 byl rokem
posušším a ne nejlepším. Cena
obilí byla dobrá, avšak v obci
nebyla sklizeň nikterak zvláštní.
Za starostu Fr. Poláka úřadoval
náměstek Fr. Malíř. Provedla se
úprava rybníka u kříže naproti
Daleckým. Nechal se rybník
vyschnouti, což za toho roku
panujícího sucha bylo možné,
bláto se vyházelo, rybník se
zmenšil a ze tří stran obehnal
zděným tarasem a ze čtvrté
strany prkny. Stálo to však
10 000 Kč, které musela obec
pak
vypůjčit
u
Okresní
hospodářské záložny v Holicích.
Tělocvičné jednotě „Sokol“ byla
na jejich žádost udělená podpora
500 Kč na pořízení nářadí a
mimo to usneseno až do odvolání
roční podpora 100 Kč jako se
dává hasičům.

Zajímavosti a trochu zábavy
Dne
6.7.
zrušena
dovolená Fr. Poláka a byl nucen
převzíti opět agendu obec. úřadu,
kterou nevedl pře ¾ roku. Ve
schůzi OZ navrhl starosta obce,
by obec hlásila se o příděl lesa
“Obory“ u Dvakačovic, jelikož
není jiného co k získání a naproti
tomu by se část obec. pozemků
rozparcelovala. Byli na to
zvoleni Fr. Roček a Fr. Polák,
avšak parcelace lesa se ještě
neprováděla.
Toho roku zemřeli:
Václav Polák, výměnkář
čp. 19, zemřel v Bukovině a
převezen na místní hřbitov,
Černý František, syn rolníka čp.
37, zemřel ve věku 23 let. Valter
Hynek, obchodník čp. 47,
židovského vyznání, zemřel po
delší nemoci a přál si býti
pohřben na hřbitově zdejším, což
se také stalo, čp. 47 později
vyhořelo. Úředníku Klatovskému
zemřelo dítko –Miroslava a jest
zde pohřbená.
Rok 1923
Tento rok byl sice opět
sušší, ale celkem příznivější a
úrodnější než rok 1922. Už z těch
důvodů a ještě vlivem dovozu ze
Srbska a Rumunska poklesla
cena obilí o 1/3 – až na 70 Kč za
100 kg žita. Na popud p. řídícího
Jana Pilného z Rovně a starosty
obce
ustavuje
se
„vodohospodářské družstvo pro
povážení písčitých pozemků
slínem*.“
Pořízen
projekt
na
provádění a přistoupilo 22 členů.
Zakoupen od knížete Kinského
z Heřmanova Městce kus lesa u
Dvakačovic,
respektive
u
Podbora ve výměře as 3 ¼ korce
s lesem za 16 000 Kč. Dováželo
se zpočátku dosti, avšak jen
někteří členové.
Vláda vypsala na podporu
stavebního ruchu státní podpory,
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za tou příčinou obec se rozhodla
vystavěti obecní dům. Při
nastálých volbách, ač byl opětně
zvolen Fr. Polák starostou obce –
obecní zastupitelstvo od stavby
upustilo. Na popud těl. jedn.
„Sokol“ upravená návěs před
číslem 4 a 5 na cvičiště pro
mládež.
Dražba
obecních
pozemků vynesla ohromnou
sumu 38 000 Kč. Stavební ruch
v obci měl dvě stavby nové a
sice: Frant. Kubista postavil
domek čp. 97 na pozemku Jos.
Malíře a Antonín Postler čp. 98
na pozemku Fr. Šafaříka.
Okresní výbor v Holicích
provedl stavbu silnice od nádraží
ku křižovatce silnice Dašice –
Lhota Uhřetická – Hostovice za
podpory obce darem 5000 Kč a
mimo to postavená silnice přes
Moravanský
k Moravanům,
vlastně jen úprava stávající
silnice.
Tento
rok
umřelo
v Kostěnicích 5 osob.
Druhá kronika
Povětrnost v roce 1923
byla celkem dost příznivá, ač
sucho, které časem ohrožuje obec
i tento rok u určité části zlobilo.
Cena obilí sice poklesla o 1
třetinu, což bylo dosti znatelné.
Na popud p. učitele Pilného
v Rovně svolal starosta obce
schůzi občanstva a založeno
družstvo pro povážení písčitých
pozemků slínem*, což se stalo za
přítomnosti expositury technické
kanceláře zemědělského rady
Kučery z Pardubic. Přistoupilo
22 členů a
usneseno žádati
majitele
lesa
„
Obora“
v Drakačovicích,
hraběte
Kinského z Heřmanova Městce o
prodej části lesa, což také během
roku bylo uskutečněno a prodej
as 3 ¼ korce i s lesem stál 16 000
Kč.
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Vzhledem k chystanému
zákonu o podpoře stavebního
ruchu a subvencování staveb
usneslo se OZ na stavbě
Obecního
domu.
Plány
vypracoval
stavitel
Huráň
z Dašic a byly předloženy
zemskému
úřadu
k subvencování. Po prozkoumání
stavebního
nákladu
a
subvencováním jen části úroku
po 25 let bylo od stavby
upuštěno. Plány byly zaplaceny.
Tělocvičná jednota „Sokol“
žádala OZ, by část návse před čp.
4 a 5 byla propůjčena jednotě a
hasičům za cvičiště a za tou
příčinou žádaje by obec opařila
potřebné
trubky
trativodní
k odvodnění vlhkých míst a
závoz, že se provede z darované
hlíny z okresních příkopů, což se
také stalo a tato část návsi byla
pěkně upravená. Naši členové
dali potahy k tomuto účelu
zdarma a také zdarma se
pracovalo. Dne 27. září byly
provedeny volby do OZ dle
poměrného zastoupení.
Kandidovala
strana
republikánská
a
strana
českosocialistická domkářů
a
malozemědělců. Volby dopadly
následovně:
Republikáni: Polák Fr. Palata Fr.,
Jeřábek Hynek, Krátký Lad.,
Scháněl Frant.,Vomáčka Jos.,
Svatoň Fran., Roček Frant.,
Stejskal Karel.
Domkáři
a
malozemědělci: Kučera Frant.,
Půhonný Fr., Špaček Čeněk,
Herzáň Fr., Filek Fr., Hak Josef.

Zajímavosti a trochu zábavy
Při ustavující schůzi dne 7. října
1923 zvolen starostou opět Fr.
Polák, náměstkem Fr. Kučera, do
obecní rady Fr. Palata, Hynek
Jeřábek, Fr. Roček a Fr.
Půhonný.
Před volbami usneslo se
OZ, by obecní pozemky zůstaly
při starém rozdělení, kdo
pronajímá své pozemky, nemá
míti obecního dílce, tak že
zbývalo 27 korců pozemků, které
se měly rozděliti mezi nejchudší
a nejpotřebnější malozemědělce.
Strana českosl. malozemědělců
přišla s návrhem o dražbě a také
podala
protest
k okresnímu
výboru. Okr. výbor nařídil
veřejnou
dražbu.
Strana
malozemědělců
chtěla,
by
k dražbě měli přístup jen
zemědělci do 8 ha půdy. Proti
tomu podali ostatní protest,
rovněž i osada Mordvanský. Ač
většina
OZ
tento
návrh
odhlasovala, byl přece okres.
výborem a okresní správou
politickou zrušen a provedena
veřejná dražba. Pan Frant.
Kubista postavil naproti nádraží
na pozemku Jos. Malíře domek
čp. 97, po něm postavil na
pozemku Fr. Šafaříka domek čp.
98
Frant.
Postler
z Moravanského.
Okresní
správní komise navrhla OZ, že
postaví silnici od nádraží Dašice
– Kostěnice, pakliže se obec
uvolí zaplatiti okresu 5000 Kč.
OZ
tuto nabídku přijalo,
vykoupilo potřebné pozemky a
okres stavbu provedl. Dále
provedl okres stavbu silnice od
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silnice Dašice - Kostěnice přes
osadu Moravanský na hranici
katastru obce Moravan. Silnice
od nádraží na křižovatku silnice
Lhota Uhřetická – Dašice –
Hostovice měla býti původně
vystavěná od obce Kostěnice,
kteráž za touto věcí v roce 1913
v osobě starosty obce Fr. Poláka
intervenovala na ředitelství st.
drah ve Vídni u tehdejšího
ředitele Burgera ( po převratu se
stal ministrem) a měla slíbené
3000 Kč na výstavbu, když obec
převezme příjezdní silnici od
Kostěnic k nádraží. Okres to
zamítl a pak ji vystavěl nákladem
as 40 000 Kč.
V roce 1923 zemřela
Anna Půhonná, domkářka čp. 11,
předavši před tím domek synu
Adolfu Půhonnému.
V čp. 86 zemřela pí. Františka
Hyksová a jsouc bezdětná
zůstavila jej příbuzné, která jej
prodala Jos. Roztočilovi z Lánů u
Morašic. V čp. 59 zemřela
Veronika Jiroutová ve stáří 92
let. Byla to drobounká stařenka
do poslední dnů života čilá. V čp.
6 zemřela Antonie Schánělová,
roz. Malířová, osoba až příliš
pobožná, že zanedbávala rodinu
a hospodářství. Syn oženiv se
s vdovou po Jos. Svatoňovi čp.
66 odešel ve světové válce na
vojnu a zemřel v Rusku. Domek
prodal Karlu Stejskalovi. V čp.
96 zemřela Aloisie Záleská,
manželka Václava Záleského.
Květa Udržalová

*slín – je zemina jménem opuka, která obsahuje vysoké procento uhličitanu vápenatého. Jelikož dobře na
vzduchu zvětrává, používá se k zúrodňování písčitých půd. Těžba slínu (opuky) byla prováděna na místě
současného fotbalového hřiště v Podboru.

VII/2 Kostěnické noviny

Zajímavosti a trochu zábavy

stránka 13

Mlsné jazýčky:
Tvarohové řezy

Drobenkový koláč

30 dkg hl. mouky, 1/2 prášku do pečiva, 20 dkg
tuku, 20 dkg cukru, 2
vejce

50 dkg polohr. mouky, 1 prášek do pečiva, 20
dkg cukru, 20 dkg másla
Nádivka:
50 dkg tvarohu, 1/2 l mléka, 2 vejce, cukr dle
chuti, rozinky, vše
rozmícháme.

Náplň:
1 kostka tvarohu, 2 vejce, 20 dkg cukru , 1/2
sklenky másla, 3
lžičky rumu, 1/2 l mléka, 1 vanilkový pudinkový
prášek. Tvaroh utřeme s vejci a máslem,
postupně přidáváme mléko s rozmíchaným
pudinkovým práškem a cukr. Ochutíme rumem.
Těsto dáme na plech s vysokým okrajem a
rozetřeme vysoko. Na těsto
nalijeme náplň a upečeme. Do náplně se můžou
dát i kousky meruněk.

Z mouky, cukru, másla a práš. do peč. uděláme
drobenku. Na tukem vymazaný plech nasypeme
polovinu drobenky, na ní nalijeme nádivku,
posypeme zbylou drobenkou a upečeme.

Za recepty děkujeme p.Udržalové
Chcete-li se někdo podělit s nějakou osvědčenou dobrotou,
rádi Váš příspěvek otiskneme.

__________________________________________________________________________________
Rádi bychom Vám přiblížili letní akce v okolí:

Chrudimský rok hudby - seriál akcí na Resselově náměstí
24.7. Limonádový Joe (letní kino)
25. 7.Chrudimský zvonek (koncert) -folková, trampská & country
přehlídka
6.7. Chrudimský zvonek (koncert)
31.7. Rolling Stones: Shine A Light (letní kino)
1.8. Qeen revival Princess (koncert)
2.8. Jam&Bazar - revival ABBA, Boney M. Suzi Quatro, Blondie, atd.
(koncert)
7.8. Salvátorská pouť
15.8. KYX orchesra, ARTEFAKT
21.8. Rok ďábla (letní kino)
22.8. Hradišťan (koncert)
28.8. Festival světových kuchyní
29.8. Velký karneval na náměstí
Další akce budou následovat až do konce roku, více informací na:
http://www.rokhudby.cz/(http://www.rokhudby.cz/)
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