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Podzimní akce 

 
Od 2. 9. Pravidelné cvičení – 

Aerobic, Malinky 
 

4. 9. Rybářské závody 
 

11. 9. Posvícenský nohejbal 
 

13. 9. Tvořivé dílny – pletení 
košíků z novinového papíru 

 
 

 Prázdninové cvičení: 
5.8., 19.8. 

 
16:30 – 18:00 Malinky 
18:00 – 19:00 In-line bruslení (sraz před KD) 
19:00 – 20:00 Aerobic…a Hospoda u Petry… 
 

http://www.kostenice.xf.cz/
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Volby do obecního zastupitelstva 
 

Jak asi všichni víte v říjnu letošního roku 
se uskuteční volby do obecního zastupitelstva. 
Využiji této cesty a rád bych oslovil ty, kteří 
mají zájem pracovat v novém obecním 
zastupitelstvu, aby se zastavili na OÚ kde jim 
budou podány potřebné informace jak se stát 
kandidátem do komunálních voleb. Kandidátní 
listiny musí být odevzdány na pověřené místo 
do 10. srpna 2010. 
V. Pulkrábek 
 
Opět jsme se zúčastnili soutěže vesnice roku. 
Tentokrát už s úspěchem. 
 

V Pardubickém kraji se do soutěže 
přihlásilo celkem 24 obcí. Vítězem krajského 
kola a držitelem ocenění Zlatá stuha se stala 
vesnice Střemošice. "Komisi přesvědčil nejen 
hezký vzhled obce, ale také nadšení, skromnost 
a určitá pokora s jakou všichni občané budují a 
zkrášlují vesnici, mají úctu k tradicím a okolní 
přírodě. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, 
když řeknu, že jsme nalezli pospolitost v 
příkladné formě," říká předseda hodnotitelské 
komise Karel Rothschein, starosta obce Osík, 
která získala titul Vesnice roku v Pardubickém 
kraji v roce 2008. 

Krajské kolo soutěže Vesnice roku v 
Pardubickém kraji přineslo i další ocenění. 
Modrou stuhu za společenský život získala obec 
Biskupice (okres Svitavy), Bílá stuha za 
činnost mládeže poputuje do obce Kostěnice 
(okres Pardubice), Zelenou stuhu za péči o 
zeleň a životní prostředí udělila komise vesnici 
Veselí (okres Pardubice) a Oranžovou stuhu za 
spolupráci obce a zemědělského subjektu 
vesnici Stolany (okres Chrudim). 
převzato z http://www.preloucdnes.cz/zpravodaj 
 

 
Vítání občánků 2010 
 

Republikový babyboom dorazil i do naší 
obce. Vlna miminek narozených na sklonku 
loňského roku a začátku roku letošního nás 
přivedla k rozhodnutí uspořádat slavnost Vítání 
občánků v tomto roce dvakrát. Poprvé dne 

23.května 2010, kdy jsme přivítali tyto 
nejmenší: 

Veroniku Čapkovou, Jakuba Jirouta, 
Kamilu Fibichovou, Annu Novotnou, Vanessu 
Hlavatou a Michaela Žáčka.Slunce svítilo, ptáci 
májově zpívali a nálada byla výborná. Nezbývá 
než ještě jednou popřát všem dětem a rodičům 
spoustu krásným dnů prožitých v naší malebné 
vísce. 

PS: A s těmi  dále narozenými se těšíme 
na setkání v měsíci říjnu 2010.                (- g.z.-) 
                                                                                
_______________________________________   
 

Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného 

dne  17. 6. 2010 v kulturním domě. 
 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 18.3. 
2010. 
 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady za uplynulé období. 
 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemků p.č. 553/90, 553/64 a část pozemku 
553/3 který bude oddělen geometrickým 
plánem, vše v k.ú. Kostěnice a stanovuje cenu 
50,-Kč za 1m2. 
 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 2/2010. 
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o 
poskytnutí dotace z POV a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy. 
 
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje  pořízení 
nové zahradní techniky pro údržbu obce a 
odprodej použité. 
 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření 
dodatku smlouvy o provozování vodovodního 
řádu se sopečnosti VAK Pardubice. 
 
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje patnácti 
členné  budoucí zastupitelstvo na příští funkční 
období 2010 – 2014.                                 

http://www2-mail.volny.cz/~~10008341dac75e9eede9f16089f77e89/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Fwww.preloucdnes.cz%2Fzpravodaj%2Findex.php%3Fclanek%3D1127
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Mateřská škola Kostěnice  
  Prázdninové ohlédnutí 

 
Hlavní část školního roku 2009/2010 je 

za námi, všichni se rozprchli na prázdniny a 
dovolenou. Je čas se ohlédnout a hodnotit, na 
dobré navázat, ze špatného se poučit. 

V celku to byl rok dobrý, plynoucí 
v reálném poklidu, bez nečekaných katastrof a 
problémů. Původní počet 24 zapsaných dětí se 
postupně rozrostl na 26 dětí a naše žádost o 
zvýšení kapacity na maximální počet 28 dětí na 
třídu byla kladně vyřízena s platností od 1. 9. 
2010. Zrekonstruované prostory sociálních 
zařízení a školní zahrady prošly první 
zatěžkávací zkouškou ( na výbornou) a 
zkvalitnily náš denní pobyt ve škole. 

Každodenní aktivity vycházející ze 
školního vzdělávacího programu jsme 
doplňovali kulturními, sportovními a 
poznávacími projekty ve škole, v obci ( kde 
jsme se s mnohými z vás jistě setkali) a na 
výletech po okolí. 

Jarní zápis nových dětí opět potvrdil 
zájem o naší školu nejen mezi místními občany, 
ale i mezi přespolními. Nově zvýšená kapacita 
na 28 zapsaných dětí bude od září 2010 plně 
využitá a pár náhradníků čeká v záloze. 

Celkem osm dětí se s námi rozloučilo 
z důvodu dalšího putování za vzděláním 
v základních školách: Patrik F., Adéla C., Elen 
P., Martina Z., Kateřina Š., Jan P., Sára S., 
Karel K. 
V době prázdninového režimu provádíme 
generální úklid, drobnou údržbu a rekonstrukce 
menšího rozměru v propojovací části jídelny a 
kuchyně i malování obou místností. Dobře 
nastartované a rozjeté období oprav v budově 
musíme udržovat v tempu a již nyní přemýšlet 
nad realizací dalších zásadních a nákladných 
oprav jako jsou např. výměna zbývajících oken 
v přízemí budovy nebo výměna  obložení stěn 
na chodbách. 

Závěrem děkujeme všem, kteří nás 
v našem snažení podporovali,těm, kteří nám 
pomohli a pomáhají, těm, kteří nám fandí a vždy 
pro nás mají veselý úsměv a dobré slovo.                            

      Zahrádková  Gabriela, MŠ Kostěnice 
__________________________________________________________________________________ 
 

Blahopřejeme: 
 

V MĚSÍCI ČERVENCI 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 
            paní   Anna Bečková 
              paní  Květoslava Udržalová              
                  paní  Eva Zběhlíková 

pan   Ladislav Kubík 
pan   Miloslav Polák 

                          
          V MĚSÍCI SRPNU  2010 OSLAVÍ SVÉ  ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 
                  pan   Milan Pilný 
                                

V MĚSÍCI  ZÁŘÍ  2010  OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 
                 paní  Hana Mikulcová 
              paní  Jaroslava Poláková  
                  pan  Josef Jedlička                   
                   

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.   
                                                                                                                             

(-g.z.-) 
 

Z obecní statistiky: 
 
Počet obyvatel k 1. 7. 10: 528 
 
Přistěhovali se: 
 
Evžen Třasák         čp. 147 
Monika Placková   čp. 118 
 
Narodili se: 
 
Pavel Janda          čp. 184 
Oskar Neubauer      čp. 144 
 
Opustil nás: 
 
Josef Zahrádko        čp. 24 
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Výlet s Jitkou… 
To byl letos adrenalin. V sobotu 

26.6.2010 jsme vyrazili směr Česká Třebová, 
čekalo nás lanové centrum  na Pekláku, spoustu 
dětských hřišť s prolézačkami, kolotoči, hrady 
a houpačkami pro  menší turisty a cesta na 
Kozlov. Pět statečných téměř tři hodiny 
zdolávalo překážky v lanovém centru, 
adrenalin to byl pořádný!!!!  

Ostatní chvilku fandili a pak vyrazili 
hledat cestu na Kozlovský vrch, po cestě zažili 
„adrenalinek“ na dětských hřištích, kterých je 
po České Třebové opravdu dost, a také značili  
cestu, aby se „šplhavci“ s doprovodem 
neztratili…Kolem druhé hodiny odpolední 
jsme se všichni shledali pod kopcem Kozlov, 

pak už jsme 
stoupali 
společně 
k rozhledně, na 
kterou vylezli i 
ti nejmenší!!!  

V lese 
nás ještě čekalo 
stavění 
oblíbených domečků pro lesní skřítky a 
zvířátka  a pak už honem na vlak…. 

Tak Jitko, kam pojedeme přístě? ☺ 
Hodně sluníčka  a spoustu  příjemných 

zážitků všem přeje 
 Jana Víchová 

__________________________________________________________________________________ 
 

Myslivecký den 
MS Kostěnice uspořádalo již druhý ,,Dětský den‘‘ 
spojený s ,,Mysliveckým dnem‘‘ pro občany 
Kostěnic a přátele myslivce z ostatních 
MS.Dětský den se uskutečnil dne 14.června od 
14hod na místním hřišti a zúčastnilo se 34dětí 
všech věkových kategorií. Na zahájení majitelé tří 
Českých fousků, ing. František Kerda a ing. Eva 
Pavlíková předvedli ukázku práce ohaře ve vodě 
s výkladem na obecním rybníku. Po ukázce 
disciplín dostaly děti možnost předvést si psy na 
přinášení aportu z vody. Děti projevily velký 
zájem vyzkoušet si, jaké to je být vůdcem a tak 
byli všichni tři krásní a pracovití jedinci našeho 
národního plemene neustále v permanenci. Děti 
nezapomněly po dobrém výkonu své nové 
kamarády jak se paří pochválit a tak byla naprostá 
spokojenost na obou stranách. 
Poté je v příjemném chládku ing. František Kerda 
seznámil s historií Českého fouska i ostatních 
českých plemen psů, vysvětlil jedinečnost práce 
ohaře, seznámil děti s péčí o psa a nabídl na závěr 
zájemcům o přírodu a myslivost navštěvovat 
kroužek mladých myslivců při OMS Pardubice. 

Předseda MS pan Vlastimil Englich ml. a 
myslivecký hospodář pan Roman Dostál 
pohovořili s dětmi na téma, která zvířátka žijí 
v místě jejich bydliště a o způsobu jejich života a 
nutnosti jejich ochrany v přírodě. Součástí 
výkladu byla bohatá výstavka trofejí, 
preparovaných zvířat a ptáků. Poté děti 

absolvovaly na několika stanovištích soutěže 
v poznávání zvěře a rostlin, kde se dětem 
věnovala paní Miluše Englichová s dcerou 
Miluškou.  

Nejoblíbenější disciplínou se stala střelba 
na terč divočáka. Každý ,,lovec‘‘ si odnesl terč 
s patřičnou hrdostí domů. V trvalé permanenci byl 
i skákací hrad. Na závěr bylo vyhodnocení všech 
soutěží, nejlépe uspěli Matěj Hubálek a Anička 
Víchová.Všechny děti obdržely za projevené 
znalosti a dovednosti ,,Čestné uznání MS 
Kostěnice‘‘ a spoustu dárků a upomínkových 
předmětů. Po celou dobu konání akce měly děti 
k dispozici zdarma nanuky a nealko nápoje 
věnované MS Kostěnice a ostatními sponzory. Od 
17ti hodin, kdy postupně na hřišti ubývalo 
spokojených dětí a přibývalo dospělých, se 
,,Dětský den‘‘ pozvolna změnil na ,,Den 
myslivecký‘‘. Při  příjemném posezení u grilu 
s otáčejícím se prasátkem jsme až do pozdních 
večerních hodin hodnotili úspěšnost této akce. 
Dále stojí za zmínku, že na této akci proběhla 
ochutnávka vín. ýtěžek této ochutnávky v hodnotě 
5400kč, byl věnován na zhotovení krojů pro 
tanečníky České besedy. ímto bychom chtěli 
poděkovat všem občanům, kteří se na této sbírce 
podíleli a umožnili našim tanečníkům, aby naši 
obec nadále reprezentovali po celé České 
republice.                                                             
                                          Členové MS Kostěnice 
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Čarodějnické klání 
 

Poslední den v dubnu patří vždy čarodějným rejů. Nebylo tomu jinak i letos. Na sraz čarodějnic 
před KD dorazila hrska oděných čarodějnic a čarodějů, ostatní zůstali ve svém maskování jako 
obyčejní lidé. Malé čarodějky musely složit zkoušku odvahy a průletem mezi „starými“ kolegyněmi 
dokázat, že jsou schopny udržet s nimi krok na 
velkém čarodějném reji. Po této zkoušce 
následoval přelet na prostranství za bytovkami, 
kde byly nachystány různé dovednostní 
disciplíny jako let na koštěti, základy lektvarů, 
vaření žabí polévky atd.   

Nakonec mohli všichni diváci zvolit tu 
nej… čarodějnici. Pak už se zapálila hranice 
s náhražkou čarodějnice, kterou vytvořily děti na 
klubovničce.  Novinkou bylo občerstvení, které 
si pod křídla vzali dobrovolní hasiči a že o párky 
byl zájem.  Nakonec se všechny mágové i 
čarodějky odebrali odpočívat a za rok jistě opět 
dorazí.      
              (-j.š.-) 

 
Dětský den aneb 

 Z pohádky do pohádky 
 

5.6. 2010 se Kostěnice na odpoledne změnily 
v pohádkovou říši. Děti i jejich rodiče se 
pobavili a zopakovali si ty základní pohádky 
jako jsou Červená Karkulka, Perníková 
chaloupka, Popelka, Sněhurka, Budulínek, 
Koblížek a Neposlušná kůzlátka. Navštívili i 
další pohádkové bytosti – vodníka, víly a čerty. 
O trochu adrenalinu se postarali převozníci na 
rybníce, kdy si ti odvážní sedli do loďky a 
nechali se převést na druhý břeh. Cílem 
pohádkové cesty bylo hřiště, kde bylo 
připraveno občerstvení, skákací hrad a 
malování na obličej. Z řad dobrovolných hasičů 
vznikl nápad na štafetu pro děti, kterou pak 
vyzkoušeli i dospělci. Počasí nám přálo a 

zábava se protáhla do pozdních večerních 
hodin. Děkuji všem členům TJ Sokola, kteří 
neváhali a ochotně se přestrojili za pohádkové 
bytosti aby potěšili dětské dušičky. A také 
všem, kteří přišli a podpořili nás, za rok se 
budeme těšit zas.                                      (-j.š.-) 
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Česká beseda v Kamenci u Poličky 
 

Tradičního putovního setkání tanečníků 
českého národního tance pro čtyři páry 
s názvem Česká beseda tentokrát v obci 
Kamenec u Poličky jsem se zúčastnila jako 
doprovod a pozorovatel s naší nejmladší 
kolonou ve složení : Veronika Teplá, Lenka 
Pulkrábková, Gabriela Vášová, Diana 
Zahrádková, Daniel Teplý, Vít Novák, Tomáš 
Korbel, Jiří Kohoutek. 

Krásné slunečné dopoledne neděle 
4.července 2010 jsme dorazili na smluvené 
místo a hned po vřelém přivítání stopičkou 
slivovice a domácími koláčky jsme ohromení 
nasávali atmosféru života v obci velmi 
podobné té naší. Inspirace a náměty řešení 

problematiky společenského dění v obci, 
udržování tradic a pro nás velmi aktuálního 
problému pořízení vlastních krojů na tanec 
Česká beseda jsme probírali tu i tam. 

V tradičním průvodu obcí naše velmi 
mladá kolona zaujala nejednoho diváka, stejně 
jako reportéra Českého rozhlasu, který hned po 
skončení hlavního tanečního programu 
přispěchal za našimi tanečníky se svým 
mikrofonem a otázkami typu : „  Jak spolu 
souvisejí – váš věk a tyto tradice?“. 
Tančili moc pěkně, s jiskrou v oku a 
přirozeným výrazem, zkrátka reprezentovali. 
Děkuji  jim za nás všechny  a přeji krásné léto.                                                           

Za TJ Sokol Kostěnice ČOS  G.Zahrádková
 

 
Poděkování 

V této souvislosti veřejně děkujeme firmě CEMOD – CZ a.s. Pardubice za finanční 
příspěvek ve výši 10 000 Kč na pořízení krojů pro tanečníky České besedy. 

                                                             starosta TJ Sokol Kostěnice ČOS  Petr Zahrádko 
 

Dále bychom Vás rádi pozvali na naše podzimní akce jako jsou oblíbené Rybářské závody pro 
malé i velké které proběhnou 4. 9. na dolním rybníku. 11. 9. pak následuje posvícenský nohejbal, další 
tradiční záležitost, kde se pobaví nejen dospělci, ale i pro děti se najde vyžití. Od 2. září bude 
pokračovat pravidelné cvičení s Ditou – aerobik pro všechny zájemce (vítáme i nové tváře) a taneční 
skupina Malinky. Plánujeme i pokračování Pondělní klubovničky. Podrobnější informace budou vždy 
ve vývěsce TJ Sokola. 

 
Opět obnovujeme Tvořivé dílny pro malé i velké. Z důvodu časové tísně dvou hlavních 

aktérek Jany a Lenky, jsme je minulý půlrok vypustili. Nyní už máme naplánovaný program až do 
Vánoc, a tak se na Vás budeme každé druhé pondělí v měsíci těšit. Dílny probíhají v KD pod jevištěm 
od 18:45. Jednotlivé nabídky budou vždy předem uveřejněny ve vývěsce Tj Sokola. Zveme všechny, 
kteří mají chuť vyzkoušet něco nového. Věkem nejsme omezeny, 
takže rády přivítáme i naše seniory. 

V pondělí 13. 9. začínáme pletením z novinového papíru. 
Za pár korun si vytvoříte košíky či obaly na květináče libovolné 
velikosti či tvaru k nerozeznání od proutí. S sebou pouze staré 
noviny (ne letáky) a asi 20-30 kolíčků na prádlo (ty se nezničí opět 
si je odnesete v původním stavu domů). Cena 40 Kč/os. 

Dále jsou pak v plánu 11. 10. Drátkování (kamínky, 
hrníčky, lahve…)  8.11. Malování na hedvábí (šály, polštářky, 
obrázky) 13.12. Kouzlení z vodního skla (vánoční dekorace -
koule, zvonky).           (-j.š.-) 
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Z Historie… 
 

O dění v obci mezi 
dvěma světovými válkami. Od 
první se čas vzdaluje, ale ke 
druhé se bohužel rychle blíží.  
 
Rok 1930 

Rok 1930 nebyl rokem 
nejlepším, převážně suchý, 
úroda jenom střední. Jaro bylo 
sice vlhčí, ale později převládlo 
suché počasí.  

V roce 1926 ustavené 
Vodní družstvo v Kostěnicích 
po mnohých intervencích 
dosáhlo schválení úřadu a 
subvencování.  

Povoleno na drenáž 45 
%, regulace potoka „Březinky“, 
70%, „Hájovka“ 60 %. Pro 
pokročilou dobu, ale nezačato 
dokud nebyly přípravné práce 
skončeny. V první řadě to bylo 
zabezpečení úvěru. Ten byl 
povolen do 200 000 Kč, 
Ústřední jednotou 
hospodářských družstev 
v Praze.  

Průběh žní byl dobrý, 
ani skorem nepršelo.  

Po dobu cvičení a 
koncentrování pluku jízdy čís. 
8 – Svatého Václava na cvičení 
v Dašicích, byla v obci po 
číslech ubytovaná jedna 
eskadrona. Vojáci rychle 
zdomácněli, rovněž důstojníci a 
rotmistři.  

Dne 27. srpna prováděla 
se dražba obecních pozemků na 
nových 6 let. Ačkoliv se 
myslelo, že výnos pozemků, 
který činil 38 400 Kč 
v minulém 6tiletí jest až dost 
vysoký, stoupl při dražbě tento 
výnos na 48 800 Kč, takže 
z některého korce se platí více 
jak 400 Kč. Mnoho starých 

nájemců od nájmu pro drahotu 
ustoupilo.  

Vzhledem, že Vodní 
družstvo provedlo regulaci 
potoka „Březinky“, po jeho 
úpravě bude dosahovati až po 
hranici návse v obci, usneslo se 
obecní zastupitelstvo, by již od 
roku 1908 a 1914 udělaný 
projekt na úpravu návsi byl 
přepracován a zažádáno o 
státní podporu. Do rozpočtu 
vložena suma 400.000 Kč jako 
výpůjčka na příslušné práce. 

Nařízením vládním 
uveden v život zákon o 
plemenitbě hospodářských 
zvířat. Dle sčítání dobytka 
příslušné obci nařízeno chovati 
4 býky. Poněvadž kromě 
rolníka Františka Kučery a 
Františka Krátkého č. 12 se 
nikdo nerozhodl pro koupi 
vlastního býka, koupila obec 
v Kaldrubech ve státním 
velkostatku 3 býky, jimiž měli 
býti poděleni rolníci František 
Roček čp. 2, Boh. Mandys čp. 
39 a Josef Vosáhlo čp. 53. Býci 
také počátkem ledna přišli, ale 
jenom dva. Jeden totiž při 
nakládání v Kladrubech utekl a 
byl poplašený, proto s jeho 
zasláním bylo pozdrženo a 
vypraven asi za týden. Došel na 
nádraží a Jos. Vosáhlo vypravil 
se se zetěm a hochem souseda 
Lohnického pro býka. Když 
s ním přišli před hostinec 
Josefa Kašpara, býk se utrhl 
průvodcům a utekl. Utekl až do 
Dašic, kde byl vojáky chycen a 
svázán, odveden do Kostěnic, 
kde jej koupil řezník Antonín 
Červinka z Kostěnic. Josef 
Vosáhlo měl z toho posměch 
jako krotitel býka. Býk sem 

tam někoho trkl, ale ne 
nebezpečně. Zákon sám sebou 
jest dobrý, ale není populární – 
snad bude.  

Do čísla popisného 17 
přiženil se do statku k dceři po 
rolníku Frant. Kučerovi p. 
Vladimír Váša z Topole. Tím 
přešel statek, na kterém vládla 
rodina Kučerova nejméně 200 
let do cizích rukou.  

Josef Šafařík rolník čp. 
24 popustil (již v roce 1929) 
statek synovi, který si vzal za 
manželku Františku Ročkovou, 
dceru zemřelého rolníka čp. 2. 
By nebylo mezi nimi 
náboženského rozdílu, 
přestoupila Frant. Ročková 
z katolictví na víru 
evangelicko-českobratrskou.  

Dne 18. 3. zemřela 
náhle paní Anna Svatoňová, 
výměnkářka v čp. 21, manželka 
po Janu Svatoňovi, rolníku a 
bývalém starostovi obce, který 
hospodařil dříve na čp. 66 a 
koupiv čp. 21 vystavěl sobě na 
dvoře výměnkářkou budovu. 
Byla rozená Havlíčkova 
z Ostřešan. 

Dne 30 .4. zemřela 
Anna Sedláková, manželka 
cestáře a bývalého hrobaře. 20. 
5. zemřela p. Marie Kubistová, 
jejíž manžel František Kubista 
zařídil si v obci po Jiřím 
Bažantovi obchod uhlím a 
vystavěl sobě čp. 97. Ještě týž 
rok oženil se s Annou 
Kašparovou, dcerou 
hostinského čp. 76 
v Kostěnicích. K rodinné 
tragedii došlo v rodině Adolfa 
Půhonného čp. 11. A. Půhonný 
převzal po matce domek čp. 11, 
při němž bylo přes 5 korců 
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polí. Byl obecním zvoníkem, 
kterýžto úřad zastával již jeho 
otec a před ním Josef Hroch, 
jehož dceru si Jos. Půhonný 
vzal a když tato předčasně 
zemřela oženil se Jos. Půhonný 
po druhé s Annou Brychtovou, 
dcerou Matěje Brychty, který 
sem přišel z Rovně. Adolf 
Půhonný měl za manželku 
Marii (jméno se nedá přečíst) 
z Čankovic. Došlo k nějaké 
manželské zpronevěře o níž 
Půhonný věděl. Jednou se chtěl 
otrávit, ale nepovedlo se mu to, 
protož jednou když milenec 
manželky chtěl se vystěhovat 
dal mu sekyrkou a nejspíše 
mysle, že jej zabil, střelil se 
z pistole – flobertky do hlavy a 
byl na místě mrtev. Vdova 
prodala domek a odstěhovala 
se do Vysokého Mýta, ale 
dlouho tam nepobyla. Domek 
čp. 11 koupil od ní bratr 
zemřelého Alois Půhonný.  

Dne 3. srpna bylo zde 
cvičení protiletadlového 
dělostřelectva, které stálo na 
hraniční cestě mezi pozemky 
obce Kostěnice a Dvakačovice. 
Řídil je štábní kapitán Vrána 
z Prahy.  

Ve dnech od 8. srpna až 
do 17. srpna byla zde 
ubytována eskadrona 
jezdeckého pluku z Přelouče. 
Velel ji kapitán Táborek. To již 
podruhé.  

V tomto roce bylo tomu 
25 let, co založen byl v obci 
Spořitelní a záložní spolek. 
Ústřední jednota vyslala sem 
řečníka a sice předsedu 
kampeliček p. senátora děkana 
Kroihera, který svojí řečí 
uchvátil všechny přítomné. 
Bohužel, že tato slavnost byla 

navštívena víc cizími, než 
domácími. 
 
Rok 1931 

Rok 1931 byl převážně 
suchý. Sklizeň prostření – 
celkem uspokojivá. Ač 
tolikráte hrozilo, že sucho 
ohrozí stav hospodářských 
plodin, dostavil se v poslední 
chvíli déšť a zase vše oživlo. 
Pohrom nebylo, nebylo ale také 
překotné úrody.  

Vyřízením žádosti o 
podporu země a státu začalo 
pracovati Vodní družstvo. 
Nejdříve se začalo se zadáním 
stavby. Rozpočet činil asi 660 
tisíc. Podpora země na regulaci 
potoka „Březinky“,země 30 %, 
stát 40 %, na melioraci 
samotnou 45 %.  

„Hájovka“ subvence 
celkem 60%, meliorace stejně 
45 %. Na vypsanou offertu 
přihlásili se dva zájemci a sice 
projektant fa. Dvořák 
Pardubice a Potůček Chrudim. 
Poněvadž Potůček znám nebyl 
a správce stavby rada Kučera 
od technické kanceláře 
v Pardubicích přál také firmě 
Dvořák, svěřena stavba této 
firmě, za jednotkové ceny a 
sice hodně vysoké. Počasí bylo 
příznivé, spíše suché a práce 
šla rychle kupředu. Byla to 
práce dosti drahá, zejména, že 
nebylo v družstvu lidí majících 
nějaký rozhled o odvodňování, 
takže zcela jistě se mohlo 
ušetřiti na korci 100 Kč.  

Družstvo ustavil 
starosta F. Polák. Předsedou 
zvolen Fr. Palata, rolník čp. 35, 
jednatelem Karel Stejskal, 
četnický strážmistr v penzi a 
pokladníkem Frant. Šafařík čp. 
20. Později, když Dvakačovice, 

které s družstvem započaly, 
jelikož musely vše sváděti do 
melioračního odpadního 
příkopu družstva Kostěnice – 
majíce vlastní projekt, rozhodly 
se pro určitý příspěvek, zvolen 
za místopředsedu Fr. Polák. 
Frant. Šafařík, který finančními 
nesnázemi donucen vzdát se 
pokladnictví, převzal toto 
z nouze opět Fr. Polák.  

Na provedení prací, než 
budou vyplaceny podpory od 
státu a země, uvolila se 
Ústřední jednota hosp. družstev 
zapůjčiti obnos 300 000 Kč, 
přičemž jsme ji družstvem 
postoupili právo na vybírání 
subvencí. Při konečné 
kolaudaci, kdy firma Dvořák 
měla dostati ještě 65 tisíc Kč, 
podepsán ji byl záruční list pro 
Občanskou záložnu 
v Pardubicích s nadějí, že 
ústřední jednota to bance 
nahradí.  

Avšak Ústřední jednota 
snížila nám úvěr o 100 000 Kč 
a tak družstvo muselo schánět 
peníze. Něco se sehnalo 
přepsáním vkladu, něco od 
členů, kteří si vypůjčili a 
zbytek asi 27 tisíc vypůjčen 
z občanské záložny v Dašicích 
a za 3 měsíce to bylo 
zaplacené. Když byl znám 
výsledek výdajů stavby, nastal 
výpočet příspěvku. Provedl to 
inženýr technické kanceláře p. 
Vlček za obnos 2 tisíce Kč. Při 
tom se stala chyba.  

Družstvo si během doby 
vypůčilo pro členy, kteří 
nemohou splatit příspěvek 
obnos 240 tisíc Kč. Avšak 
ztráta kurzovní a zdržení 
platební, činily úroky 38 tisíc 
Kč. Tento dluh nebyl dosud 
převeden na členy, kteří 
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zápůjčku potřebovali a pan 
inženýr ji započítal do 
příspěvku, tak, že tato částka 
zbývala, když se přepočetly 
příspěvky a dluhy.  

Frant. Šafařík, který pro 
dluhy byl nucen prodati statek 
čp. 20 podal na ostatní 
zastupitele stížnost, neb udání, 
že družstvo strojilo pro členy 
různých komisí hostiny, by 
byla větší subvence. Věc byla u 
soudu, knihy byly zabaveny, 
dodány soudu. Přišly do 
Chrudimi na krajský soud, 
státní zastupitelství, na 
ministerstvo zemědělství a pak 
jako bezdůvodné vráceny, 
jelikož se nic nenašlo, 
poněvadž tam nic nebylo. Byla 
při tom celá řada nepříjemností 
zaviněných funkcionářem, 
který měl na mysli nejdříve 
svůj prospěch a pak teprve 
ostatní družstvo.  
 
Vojsko v obci:  

Jezdecký pluk sv. 
Václava, eskadrona z Přelouče, 
byla zde přechodně ubytovaná 
a pak odešla do Dašic.  
Stavby:  

Marie Harapátová, 
vdova po Adolfu Půhonném 
zakoupila sobě místo pro 
domek za drahou a vystavěla 
tam v roce 1931 – 32.  
Volby:  

Dne 27. září konány 
obecní volby. Podány byly 3 
kandidátní listiny. A sice: 
Republikánská, zeměděl. lidu, 
Českosl. socialistů a strany 
lidové.  
Republikánská 212 hl. vedl Fr. 
Polák 
Čsl. Socialisté 109 hl. vedl Fr. 
Kučera 

Lidová strana 81 hl. vedl Fr. 
Krátký 
Za Republikánskou stranu 
zvoleni: Fr. Polák, Lad. Krátký, 
Jos. Palata, Jos. Fibich , Frant. 
Svatoň Frant. Scháněl, Josef 
Šimáček, a Ant. Jelínek 
z Moravanského a Fr. Svatoň.  
Za ČSl. socialisty zvoleni: Fr. 
Kučera, Frant. Půhonný, Fr. 
Herzáň a Fr. Froš 
z Moravanského.  
Za stranu lidovou zvoleni: Fr. 
Krátký čp. 34, Fr. Voříšek čp. 
16 a Antonín Bezperát 
z Moravanského.  
Starostou opět zvolen Fr. 
Polák.  

V listopadu konány 
volby do osad a sice osady 
Kostěnice a Moravanského. 
Volby nekonány, nýbrž 
provedly se dohodou stran, 
v poměru voleb do obce. 
Za Republik. stranu zvoleni: 
Jos. Vosáhlo, Fr. Roček, Boh. 
Mandys, Jos. Šafařík, Jan 
Fibich, Jos. Harapát, Fr. 
Krpata.  
Za stranu lidovou: Lohnický, 
Kubík.  

Byly to první volby, 
které se konaly v Kostěnicích 
odděleně. Dříve spravovalo 
zastupitelstvo polit. obce 
Kostěnice jmění místní obce, 
ač to bylo protizákonné, ale 
trpěno. Poněvadž nově zvolené 
místní zastupitelstvo se 
nevzdalo práva, by obec 
politická sama spravovala 
jmění osady, musil býti zvolen 
starosta pro osadu Kostěnice. 
Volba starosty místní obce 
prováděla se dle stran a proto 
republ. strana jako nejsilnější 
volila starostu ze sebe. Byla to 
volba pohnutá a nemohlo se 
docíliti výsledku ani 

jednotného, ani absolutní 
většiny. Teprve na zakročení 
starosty obce, jako vládního 
komisaře, zvolen většinou 
jednoho hlasu p. Josef Vosáhlo, 
rolník čp. 53, důvěrník strany 
agrární. Náměstkem zvolen p. 
Jan Fibich, rolník čp. 1, 
pokladníkem p. Boh. Mandys, 
rolník čp. 39. Volba nebyla 
dobrá, což se později ukázalo.  
Zemřeli a na místním hřbitově 
byli pohřbeni:  

Františka Herzáňová, 
výměnkářka z čp. 61, narozena 
v roce 1847, tedy ve stáří 84 
let.  

Čeněk Nohejl z čp. 84, 
rolník ve stáří 73 let. Čeněk 
Špaček, rolník čp. 80, ve stáří 
65 let. Zemřel na rakovinu 
žaludku, na což zemřel i jeho 
otec, rolník čp. 75. Josef Hašek 
z čís. 69 ve stáří 25 let na 
souchotiny, které řádí v tomto 
rodě, dříve Voříškovém po 
matce. Františka Bořková čp. 
13 ve stáří 83 let na výměnku. 
Anna Shánělová v čp. 95 
(dělnický domek p. Váši). 
Zanechala tři nezaopatřené 
děti, kterých se ujali starší 
sourozenci. Tím odešel z obce 
starý rod Shánělů, zanechav ve 
světě mnoho obecních 
příslušníků.  

Václav Bednář z čp. 42, 
dělník na dráze. Rodina 
Bednářova se zde zakoupila. 
Dříve byl na čp. 42 Josef 
Voříšek, rozený z čp. 69. Anna 
Bečková, dělnice z obecního 
domku.  
 
Župní sjezd hasičský:  

Letos konán v obci na 
zahradě Fr. Poláka a Jos. 
Štěpánka župní sjezd hasičský 
za pěkného účastenství.  
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Stejné roky zapsané do druhé 
kroniky.  
 
Rok 1930 

Ten rok byl převážně 
suchý, úroda střední, ani 
špatná, ani pěkná. Vodní 
družstvo začalo přípravy 
k práci. Ústřední jednotou 
hosp. družstev povolen byl 
úvěr do 200 tisíc Kč.  
 
Vojenské cvičení:  

V Dašicích u 
jezdeckého pluku sv. Václava 
bylo pořádáno cvičení, za tou 
příčinou byla v Kostěnicích 
ubytována jedna eskadrona 
tohoto pluku a vojáci byli i 
s důstojníky rádi zde viděni 
k obapolné spokojenosti.  
 
Dražba obecních pozemků:  

Poněvadž v roce 1931 
dopadl nájem obec. pozemků, 
byla proto rok předem 
prováděna nová dražba. 
Vynesla nájmu 48 000Kč, 
rekordní to číslo.  
 
Úprava návsi:  

Poněvadž regulováním 
potoka Březinky až po silnici 
v obci, nastala obava ze zátop, 
usneslo se obecní zastupitelstvo 
na další regulaci tohoto potoka 
skrz obec protékajícího a 
úpravě návsi a vodních nádrží. 
Událost pro obec velkého 
významu. Projekt této úpravy 
byl usnesen již roku 1908. Byl 
vypracován zemědělskou radou 
a nedošlo k němu jen vinou 
světové války.  
Zákon o plemenitbě:  

Při provádění tohoto 
zákona stala se veselá událost. 

Obec zakoupila pro chovatele 
Josefa Vosáhlo plemenného 
býka ze státního velkostatku 
Kladrub. Při vyložení z vagonu 
se býk utrhl vedoucím mužům 
a chytili jej teprve vojáci 
v Dašicích, ale byl zdivočelý a 
musel být zabit. Při útěku sem 
tam někoho trkl.  

 
Do statku čp. 17, který 

patřil rodu Kučerů přiženil se 
pan Vladimír Váša z Topole a 
tím vymizel tento rod pod tímto 
jménem již roku 1490 známý. 
Dne 1. srpna předal Josef 
Šafařík čp. 24 statek svému 
synovi Josefu a Františce, 
rodem Ročkové z Kostěnic.  

V srpnu provádělo se 
v obci, na hranicích katastru 
Dvakačovice a Kostěnice 
cvičení protiletadlového pluku 
za vedení štábního kapitána 
Vrány z Prahy, od 8. srpna do 
17. byla zde ubytována 
eskadrona 8. jezdeckého pluku 
pod vedením št. kapitána 
Táborka.  

Spořitelní a záložní 
spolek, roku 1905 založený 
slavil své 25leté jubileum 
trvání. Za tou příčinou přijel 
sem předseda odboru spoř. a 
zál. spolku senátor, děkan 
Kroiber a měl krásnou 
přednášku. Bohužel málo 
z Kostěnic navštívenou a 
z okolí dosti.  

Zemřeli čtyři osoby 
z nichž se jedna a sice Adolf 
Půhonný pro rodinné neschody 
zastřelil.  
 
Rok 1931 

Tento rok byl převážně 
suchý. Sklizeň byla 

uspokojující. Vodní družstvo 
pilně pracuje.  

Dne 27. září provedeny 
byly volby do politické obce. 
Byly podány 3 kandidátní 
listiny a sice:  
Strana republikánská 212 hl.  
ČSl. socialistická 109 hl.  
Lidová, katol. 81 hl. 

Starostou zvolen opět 
Fr. Polák. Potom as za měsíc 
konány volby do osad. Po této 
volbě, když zastupitelstvo se 
rozhodlo spravovat své jmění, 
přikročeno k volbě starosty 
osady. Volba byla pohnutá a 
nemohlo se dojíti k výsledku. 
Teprve na zakročení F. Poláka 
jako volebního komisaře 
zvolen většinou jednoho hlasu 
Jos. Vosáhlo, důvěrník strany 
agrární.  

Volba ale nebyla dobrá, 
což se později ukázalo. Tento 
rok konán hasičský župní sjezd 
v Kostěnicích a sice na zahradě 
starosty Poláka a Jos. Štěpánka 
za pěkného počasí i účasti. 
V listopadu předal starosta 
obce Fr. Polák usedlost svému 
synu Václavovi a odešel na 
výměnek, zůstávaje nadále 
starostou obce. Tento rok 
zemřelo v obci 8 občanů a 
pochováni na místní hřbitov.  

Květa Urdžalová 
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Sněhová kalamita 2010 - kalamita století 
 
Neobvykle dlouhá a na sníh 
vydatná zima je sice již nějaký 
čas za námi, bohužel škody, 
které napáchala v lesích 
obhospodařovaných Lesním 
družstvem Vysoké Chvojno 
s.r.o., jsou stále viditelné a 
nezmizí ani v průběhu roku. 
Počátek zimy 2009 až 2010 
nenaznačoval žádnou 
výjimečnou a dlouhou zimu a 
ani předpovědi počasí 
nesignalizovaly nějakou 
ojedinělou situaci. Ještě prodej 
vánočních kaprů se odehrál na 
blátě a první mrazíky přišly až 
po „Štěpánu“. První sněhové 
vločky začaly padat 8. 1. 2010 
a příval sněhu bez přestání 
pokračoval i následující dny 
(sobota a neděle). Sníh zůstal 
nabalen v korunách stromů, 
zejména borovic, a v neděli 10. 
1. 2010 ho bylo již přes 30 cm. 
Stromy se pod jeho tíhou 
ohýbaly, ale ještě se nic nedělo. 
Zlom nastal v neděli kolem 
poledne, kdy se dostavila 
obleva a do již dosti těžkého 
sněhu začalo pršet. V tuto dobu 
jsem se nacházel v lese 
v místní části pod Altánem na 
hranici katastrů obcí Nová Ves 
a Poběžovice. To již se ozývaly 
rány praskajících stromů a 
pozdě odpoledne již byly 
neprůjezdné všechny cesty 
vedoucí k Nové Vsi. Jediná 
úniková trasa přes „Studenou 
vodu“ se dala s obtížemi projet 
a na silnicích Borohrádek-
Vysoké Chvojno a Vysoké 
Chvojno-Týniště n.O. 
uvolňovali cestu silničáři 
s mechanizací. Následující dny 
mokrý sníh zmrzl a znovu 
začalo sněžit. A tak ve třetím 

lednovém týdnu dosáhla výška 
sněhové pokrývky až 75 cm. 
V tuto dobu bylo na Holicku 
daleko více sněhu než 
v horských střediscích zimních 
sportů. Tento stav ochromil 
lesní výrobu natolik, že jsme ve 
firmě museli radikálně řešit 
zaměstnanost dělníků. 
Technický personál se i 
v obtížné situaci věnoval 
zejména odvozu dřevní hmoty 
vytěžené na konci roku 2009. 
Odhad škod a výše kalamity 
nebyl možný, a tak jsme se o 
následcích sněhové nadílky jen 
dohadovali. První kroky ke 
stanovení množství 
poškozených stromů byly 
možné až ve druhé polovině 
února a v této době se také 
přistoupilo ke zpracování 
kalamity. Vzhledem 
k nebezpečnosti situace byl již 
v počátku kalamitní situace 
vyhlášen zákaz vstupu do lesa 
až do 31. 3 2010, tedy na 
nejdelší možnou dobu. Při 
zpracování kalamity jsme 
rovněž volili technologie co 
nejbezpečnější pro pracovníky. 
Sněhová pokrývka personálu 
značně ztěžovala vyhledávání a 
vyznačování poškozených 
stromů a k tomuto účelu jsme 
využili i některé pěstební 
dělníky, lesníky v důchodu a 
studenty lesnické školy. 
V pátek 5. 3.2010 byl na našem 
majetku aktuálně uspořádán 
seminář týkající se sněhové 
kalamity, jehož se zúčastnilo 
cca 100 lesnických odborníků 
včetně zástupců krajů 
Pardubice a Hradec Králové. 
Cílem semináře bylo seznámit 

účastníky se skutečným stavem 
a zejména hledat cestu k řešení 
vzniklé situace s návrhem 
opatření pro budoucnost 
poškozených borových 
porostů. Ani v této době se 
účastníci exkurze nemohli 
dostat ke všem připraveným 
ukázkám v terénu přes neustále 
vysokou sněhovou pokrývku. 
Při vyhodnocení semináře bylo 
konstatováno, že obdobná 
kalamita takového druhu není 
zaznamenána v lesnických 
análech v období sto let zpět. 
V této době jsme již 
odhadovali škodu na našem 
majetku ve výši 30-40 tisíc m3 
dřevní hmoty s následným 
vznikem asi 40 ha holin 
zejména v mladých borových 
porostech do 40 let věku. 
V současné době máme již 
zpracováno přes 30 tisíc m3 
kalamitní hmoty a to zejména 
pomocí harvestorových 
technologií, přičemž v jednom 
období v našich lesích 
pracovalo až 7 harvestorových 
uzlů. Práce probíhaly i v noci 
neboť blížící se jaro a 
nebezpečí znehodnocení 
borového dřeva nás silně 
popohánělo. Další komplikace 
nastaly v průběhu jara, které je 
oproti minulým létům 
neobvykle deštivé a tak při 
zpracování a zejména dopravě 
kalamitního dříví dochází ke 
značnému poškození lesních 
cest. Sanace těchto škod bude 
stát další obrovské náklady 
nejen v roce letošním, ale i 
v letech budoucích. Konečné 
zpracování silnějšího dřeva, 
které se dá ještě dobře zpeněžit, 
odhaduji na měsíc červenec 
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2010, ale škody v mladých 
porostech budeme napravovat 
zřejmě ještě počátkem příštího 
roku. Při zpracování slabších 
porostů a rozptýlené dřevní 
hmoty využíváme též zájmu 
občanů o samovýroby 
palivového dřeva. Organizace 
samovýrob přináší na naše 
lesníky další velkou časovou 
zátěž a tímto prosím 
spoluobčany o pochopení při 
vyřizování jejich zájmu. Velké 
potíže nám též způsobuje 
skutečnost, že po uzavření pily 
v  Borohrádku neexistuje v ČR 
dřevařský subjekt, který by se 
specializoval na zpracování 
borové pilařské kulatiny a 
dokázal tuto komoditu zaplatit 
v evropsky srovnatelných 
cenách. Naše dřevo tedy končí 
velkou měrou v zahraničí a to 
zejména ve SRN, kam 
odesíláme každý týden celé 
vlaky borového dřeva. Mírně 

příznivou skutečností je, že 
oproti jiným letům cena borové 
kulatiny ve II.Q 2010 se mírně 
navýšila. Vzhledem však k již 
popsaným škodám na lesní 
dopravní síti, je to však jen 
malá náplast. Vážení 
návštěvníci lesa vzhledem 
k tomu, že likvidace následků 
sněhové kalamity není ještě 
zdaleka u konce, žádám vás 
jménem Lesního družstva 
Vysoké Chvojno s.r.o. o 
zvýšenou opatrnost při pobytu 
v lese a prosím, abyste 
respektovali případné pokyny 
lesního personálu s vědomím, 
že se jedná o vaši bezpečnost. 
Minimálně po dobu jednoho 
roku budete mít možnost vidět 
následky přírodní katastrofy, 
která nás postihla a to ve formě 
poničených cest, vysokého 
množství těžebních odpadů, 
místy mechanizací 
poškozených stromů a další 

negativní jevy, které vždy 
provázejí zpracování takto 
rozsáhlé kalamity. Mějte tedy 
trpělivost a mohu vám slíbit, že 
naše firma učiní vše, abychom 
stav lesa vrátili zpět do stavu, 
který panoval před zimou 2010. 
Neobvykle vysoká výše těžby 
bude mít negativní dopad na 
ekonomiku firmy v budoucích 
letech a zejména máme velké 
obavy o budoucnost 
poškozených porostů, které 
jsou velmi prořídlé, nestabilní a 
náchylné na další poškození 
větrem či sněhem. Snad 
budeme mít v následujících 
letech více štěstí, které je pro 
hospodaření v přírodě velmi 
potřebné.                                                                      

Radomír Charvát                                                                            
lesmistr – jednatel                                                           

Lesní družstvo Vysoké 
Chvojno s.r.o. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Dobrý koláč (p. Udržalová) 
 
1 ½ hrnku polohrubé mouky 
1 hrnek cukru krupice  
½ hrnku mléka  
½ hrnku oleje  
2 vejce 
1 prášek do pečiva  
Toto vše zamíchat a upéct  
 
2 malé konzervy mandarinek se šťávou 
2 sladké šlehačky 
2 instantní pudinky (Creme Olé) 
Vše smíchat a potřít vychladlý koláč 
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