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Tvořivé dílny…

Plánované akce
25.12. Štěpánská zábava
30.12. Silvestrovský turnaj ve
stolním tenise
6.1. Tříkrálový koncert dětí MŠ
v kapli
Uspávání broučků…

8. 1. Velká cena Kostěnic
(autodráha nejen pro děti)
11.1. Tvořivé dílny
15.1. Myslivecký ples
22.1. Turnaj v mariáši
8.2. Tvořivé dílny
12.2. Sokolský maškarní ples

Z pekla štěstí…

Dětský masopust
8.3. Tvořivé dílny
18.3. Ples Svazků obcí Loučná

Na všechny akce jste
srdečně zváni.
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Upozornění
Poplatky za odpady a psy pro příští rok
zůstavují stejné a budou se vybírat 24, 27 a
31.1.2011. Popelnice budou do konce měsíce
ledna vyváženy na známku roku 2010. V únoru
již budou muset být známky nové.

Z obecního úřadu...
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Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného
dne 16.12. 2010
1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.

Novela zákona o místních poplatcích – změny

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje odměny
neuvolněným
členům
zastupitelstva
k 1.12.2010.

Novela zákona č. 565/2009 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
pouze zákon o místních poplatcích), která je
účinná od 1.1.2011 byla reakcí na přijetí zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád. A z ní vyplívá:

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p.č. 1241/3 v k.ú. Veliny.

·

Povinnost platit poplatek (oplatek za
odpady) podle místa trvalého pobytu.
Poplatek nelze promíjet při dodání
potvrzení o platbě v jiném místě, než je
udané trvalé bydliště.

·

Povinnost platit poplatek podle místa
trvalého pobytu se nevztahuje pouze na
české občany, ale i na cizince, kteří mají
na území České republiky trvalý pobyt
na základě povolení k pobytu.
_______________________________________
V letošním roce se naší obci podařilo
v soutěži Vesnice roku v krajském kole získat
bílou stuhu za činnost s mládeži. Asi po právu,
že naše obec žije sportovním, kulturním životem
je vidět v našem novém kalendáři, kde jsou
fotografie z některých těchto akcí. Za toto
ocenění jsme získali od Pardubického kraje
finanční dar ve výši 100 000,- Kč, od
Ministerstva pro místní rozvoj by jsme měli
(pokud se nezmění podmínky soutěže) v příštím
roce obdržet účelovou dotaci ve výši 600 000,Kč a věcné dary ve formě knížek, které si
můžete zapůjčit v naší knihovně.
______________________________________

Klidné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do
nového roku všem
spoluobčanům přeje
V. Pulkrábek – starosta obce

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet
Svazku obcí Loučná a rozpočet obce Kostěnice
pro rok 2011.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č. 4/2010.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje odpuštění
nájemného z obecní hospody do 30.6.2011 za
podmínky, že nájemce obecní hospody bude
provádět správcovství v prostorech kulturního
domu a úklidové práce v příslušenství
kulturního domu.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje směrnice pro
vedení obce s účinností od 1.1.2010.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních
poplatcích.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje v případě
udělení dotace pro TJ SOKOL Kostěnice na
rekonstrukci hřiště od Pardubického kraje
finanční příspěvek na dofinancování akce.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje složení
inventurních komisí k provedení inventury
majetku obce.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje komisi pro
obnovu zeleně ve složení Ing. František Peterka,
Jaroslav Jeřábek, Rostislav Teplý.
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Z obecního úřadu...

11.Obecní zastupitelstvo pověřuje kontrolní a
finanční výbor k provádění veřejnosprávních
kontrol u příspěvkových organizacích podle
§14 zákona č. 320/2001.
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13. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání
žádostí na dotace:
- na vypracování projektové dokumentace na
splaškovou kanalizaci.
- na výstavbu chodníku včetně přechodů
-na opravu schodů a zateplení kulturního domu
I. etapa

12. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
výsledky přezkoumání hospodaření za ¾ roku
2010 a to bez výhrad.
__________________________________________________________________________________

Blahopřejeme:
V MĚSÍCI LEDNU 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Kučera Václav
paní Drozdová Marie
V MĚSÍCI ÚNORU 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Hrbek Ladislav
pan Kučera Zdeněk
paní Jirková Marie
paní Englichová Božena
pan Žáček Pavel
pan Tomyshynets Vasyl
V MĚSÍCI BŘEZNU 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Teplý Břetislav
paní Půhoná Jiřina
paní Bečková Drahomíra
paní Marková Ludmila
paní Teplá Marie
paní Brychtová Dagmar
paní Marková Ivana

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 21. 12. 10: 529
Přistěhovali se:
Věra Toušová
Simona Toušová

čp. 70
čp. 70

Odstěhovali se:
Jan Zrůst

čp. 126

Narodili se:
Denisa Ročková

čp. 6

Opustili nás:
Milan Pilný
Oldřiška Kubíková

čp. 174
čp. 70

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Poděkování
Děkuji všem členům kulturní komise OÚ Kostěnice za výbornou práci pro obec v roce
2010 a přeji jim pevné zdraví a mnoho životního elánu do roku 2011.
Zahrádková Gabriela, předsedkyně kulturní komise
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Společenské a sportovní dění…

Vítání občánků
podruhé
V měsíci říjnu jsme
v tomto roce již
podruhé
přivítali
malé občánky do
života v naší obci. Tentokrát se na
nedělní odpolední slavnosti v zasedací
místnosti Obecního úřadu Kostěnice
sešly čtyři děti. Jediná holčička Vanesa
Vetešníková zářila jako princeznička
mezi třemi pohlednými princátky z řad
chlapečků – Pavlem Jandou, Oskarem
Neubauerem a Tomášem Záleským. Všem
dětem a jejich rodičům přejeme klidné a
spokojené žití v naší obci.
( -g.z.-)
______________________________

Myslivecké sdružení
Kostěnice
Vážení spoluobčané a
přátelé
myslivosti,
dovolujeme si Vás pozvat na
jubilejní desátý myslivecký
ples našeho sdružení, který se
koná 15.1.2011 v kulturním
domě v Kostěnicích. Začátek
plesu je ve 20:00. K tanci a
poslechu Vám bude hrát hudební skupina
„James band“. Poloviční obsazení této skupiny
hrálo na letošním vinobraní. Jako tradičně pro
Vás máme připravenou bohatou tombolu, která
je tvořena většinou ze zvěřiny. Jelikož je to
desátý jubilejní ples, tombola bude zpestřena
více druhy zvěře.
Po domluvě s vedoucí obecní hospody,
nám byla přislíbena zvěřinová kuchyně
s několika druhy jídel.
Předprodej
místenek
probíhá
u
p.Englich ml., Kostěnice 125 od 3.1.2011. Při
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předprodeji je možno objednat předběžně i
jídlo.
______________________________________

Poděkování
Vážení spoluobčané, maminky a tatínkové, Ti
kteří se chystáte vdát nebo oženit své děti. Rádi
bychom se s Vámi podělili o krásné chvíle a
zážitky ze svatebního obřadu syna Vlastíka a
nevěsty Naděnky.
Tento den 28.8.2010 byl pro nás slavnostní
nejen proto, že jsme ženili našeho syna, ale
zároveň nás těšilo, že tento svatební obřad byl
první, který se konal v naší krásné kapli, které
je již 101 let.
Zároveň bychom chtěli poděkovat obecnímu
úřadu, který byl ochoten tento obřad
uskutečnit.
Za povšimnutí stála také krásná výzdoba nejen
kaple, ale také venkovního prostoru.Samotnou
atmosféru v kapli podmaňovala krásná hudba
varhan.
Ke každé správné svatbě patří řádná svatební
hostina, která se konala po dlouhé době v naší
obecní hospodě. Pochvalu si také zaslouží
krásná svatební tabule, vzorná obsluha
s výborným jídlem a naše místní kapela „Zákaz
stání“.
Zároveň si dovolujeme říci , že se v naší malé
vesnici nechá uspořádat pěkná svatba a bude na
co vzpomínat.
Miluše a Vlastimil Englichovi
______________________________________
Přeji příjemně prožité svátky vánoční,
do nového roku 2011 pevné zdraví,
rodinnou i pracovní pohodu a spoustu
štěstí.

Štěpánka Janatková
knihovnice
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Zpráva o činnosti ZO ČZS Kostěnice v
roce 2010
Naši členové se svojí činností snaží
nejen o pěkný vzhled svých zahrádek, ale
především chtějí vypěstovat pro sebe a své
nejbližší čerstvou zeleninu a ovoce. Doby, kdy
členská základna zahrádkářské organizace čítala
kolem stovky členů, jsou však již dávno pryč.
Naše organizace eviduje v současné době 30
zahrádkářů.
V letošním roce jsme uspořádali dvě
schůze doprovázené přednáškami. První, která
se konala 12. března, byla doplněna poutavou
přednáškou o orchidejích. Druhá proběhla 5.
listopadu a byla zaměřena na architekturu
zahrádek v moderním pojetí.
Při každé schůzi podáváme svým členům
občerstvení, při výroční navíc ještě drobnou
pozornost – květinku signalizující brzký příchod
jarního počasí.
Nezapomínáme ani na zahrádkáře, kteří
slaví životní výročí. V letošním roce jsme
navštívili a poblahopřáli celkem 4 našim
členům.
V dřívějších letech naše organizace
pořádala v místním kulturním domě výstavy
ovoce a zeleniny. Těchto výstav se pravidelně
zúčastňovala i zahrádkářská organizace z Dašic.
V loňském i v letošním roce se naopak naše ZO
zúčastnila výstavy v Dašicích, kterou někteří
naší členové obohatili svými výpěstky ovoce,
zeleniny či květin.
Pro naše členy je každoročně
republikovou radou zahrádkářů vydávaná
"Rukověť zahrádkáře". Je to brožurka se
spoustou užitečných rad a informací. Územní
sdružení pak vydává "Zahrádkářský zpravodaj"
s informacemi o akcích v rámci okresu.
Bohužel se nám nedaří zprovoznit místní
moštárnu pro kterou nemůžeme zajistit obsluhu.
V letošním roce však úroda jablek nebyla na
takové úrovni, aby se mohlo moštovat.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
naším členům, kteří značnou část svého volného
času věnují úpravě svých zahrádek a pozvat
veřejnost mezi nás zahrádkáře, kde mohou svojí

činností přispět k dalšímu
zahrádkářské organizace.
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rozvoji

místní

Jiří Dvořák - předseda ZO
Jiří Kučera - jednatel ZO
______________________________________

Vánoce mám nejraději
Jitka Dolejšová
Vánoce mám nejraději,
když jsme všichni spolu.
To se nikdo nemračí, času máme horu.
Vánoce mám nejraději,
to jsou pěkné svátky,
táta má čas na vláčky, máma na pohádky.
Společně teď jídáme a pijeme colu,
koledy si zpíváme u jednoho stolu.
Jdeme spolu na výlet- to je prostě prima,
za ruce se držíme a není nám zima.
Společně si hrajeme, pak si povídáme,
máme čas si všichni říct, že se rádi máme.
Vánoce mám nejraději,
říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí a jsme všichni spolu.
Kdybych já byl kouzelník,
pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas
můj táta i maminka.
Spoustu podařených a
krásných vánočních kouzel,
do nového roku pevné zdraví a
spoustu času pro své nejbližší
Vám přejí všichni z Mateřské
školy Kostěnice.

Zároveň Vás zveme na náš
tradiční Tříkrálový koncert v kapli
Matky Boží v Kostěnicích dne
6.1.2011.
Začátek v 16.00 hod.
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Společenské a sportovní dění…

Velká cena Kostěnic
Sbor dobrovolných hasičů Kostěnice zve
všechny příznivce motoristického sportu na
první ročník závodů na autodráze, který se
koná v sobotu 8.1.2011 v sále kulturního
domu.Přijďte zkusit svoje dovednosti v jízdě na
autodráze na některém ze světových okruhů
Formule1.
Věkové kategorie: 0-15let: startovné 20,-Kč
15-99let: startovné 22,-Kč
100 a výše
zdarma
Program závodu:
8.30 prezentace účastníků věkové kategorie 015let
9.00 start závodu
12.00 konec závodu a vyhlášení vítězů
12.30 prezentace účastníků věkové kategorie
15-99let
13.00 start závodu
Konec dle počtu účastníků a výdrže pořadatelů.
Po celou dobu závodů kvalitní hudební
produkce (horí ti maštal) a velké polední
překvapení. Bohaté občerstvení za svoje.
Srdečně zvou pořadatelé.
______________________________________

TJ Sokol Kostěnice ČOS
Děkujeme všem příznivcům naší
organizace, za podporu našich akcí.
Z posledních to bylo Uspávání broučků a
Dětské divadelní představení Z pekla
štěstí
s jarmarkem
výrobků
dětí
z Pondělní klubovničky. Velký dík patří
všem nadšeným členům i nečlenům, kteří
neváhají a přidají ruku k dílu. Přejeme
Vám tedy krásné prožití vánočních
svátků, rodinnou pohodu a do nového
roku vykročení pravou. Rádi se s Vámi
všemi setkáme na našich dalších akcích
jako třeba Štěpánská zábava, Turnaj ve
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stolním tenise či Maškarní ples, který se
loňský rok setkal s velkým úspěchem.
Za TJ Sokol Jana Štěpánková
______________________________

Kdo neváhal - tančí
Dívám se na fotky z mládí a ty z tanečních,
které jsem už určitě prohlížet nechtěla, mi
zůstávají v ruce. Už uplynulo hezkých pár let a
vzpomínám si, že každou třetí lekci jsem se
vyplížila z kurzu do kina, které bylo součástí
kulturního domu. Nebyli kluci, a tak některé
dívky si sukní prostě nezatočily. Potupné
sousloví: proveďte dámu, mě děsilo ještě
donedávna. Myslela jsem si, že se nelíbím a
každý pátek jsem se do sálu ploužila s velkou
nechutí. Snad jsem jen chtěla udělat radost
babičce.
A přitom. Hudbu mám ráda, provází mě
životem. Když se do jejích taktů přidají
tanečníci nebo zpěváci, dojímá mě to. Velmi.
Tak moc, že mi stačí i taneční kurzy ve školce.
Vzápětí roním slzy a hledám kapesník. Když
lidé tančí, a dokonce to umí, přestávám vnímat
svět…
Už ani nevím, kdo přišel s nabídkou si dávno
zapomenuté kroky oprášit. No, to určitě, řekla
jsem si a měla problém vyřešený. Pak se
nabídka ještě několikrát opakovala a já se té
představy, že tančím nemohla zbavit. Tak, a už
jenom přesvědčit manžela, že pivo v sobotu
večer je určitě lepší než v pátek…
Ještě teď se směji při vzpomínce na první
lekci. Jestli nás někdo pozoruje, asi si myslí, že
se přetlačujeme napříč sálem nebo se snažíme
si vzájemně podrazit nohy! Ale opak je
pravdou. Tančíme! A skvěle se při tom bavíme.
A zdá se, že nejenom my. Sešlo se nás asi
pětadvacet párů. Někteří mají věk na své první
taneční kurzy a jiní už jsou
babičky a
dědečkové. Některé páry zkušeně krouží po
parketu – závidím. Jiné si kroky počítají. Nohy
nás bolí, srdce pracuje na plný výkon. Snad to
přežiju. Jestli to přežiju, tak se opravdu těším
na příští lekci. Děkujeme, byl to vážně bezva
nápad.
Iveta Fibichová
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Zajímavosti a trochu zábavy
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Z historie…
Vracíme se dál do let
minulých. I v nich žili lidé
stejnými radostmi, problémy i
bolestí jako my v časech
současných.
Rok 1932
Kronika první
Rok tento byl částečně suchý,
ale poměrně dosti úrodný, bylo
dosti píce i zrna. Také tento rok
byla zde ubytována eskadrona
8. jezdeckého pluku kapitána
Václava
Nováka
k úplné
spokojenosti
vojska
i
občanstva.
Starosta obce zaslal na
velitelství pluku do Pardubic
pochvalný přípis, který byl pak
čten vojsku při rozkaze.
Začátkem
dubna
vznikl
z neznámé příčiny na čp. 42
Josefa Bednáře požár, který
strávil doškové stavení úplně.
Na žádost o regulaci potoka a
úpravu návsi byla povolena
podpora zemí českou 30 %,
ministerstvem zemědělství 45
%. Celkem 75 % nákladu.
Stavba zadána ing. Petráňovi
z Pardubic – dozorčí orgán rada
Kučera. Se stavbou se ihned
započalo.
Frant. Šafařík rolník čp. 20
rozprodal tento rok rodný
statek. Stavení domovní koupil
Adolf Jirout, chalupník čp. 54
s 9 korci* polí za cenu (částka
chybí). Sám odešel do čp. 49,
kde byla narozená jeho matka.
Od této chalupy prodal 7 korců
pole k Moravanům
Josefu
Špačkovi za 14.000 Kč, Jos.
Jelínkovi as 2 korce pole,
Josefu Novákovi, železničáři
čp. 107, 3 korce, Frant.
Synkovi čp. 110 přes 1 korce

louky a Václavu Polákovi as 3
¾ korce louky u lesa. Čeněk
Nohejl prodal pozemek, který
dostala jeho sestra věnem u
Moravanského,
Bohuslavu
Mandysovi as 2 korce u Hájů.
Tento rok zemřelo v obci 5
občanů.
Tentýž rok v druhé kronice
Povětrnost roku tohoto byla
celkem suchá, ale zavčasná
vláha, která vždy, jak se říká
přišla
v poslední
hodinu,
stačila, že to byl rok nad jiné
velice úrodný. Narostlo dosti
sena i jetele, sklizeň obilí byla
znamenitá, jako jiných plodin,
cukrovky a brambor.
Šafařík František rolník čp. 20,
donucen dluhy, prodat rodný
statek na němž rod Šafaříků
přes 200 let hospodařil – zůstav
svobodným a ač měl největší
teoretické vzdělání v obci
(Střední hospodářská škola
Chrudim),
hospodařil
tak
bídně, maje pole zarostlé
pýrem a ničeho neklidě,
spoléhaje se na cizí lidi, že
dělaje stále dluhy, prodával kus
po kuse, až došlo i na rodný
statek. Statek koupil Adolf
Jirout, chalupník čp. 54, který
maje značný kapitál do 200.000
Kč – pro svého syna Josefa
Jirouta, který se oženil
s Růženou
Zahálkovou
z Dražkova, koupil obytné a
hospodářské budovy, důkladně
postavené, ale spuštěné, 8 a ½
korce polí, kdysi koupených
od statku čp. 22 Aloise
Sedmika, velmi dobré bonity
po 100.000 Kč. Pozemek byl
meliorován družstvem a Adolf
Jirout si připadající příspěvek
členský, v obnose as 12.000 Kč

strhl, tak, že ve skutečnosti
nezaplatil ani část budov a pole
měl úplně zadarmo.
Václav Polák koupil necelé 4
korce louky, jejž hraničila
s jeho
loukami,
kdysi
vyměněnou za stavební místo
čp. 20, takže jmenovaná
parcela přišla celá k číslu 19.
Jeden korec stál 4 000 Kč a byl
vzhledem k zpustošenosti dosti
drahým.
Josef Špaček domkář čp. 28
koupil 7 korců polí vedle cesty
k Moravanům
vedoucí
a
hraničící s loukou Jana Malíře.
Jeden korec za 2.000 Kč a ač to
bylo pole spuštěné a částečně
se spodinou štěrkovitou, nebylo
drahé .
Josef Jelínek z čp. 74 koupil
ku svému poli, přiléhající
pozemek na výměře as 1 ¾
korce výborné bonity za 4.000
Kč, 1 korec. Josef Novák,
železniční zřízenec z čp. 107, 4
koce pole za cenu 3.700 Kč za
1
korec.
Frant.
Synek,
železniční zřízenec čp. 110
koupil 1 a 1/4 korce louky za
4 000 Kč za 1 korec.
František Šafařík přesídlil po té
do čp. 49, které kdysi jeho
matka přinesla věnem, spolu se
40ti měrami pozemků jeho otci,
při které zůstalo z celého statku
z 84 korců
as 14 korců.
Poněvadž ještě zůstalo dosti
dluhů a při hospodářské
pitomosti Fr. Šafaříka i na
tomto zbytku dlouho nebude.
Když umíral Čeněk Nohejl,
rolník čp. 84, učinil pořízení,
že jeho dcera Božena má
dostati z usedlosti 6 korců polí
a sice 4 korce parcely u
Moravanského a 2 korce u
Hájů.
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Prodala následkem provdání
tento
pozemek
Boh.
Mandysovi polovici a slečně
Anně Mandysové, ředitelce
měšťanské školy v Českém
Brodě polovici druhou za
20.000,-- Kč.
Za
příčinou
koncentrace
jezdeckého pluku číslo 8 sv.
Václava
se
sídlem
v Pardubicích- jehož část byla
v Přelouči,
Bohdanči
a
Dašicích, byla opětně jako léta
minulá, ubytovaná u nás
eskadrona
z Přelouče,
za
velitelství kapitána Nováka.
Vojáci i poddůstojníci i
důstojníci,
znajíce
se
s obyvatelstvem
z dřívějších
let, chovali se tak přátelsky, že
starosta obce zaslal na plukovní
velitelství
do
Pardubic
pochvalný přípis, který byl čten
při rozkaze celému pluku.
Začátkem měsíce dubna v 7
hod. ráno, kdy většina obyvatel
byla na poli, vypukl u Josefa
Bednáře čp. 72 požár a jelikož
byla střecha kryta slámou zničil
stavení
docela. K požáru
dostavil se sbor dobrovolných
hasičů
z Dašic
a
Moravanského, mimo sboru
domácího. Požár byl v brzku
zdolán. Jeho příčina nezjištěna.
Podané žádosti obce místní o
přiznání podpory na provedení
regulace potoka a úpravu
nádrží v obci byly příznivě
vyřízeny
jak
zemským
zastupitelstvem
tak
ministerstvem zemědělství i
ministerstvem financí.
Bylo navrženo následovně:
Země česká přispěje 30% do
celkového nákladu 480.000 Kč.
Ministerstvo zemědělství, resp.
stát 45 % do celkového nákladu
480.000 Kč. Stalo se tak za
účinné podpory tehdejšího
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předsedy vlády Frant. Udržala,
poslance Jindřicha Žilky atd.
Provedení regulace zadáno dle
nabídkové nejnižšího podání, či
offerty. (oferta = nabídka,
návrh). Offerentů bylo 14 a
nejnižší byl Ing. Petráň
z Pardubic, jemuž stavba byla
zadána. Tento rok se ještě
nepracovalo, jelikož se muselo
vyřídit
různých
jiných
záležitostí
vlastnickosoukromých atd.
Zemřeli a na zdejším hřbitově
byli pochováni:
Marie Špačková, vdova po
Čeňku Špačkovi z čp. 80
nepřeživši
dlouho
svého
manžela.
Josef Uhlíř, dělník čp. 99
Josef Havlíček, hostinský čp.
15. Zakoupil si se svojí
manželkou Kristinou, rozenou
Vlasákovou ze Dřenic, sám jsa
rodákem z Ostřešan hostinec,
který prodala rodina Kořínkova
p. Jos. Stehnovi z Mikulovic,
který to nemohl udržet a prodal
to Jof. Havlíčekovi. Jos.
Havlíček žil zde as 20 let a
zemřel nedlouho po operaci,
byv propuštěn z nemocnice
jako nevyléčitelný.
Josef Karabec výhybkář na
dráze, upotiv se při požáru u
Jos. Bednáře. Dostal zápal plic,
kterému v nemocnici podlehl.
Marie
Borovcová,
rodem
Šmahelová z Kostěnic, zemřela
v Pardubicích, ale matka si ji
nechala převést do Kostěnic.
Zemřela bezdětná.
Rok 1933
Kronika první
Povětrnost toho roku byla
dobrá, úroda byla dobrá,
ačkoliv byl rok posušší.
Hraboši činily tento rok značné
škody, zejména v jetelích se
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silně rozmohly. Tento rok se
začalo
jednati
o
obilní
monopol.
Prováděny regulační práce,
dozorcem státním byl p.
Bitman od Chlumce, strýc dětí
Jeřábkových. Byly zřízeny
různé jímky na potoku a při
nich betonové schody, upraven
nákladem obce rybník u
Jelínkových čp. 74 a položeny
z něho odpadové roury.
Položeny roury od šeredného
příkopu od nádrže u čp. 50 a
tento zavežen. Kolik set fůr se
tam navezlo z pozemku, který
byl vyměněn za obecní
pozemek na dolní obci s panem
Malířem za čp. 90.
Celá řada různých šeredných
dolíků zavežená a urovnaná,
takže vzhled obce velice tím
získal.
Po vyúčtování stála celá úprava
as 480.000 Kč, obec zaplatila
as 120.000 Kč.
Při stavbě kaple přišly na věž
vlhké cihly a pak v zimě z nich
omítka odpadla. Poněvadž to
nebylo hezké, osadní starosta
Josef Vosáhlo nechal to
stavitelem Huráněm spraviti.
Nákladem as 5.000 Kč, což
byla polovina ceny co kaple při
stavbě stála.
Působí nyní pěkným dojmem.
Majitelka usedlosti čp. 50 paní
Benešová, která hospodařila na
části
svého
hospodářství
pronajala zbytek p. Frant.
Ročkovi čp. 2 rozprodavši celý
inventář živý i mrtvý. Stavení
si ale podržela.
Úmrtí v tomto roce:
Josef Lohynský chalupník z čp.
58 šel po trati s kosou a někde
u Zminného byl vlakem
zachycen a usmrcen. Chalupu
převzala vdova. Mimo něho
umřely ještě dvě osoby.
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Kronika druhá
Povětrnost tohoto roku byla až
do července velice příznivá, ba
skoro až do půl srpna.
Narostlo všeho druhu obilí.
Ječmen, pšenice,
výborné
jakosti. Výnos po korci činil 8
až 10 q krásného zrna. Vyrostly
velice pěkné strniskové jetele,
ale od půli srpna začlo suché
počasí , které učinilo pokles
výnosu cukrovky i brambor. Co
však učinilo veliké škody, byly
polní
myši,
v jetelích
strniskových a v jetelích na
semeno bylo jich takové
množství, že ač se to trávilo
vším
možným,
vylévalo
močůvkou, vodou a při tom
hromadně zabíjelo, nebylo lze
to zdolat.
A poněvadž sucho trvalo ode
žní až do zámrazu byl stav
jetele
a
osevu
velice
poškozený.
Cena obilí nebyla v počátku
nejhorší, ale když se viděla
úroda, zejména když těsně
přede žněmi obilní syndikát
sem pustil 20.000 vagonů obilí,
klesala cena rapidně. By tomu
bylo čeleno, koupil stát spoustu
obilí a pozvedl ceny a začalo se
jednati o obilní monopol.
Říká se, že co se vleče ,
neuteče. Tak je to s regulací
potoka a úpravě nádrže v obci.
Věc sahá do doby, kdy poprvé
byl zvolen starostou obce Fr.
Polák, tj. rok 1904. Tehdy
prováděl
melioraci
svých
pozemků pod
inženýrem
Červinkou od zemědělské rady,
který
v Dašicích prováděl
práce na řece Loučná. Při tom
přišla i řeč na regulaci potoka a
p. inženýr doporučil věc na
zemskou radu, kde tehdy úsek
Pardubice měl přiděln p. inž.
Jánský. Když v roce 1908 dal
starosta tento bod na program
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byl zamítnut, ale znovu
obnoven a v roce 1908
schválen a podána žádost
zemědělské radě k vypracování
projektu. Žádosti obce bylo
vyhověno a ještě t. r. začaly
zaměřovací práce, které se
v různých intervalech protáhly
až do roku 1909. Projekt sám
byl dohotoven až roku 1914.
To již vypukla válka se
Srbskem, která se stala
světovou.
Pak
projekt
odpočíval až do roku 1932, kdy
po
usnesení
obecního
zastupitelstva byl přepracován
a žádáno o subvence. Stavbu
prováděl inž. Petráň z Pardubic
a jako dohlížitel od správce
stavby sem ustanovený byl
Bitman od Chlumce. Rozpočet
na tuto stavbu byl 480.000 Kč,
při ofertním řízení vzat za
255.000 Kč. Tím byla dána
obci možnost, že mohla projekt
rozšířiti. Projekt byl udělán po
potoku po cestu zvanou „Hráz“
naproti Dašickým chalupám.
Pak prodloužen po silnici
vedoucí
k Moravanskému.
Nádrže dle projektu měly býti
jen opraveny a ponechány
v původním
stavu.
Avšak
dohlížitel od správce stavby
Bitman, když jel jednou domů,
plán na nádrže u kříže stratil.
Od technické kanceláře vyslán
inženýr udělat plán nový.
Poněvadž starosta místní obce
Josef Vosáhlo nebyl doma,
posláno pro starostu politické
obce Poláka, který nechal
udělat plán, jak dnes rybník
vypadá. Když správce stavby
přijel na prohlídku, nechtěl se
k tomu dílu hlásit, leč když mu
byl předložen plánek který
podepsal, musel mlčet.
Druhou věcí, která nebyla
v projektu byly různé jímky u
potoku a schody k nim. Každý
se sice musel podepsati, že to
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zaplatí, když to nebude přijato
při kolaudaci, ale přijato to
bylo a kdo si to nenechal udělat
pak toho litoval.
Třetí prací, která nebyla
projektována byla kanalizace
příkopa,
který
odváděl
přebytečnou vodu z rybníka na
horním konci obce u čp. 74 a
59. Tento rybník byl upraven
nákladem obce a byl jediným
objektem na kterém podnikatel
blahovůlí starosty Vosáhly
vydělal.
Kanalizace
záležející
v položení potrubí od rybníka u
Jelínkových o rozměru 40 cm
vyústila u nádrže naproti
hostinci u Havlíčkových do
potrubí z rozměru 60 cm
světlosti. Závozem ohromného
příkopu
od
statku
paní
Benešové z pozemku, který
vyměnila obec s p. Janem
Malířem (pozemek nalézá se
vedle čp.90 a čp. 64, tedy
v obci, za pozemek na dolní
obci v sousedství pozemku p.
Malíře). Kolik set fur bylo
třeba, než se zavezly různé
dolíky a příkopy v obci. Obec
touto úpravou získala tolik, že
neustále chodili se lidé z okolí
na to se závistí dívat. Celá
práce vyžádala si nákladu
380.000
Kč.
Poskytnuté
subvence asi 285.000 Kč, takže
když počítáme některé práce,
které nebyly subvencovány,
vlastní náklad obecní činil 101
– 120.000 Kč, které si
občanstvo a dělnictvo zpět
vydělalo, takže peníze z obce
neodešly.
Oprava
kaple
provedena stavitelem Huráněm
z Dašic za 5.000 Kč, ač celá
kaple byla postavená nákladem
10.000 Kč. Počítáme-li různé
práce klempířské, truhlářské a
natěračské,
došli
bychom
k sumě za kterou byla roku
1908-9 postavena.
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Paní Benešová jsouc sama,
příbuzném. Když mu dorostl z Kostěnic, neučinivši poslední
rozhodla se a pronajala svoje syn František, který si vzal pořízení. Jelikož se hlásil
hospodářství, prodavše 1 ha dceru
Františka
Šafaříka
k dědictví i manžel dcery
louky v poloze Březinský z Kostěnic, odešel zpět na svůj Teplých Křivka z Kočího. Stál
sousedu Jos. Kubíkovi. Většinu
rodný grunt a hospodařil zde
na stanovisku, že jsouc na
pozemků pronajal Frant. Roček opět dvacet let. Poslední léta
rozumu chorá ji zastupuje ač
čp. 2 z Kostěnic.
chátral asi vlivem rodinných
s ní nežil, byl z toho spor.
Zemřeli:
problémů.
Jediná dcera
Avšak ani tato Marie Křivková
Josef Lohynský, chalupník č.p. provdaná za rolníka Křivku
nežila dlouho a zemřela a byla
58 měl provdanou dceru ve v Kočím u Chrudimi se
odvezená do Kočího a tam
Familii ** u Pardubic. Jednou
zbláznila a musel ji vzíti domů
pohřbená. Spor byl urovnán
k večeru vracel se odtamtud do ošetřování. Ani u syna to
když to stálo oba dva peníze.
s kosou na rameně a šel po
nebylo nějak v pořádku. Umřel,
* (pozn.: 1 korec – 2877,32
dráze. Zdá se, jelikož se rád udělav
poslední
pořízení,
m2 = 0,287732 ha)
napil, že neopatrností byl poručil svoji polovici synu
**(pozn.: Familie se říkalo
zachycen vlakem a zabit.
Frant. Teplému z Moravan,
čtvrti Pardubic ve směru od
Odvezen domů a pochován který
mezitím
postoupil Dašic)
v Kostěnicích.
hospodářství
dceři.
Sám
František
Teplý,
rolník
opustiv Moravany přesídlil na
v Kostěnicích čp. 38. Zemřel rodný grunt Teplých. Ve válce
Pohodové Vánoce, zdraví a
ve stáří 78 roků. Byl rolníkem ztratil pravou
ruku.
Za
vše dobré v roce 2011 přeje
dobrým,
před
40ti
lety nedlouho po smrti Františka
odstěhoval se do Moravan, kde Teplého zemřela i manželka
Květa Udržalová
zdědil statek po jednom Anna,
rozená
Palatová
__________________________________________________________________________________

Sandokanovy oči
Ingredience
A:125 g rozpuštěné Ivy, 5 lžic kokosu, 4 lžíce sušeného
mléka, 3 lžíce mletého cukru
B:100 g mletých ořechů, 50 g cukru, 50 g změklého másla,
trochu rumu
C:125 g rozpuštěné Ivy, 50 g kakaa, 4 lžíce mletého cukru, 4 lžíce pudinkového prášku
Postup
Všechny tři hmoty vyrobíme důkladným promícháním všech surovin.Plníme do umělohmotných obalů
na vejce vypláchnutých studenou vodou nebo do papírových košíčků.Dospodu dáme rozinku
namočenou v rumu nebo lentilku,nalijeme trochu hmoty A,dáme lžičku hmoty B a zalijeme hmotou
C.Necháme pořádně ztuhnout a vyklopíme.
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