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Plánované akce
3. 9. Rybářské závody
10. 9. Posvícenský nohejbal

Na všechny akce jste
srdečně zváni.
Floorbalový tým…

Výzva pro malé
hasiče

Klubovnička a Malinky v ZOO…

Dětský den…

Zájemce o účast v družstvu mladých
dobrovolných hasičů Kostěnice (ve
věku 6 – 15 let, děvčata i chlapci)
prosíme, aby se nahlásili p. T.
Vlastníkovi, p. L. Hakovi nebo p. M.
Dostálové.
SDH Kostěnice
Pro chystaný kalendář
obce na rok 2012 je téma Obec
očima občanů…
Pokud máte zájem podílet
se
na
tvorbě
vlastními
fotografiemi, nejpozději do
31.8.2011 je pošlete na obecní
e-mail, či doručte na obecní
úřad. Fotografie jsou třeba
dodávat v dostatečném rozlišení
pro tisk.
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V letošním roce byla naše obec velice
úspěšná v získání dotací. Jedná se o dotaci na
zateplení stropu na jevišti a výměny oken za
skleněné cihly v kulturním domě. Dotace je
poskytnuta ve výší 50% z programu POV PK.
Ze stejného programu jsme obdrželi i dotaci na
plot u mateřské školy ve výši 70%. Z MMR
obdržíme dotaci na zateplení kulturního domu,
výstavby nových schodů a výměny zbytku oken
v KD. Ze SFDI Praha máme přiznanou dotaci
na výstavbu chodníků včetně přechodů v obci
ve výši 70% uznatelných nákladů. Ze životního
prostředí jsme obdrželi dotaci na projektovou
dokumentaci k územnímu řízení na vybudování
splaškové kanalizace.
Touto cestou bych chtěl požádat naše
občany o trpělivost a shovívavost při těchto
prováděných akcích, které musí být v letošním
roce uskutečněny a vyúčtovány.
V. Pulkrábek
______________________________________

Za podmínek:
a) chodníky budou uvedeny do řádného stavu
a bude na ně držena záruka po dobu 10 let
b) nově zemí budou napojeny rodinné domky
podél celé trasy vedení

Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 5. 5. 2011

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
představení zájemců o obecní hospodu a byt,
jako nového nájemce schvaluje paní Jaroslavu
Kuklovou, bytem Pardubice a pověřuje starostu
k podpisu nájemní smlouvy.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
24.3.2011.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
představení zájemců o obecní hospodu a byt,
jako nového nájemce schvaluje pana Línka,
bytem Pardubice Rybitví a pověřuje starostu
k podpisu nájemní smlouvy. Pokud nájemce
odstoupí od nájemní smlouvy, bude vypsáno
nové výběrové řízení.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje nájemní
smlouvu na pronájem obecního bytu a hospody .
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje umístění
kabelů nízkého napětí na pozemku p.č. 544/1,
297, 554/1, 124/4, 124/3, 124/1, 632, 633 a
zřízení věcného břemene pro VČE.

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje udělení
dotace pro SDH Kostěnice ve výši 20 000,-Kč,
která bude použita na nákup nových
vycházkových uniforem.
______________________________________
Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 16.6. 2011
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
5.5.2011.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje nájemní
smlouvu na pronájem obecního bytu a hospody .
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje vložení
vodovodního řadu do majetku společnosti VAK
Pardubice.
7. Obecní zastupitelstvo ustanovuje pro výběr
dodavatelských firem v roce 2011 komisi ve
složení:
Ing. Jeřábek Lukáš, Hak Lubomír,
Víchová Jana, Zahrádková Gabriela.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
dotace pro TJ SOKOL ČOS na dopravu
umělého trávníku na hřiště.
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Mateřská škola Kostěnice slavila
V tomto roce patří mezi jubilanty i naše
učitelek, kuchařek-kuchařů, školnic, dětí a
místní mateřská škola, která dle záznamů ve
rodičů zavzpomínali. Setkání to byla opravdu
školních kronikách vznikla ze zemědělského
překvapivá, dojemná i překypující radostí a
útulku v roce 1951, tj. právě před 60 ti lety. Za
empatií. Díky počasí se vydařil i program pro
dobu své existence poskytla zázemí mnoha
děti, které se po kouzelnickém představení
dětem i dospělým, postupně se rozvíjela,
mohly oddávat radovánkám na školní zahradě,
vylepšovala, odolávala v nepříznivých letech
hlavně na skákacím hradu.
nedostatku dětí a bojovala o dobré jméno. Měla
Závěrem trochu osobního prožitku. Když
štěstí na mnoho dobrých lidí, jak v řadách
jsem v onu květnovou sobotu průběžně
zaměstnanců, kterých působení zde bylo přímo
procházela školou od překrásného, novotou
srdeční záležitostí, tak ve vedení obce, kterých
vonícího plotu, přes budovu plnou bavících se
prozíravé a zodpovědné rozhodování podpořilo
hloučků dospělých, kteří se tak rádi setkali,
školu i v dobách nejtěžších. Díky tomu zde nyní
prohlíželi kroniky a úpravy prostředí školy, až
máme fungující mateřskou školu, která
na zahradu plnou švitořících, smějících se i
nezapomíná na léta minulá, pracuje v
brečících dětí a jejich bavících se rodičů, byla
přítomnosti a s nadějí i spoustou plánů hledí do
jsem opravdu pyšná na to, že jsem toho všeho
budoucnosti. A právě kvůli tomu jsme dne 21.
součástí. Navzdory tomu, že jako malá jsem v
května 2011 uspořádali malou narozeninovou
téhle školce fňukala, že chci maminku.
slavnost pro širokou
veřejnost a bývalé
zaměstnance, abychom při společných setkáních
Zahrádková Gabriela, ředitelka
__________________________________________________________________________________

Blahopřejeme:
V MĚSÍCI ČERVENCI 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan
pan
paní
paní
pan
paní

Kubík Ladislav
Matoušek Jan
Bečková Anna
Urbánková Věra
Zrůst Jan
Pilná Běla

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan

Štech Zdeněk

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Vážení čtenáři,
dovolte mi na tomto místě připomenout ještě jednoho velkého jubilanta roku 2011 a to naše Kostěnické
noviny, které právě v tomto roce slaví 10 let od svého vzniku a vydání prvního čísla. Z prvotně pouze
informačního občasníku obecního úřadu se postupem času stal kvalitní čtvrtletník, informující o dění
nejen v naší obci. Popřejme mu do dalších let mnoho dobrých čtenářů a zvyšující se počet zajímavých
autorských příspěvků.
(-g.z.-)
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Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 30.6.2011: 532

Přistěhovali se:
Kokešová Iveta
Harvánek Martin
Kňavová Renata
Kňava Tomáš
Veronika Vavreková

čp. 32
čp. 93
čp. 187
čp. 187
čp. 134

Odstěhovali:
Zapachová Zuzana
Frydrych Josef
Voříšek Karel

čp. 115
čp. 35
čp. 140

Narodili se:
Holub Michael
Špačková Eliška

čp. 35
čp. 20

stránka 4

Milí čtenáři,
připravili jsme pro Vás malý kvíz, který prověří jak
všímavými "turisty" jste.
Při procházce po Kostěnicích jsme vyfotografovali
několik detailů a Vaším úkolem je určit jejich umístění v
obci. Všechny jsou viditelné z běžných cest.
Doufáme, že Vás tímto zábavným způsobem pozveme k
příjemné procházce po naší vesničce zpestřené o hledání
uvedených míst.
V tomto čísle novin vyjde pouze černobílá verze
fotografií, barevné vyhotovení fotografií bude vystaveno
ve vývěsce OÚ u obchodu a také k zapůjčení na obecním
úřadě, takže si jej můžete vzít s sebou na svou procházku.
Nejúspěšnější "turista" obdrží drobnou cenu.
Výsledky Vašeho pátrání dodávejte do 15. 9. 2011
na Obecní úřad nebo na email obec.kostenice@volny.cz.
Vyhlášení výsledků a odtajnění jednotlivých míst
proběhne
v
dalším
čísle
obecních
novin.
Krásnou výletní sezonu přeje Lenka Jiroutová a
Jana Víchová
_______________________________________________

_______

Historie České besedy v obci
Připravujeme článek o
tradici Staročeské besedy v naší
obci. Jako malou pozvánku na
další
vydání
našich
novin
připojujeme
fotografii
kostěnického souboru, kterou nám
zapůjčila paní Božena Englichová.
Zároveň bychom Vás,
čtenáře rádi oslovili s prosbou,
pokud máte nějaké vzpomínky,
fotografie k zapůjčení (po
okopírování, je vrátíme), případně
původní kroje k vyfocení, atd.
neváhejte a přihlaste se nám.
Každý střípek bude jistě
zajímavým přispěním k příběhu
besedy v naší obci.
(-l.j.-)
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Čarodějnický rej
Již tradiční čarodějnický průvod
s pasováním nových přírůstků mezi
kouzelnickou chásku proběhl v podvečer
30.4. Sešla se úctyhodná řádka
čarodějných bytostí různého věku i
pohlaví…
V dovednostních disciplínách si
vyzkoušeli, co je čarodějnické řemeslo
zač a do pozdních večerních hodin se i
přes nepřízeň počasí dobře bavili. (-j.š.-)
__________________________________________________________________________________

Kostěnický florbalový tým
Letos jsme vyrazili v neděli 8.5. na turnaj do
Holic. Vzhledem k tomu, že do Holic nedojeli jiní
přespolní, zápasili jsem pouze s místním týmem.
Pořadatelé sestavili alespoň dvě holická mužstva,
abychom si lépe a déle zahráli. Ze třech družstev jsme
byli nejúspěšnější!  V Holicích jsme se dozvěděli, že
se 18.6.2011 bude konat další turnaj v Ředicích na
venkovním hřišti Ale bohužel tento turnaj byl pořadateli
zrušen z důvodu malého počtu přihlášených týmů. Moc
nás mrzí, že jsme nemohli porovnat síly s jinými, tak
snad zase příště….
Závěrem bych chtěla poděkovat panu Petru
Lajnerovi za trenérské vedení staršího družstva florbalu a
těším se na další spolupráci.
Krásné léto všem přeje Jana Víchová
__________________________________________________________________________________
Výlet do zoo v Olomouci
V sobotu 7.5.2011 vyrazily děti sdružené v
taneční skupině Malinky a pondělní klubovničce na
výlet do zoo v Olomouci. "Vedoucím výpravy"
byla Zuzka Teplá, které se podařilo vyvézt a
hlavně zase v pořádku a se zážitky vrátit 26
výletníků. Účastníci cestovali vlakem i autobusem.
Počasí bylo příjemně slunečné a olomoucká zoo
pro děti úplný ráj. Cestu vlakem děti prozpívaly mají talent a výdrž :-). V zoo na malé cestovatele
čekala spousta atrakcí a tak krmily ochočené
kozičky, pochovaly si výra velkého nebo navštívily
výběh makaků přístupný po lanovém mostě. Výlet
do olomoucké zoo můžeme vřele doporučit zahrada je opravdu krásná.
(-l.j.-)
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Dětský den – Ten dělá to a ten zas tohle…
Téma letošního dne dětí, který proběhl poslední
květnovou sobotu bylo ryze praktické. Děti si mohly vyzkoušet
co obnáší jednotlivá povolání. Po tradiční cestě skrz naší
vesničku měly možnost poznat úskalí profesí malířů – natěračů,
chemika, kuchařek, švadlen, číšníků, truhláře, zdravotních
sestřiček, hasičů, kadeřnic i zedníků.
Na hřišti na ně za dobře odvedenou práci čekala odměna a
spoustu dalších zážitků v podobě skákacího hradu, malování na
obličej, jízdě na ponících a výtvarných dílnách. I přes občasné
přepršky všechno vyšlo dobře a velcí i malí si den užili.
Děkujeme všem za účast a podporu a organizátorům za
ochotu převléknout se do kostýmu, vymyslet disciplínu a věnovat
svůj volný čas dětem.
(-j.š.-)
___________________________________________________________________________________
Hopsa hejsa do Brandejsa…..
Netradičně v neděli 12. června jsme vyrazili s 20ti
dětmi a jedním kočárkem s ročním turistou  na výlet do
Brandýsa nad Orlicí.
Navštívili jsme zříceninu hradu Brandýs, který byl
postaven ve 13.století, zde jsme bohužel nic moc zajímavého
neviděli - zřícenina je neudržovaná, a tak jsme se přesunuli
k Labyrintu. Zde jsme si her užili dosytnosti, probíhal zde
totiž dětský den, který pořádalo rodinné centrum Hrošík. Pořadatelé nám dovolili zúčastnit se všech
her, a tak jsme se všichni svezli i na čtyřkolce!!!!! V Labyrintu nikdo naštěstí nezabloudil, prošli jsme
si ho dokonce vícekrát. Komu se podařilo vylézt na schůdky, mohl vidět památník J. A. Komenského.
Po obědě jsme vyšlápli kopec Orlík, okruh nám trval asi dvě hodinky, na louce jsme si zasoutěžili a pak
hurá na brandýské hřiště, kde nás čekalo oblíbené občerstvení – hlavně „Hranolky s kečupem“ .
Počasím nám přálo, bylo příjemně pod mrakem a ohlášené přeháňky se naštěstí nekonaly.
Zkrátka výlet s Jitkou opět neměl chybu. Jana Víchová
___________________________________________________________________________________
Táboření na hřišti
První prázdninový víkend obydleli dolní hřiště
malí táborníci, založili si vlastní stanové městečko,
vymysleli a vyrobili si vlajku, namalovali si pamětní
trička, poseděli u ohně, opékali, zpívali, hodně taky
běhali a hráli si, všichni zvládli pohádkovou stezku
odvahy a starší děti stihly ještě i druhou noční hru,
ráno osadníci vyhnali z města bandity a oslavili to
kotlíkovou polévkou a pečením sladké placky na
ohni.
Objevují se zprávy, že v příštím roce by se
touto dobou měli na hřišti objevit Indiáni. Tak my se
tedy těšíme :-).
(-l.j.-)
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Z historie…
Rok 1935 je v druhé
kronice velice dlouze a
podrobně popsán, proto ho budu
psát
až
v dalším
čísle
kostěnických novin.
1934

Byl to rok opět z části
suchý, ale ozimy, pšenice a žito
byly pak dobré. Jarní obilí bylo
však až dost špatné. Brambor a
cukrovky se urodilo jako nikdy.
Dne 30. června odešel do pense
řídící učitel Novák, který nebyl
v obci oblíben, poněvadž byl
tak trochu piják, chodil po
hospodách, školní zahrada byla
zpustlá a školní vyučování dost
špatné. Po něm jmenován Frant.
Procházka, učitel z Dašic. Při
stěhování se zde střetnul
s učitelem Bálkem z Vysokého
Mýta, který byl jmenován
zemskou školní radou. Teprve
po různých zákrocích byl Bálek
odvolán a ustanoven Fr.
Procházka. Několik let trvající
sucho mělo za následek
vyschnutí studně na hřbitově.
Ukázalo se studeň prohloubiti.
Prohloubení svěřeno pumpaři
Heřmanskému
z Vejvanovic,
který to zkoušel vrtáním, avšak
při hloubení as něco přes 2 m
přišlo se na tak tvrdou opuku,že
vrtání více nešlo. Ukázalo se, že
všude u Kostěnic jest spodní
útvar opukový, který jde od
Moravan přes Kostěnice a
Dvakačovice dále, ovšem ve
značné hloubce a stoupá do
výše
v Podboru
a
Dvakačovicích bezmála na
povrch. Studeň zůstala jen o as
přes 1 m prohloubená. Aby měli
vodu na zalévání, zřízená
studna ve výběžku rybníka u

Jelínkových (Jeřábkovi) a přišlo
se na vydatný pramen, který
napájí celý tento rybník, že
voda přetéká.
Starosta místní obce,
resp. Osady Kostěnice stal se
populárním, že jel na svatbu
svého syna ve Francii usedlého,
který
se
tam
oženil
s Francouskou zařídiv si tam
obchod oleji atd. Francouska
tato měla nějakou usedlost
poblíž franc. riviéry. Vosáhlo se
tam zdržel asi 4 neděle a přestal
starostovati.
V září toho roku dochází
k ustavení spolku divadelních
ochotníků, ku kterému se
přihlásilo přes 100 členů.
Starostou spolku zvolen Fr.
Polák a vedoucí paní řídící
Procházková. Za účasti as 25
mládenců
ustaven
klub
„Házená“. Předsedou zvolen
Frant. Roček. Klub nevydržel
dlouho. Rozešel se.
Četnický kapitán Frant.
Král ve výslužbě zakoupil si
v obci od Frant. Šafaříka
pozemek, na němž postavil čp.
103.
Pěstoval na dosti velké
zahradě zeleninu a různé
ovocné stromy a keře. Toto
roku zemřela paní Růžena
Červinková rozená Fibichová,
čp. 46 a paní Marie Štěpánková,
matka paní Marie Shánělové čp.
66.
Z druhé kroniky
Po suchém podzimu
následovala suchá zima. Sněhu
byl jen poprašek, zimní obilí
silně trpělo holomrazy a z jara
kromě některých silných žit
nebylo znát. Sucho panovalo

dále i z jara a jakmile půda
rozmrzla mohlo se síti, ale když
se opravdu otvíralo jaro bylo
vidět, že mnoho a mnoho musí
se zaorat. Nejdříve přišly na
řadu jetele zdálo se, že jest to
živé, ale pomalu se ztrácely, až
nebyly znát a co zůstalo bylo
řídké a nerostlo to , zůstalo ani
ne 50% osevu. Pak následovala
pšenice, nejdřív se zdálo, že to
poroste, ale pak se ukázalo, že
kde byla řídká, seřídla ještě víc
a neměla chuti vůbec růst.
Kdyby se dostavily byly
vydatné jarní deště tak snad by
se byly vzpamatovaly, ale když
pršelo, napršelo sotva na dva
prsty. Kdo rychle zaoral byl na
tom dobře, zejména kdo zasel
pšenice jarní dobře pochodil.
Sklizeň pšenice v obci byla
mizerná, tak zejména na našem
hospodářství na stejné výměře
oproti roku 1933 scházelo 60q
pšenice při 10ti korcích osevu.
Žita byla jen střední. Spíše
slabší a jarní obilí, zejména
ovsy skorem uschlé. Sucho bylo
značné, avšak v polou žní přišel
déšť, že se mohla strniska dobře
zorati, jetele strniskové daly
slušnou seč a jelikož se selo
hodně kukuřice na zeleno a
různých plodin a směska, bylo
čím krmiti až do pozdního
podzimu – do zámrazu.
Cukrovky a brambor narostlo
tolik jako nikdy a tím zažehnán
nedostatek píce, jarní neúrodou
způsobený. Na podzim se selo
trochu raněji a obilí bylo tak
urostlé, že je někde sekali, nebo
spásali dobytkem. Některé obilí
sežloutlo,
jelikož
skoro
nezamrzalo a bylo teplo.
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Nebýti neúrody pšenice,
ovsa, jetele, byl rok jinak do
povětrnosti příjemný a dobrý,
jelikož byla neustále krásná
pohoda ku všem pracím.
Dne 30. června dán do
pense správce školy Norbert
Novák, kterého nikdo nelitoval,
jelikož nebyl učitelem dobrým
v žádném směru. Nejen, že
neučil řádně, nýbrž ani svým
životem a jednáním nebyl
dobrým příkladem. Nejvíce
miloval hospodu. Zahrada u
školy zpustla jako nikdy.
Odešel s nikým se nerozloučiv,
nemaje žádných přátel. Na jeho
místo dosazen Frant. Procházka,
upravoval a přejímal byt od
místní školní rady, přijel před
školu autobus s nábytkem a
ohlásil se řídicí učitel Bálek
z Tisové u Vys. Mýta.
Měl telefonický příkaz
od zemského školního výboru,
by
nastoupil
místo
v Kostěnicích jako měl Fr.
Procházka příkaz od zemského
škol. výboru. Nastoupena cesta
do Pardubic
k inspektorovi,
psáno do Prahy zemské školní
radě, ba sám poslanec Vácha
z Pardubic
jelikož
Fr.
Procházka byl u sociálních
demokratů v organizaci, zajel
do Prahy a tak konečně
obsazení páně Bálkovo bylo
odvoláno a zůstalo zatímní
dosazení Procházkovo. Později,
kdy vypsán konkurz navrhnut
Fr. Procházka a byl také okr.
škol. výborem jmenován a
zemskou škol. radou potvrzen.
V Dašicích byl dobrým
občanem, doufejme, že zde
bude také. Učitel Bálek obdržel
místo v Litětinách.
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František Krátký rolník
čp. 34 předal statek svému
synovi
zase
Františku
Krátkému, který se oženil
s Květou Malířovou, dcerou po
zemřelém rolníku Jos. Malířovi
čp. 26.
Po několik let trvající,
převážně
suché
počasí
způsobilo úbytek vody ve všech
studních. Také studeň na
hřbitově vyschla, že nebylo
možno zalévati květiny na
hřbitově. Proto se rozhlodl
náměstek starosty místní obce
p. Jan Fibich k prohloubení
studně.
Práce
svěřena
Heřmanskému,
pumpaři
z Vejvanovic, který se dal do
vrtání v předpokladu, že přijde
na vodu jako u studní
artézských. Jelikož dle proutku
ukazoval se tam pramen. Měl
vrtati do hloubky 15 m ode dna
studně počínaje. Dokud vrtání
šlo pískem, tak to šlo. As
v desátém metru se přišlo na
nějakou skálu pravděpodobně
opukovou, jelikož u hloubky
kde se dělaly v obci studně
přišlo se na opuku, která se
okolo Kostěnic nalézá všude.
Pak vrtání nešlo, zkoušelo se to
dlátem, ale poněvadž písek
tlumil rány, nemohlo se dostati
nikterak
hloub
a
práce
zastavené. By aspoň bylo na
hřbitově čím zalévat zřídil
starosta v místech kde vyvěral
pramen 150 cm hlubokou
studnu, která dávala dosti vody.
V září toho roku došlo
k ustavení spolku divadelních
ochotníků a přes nepřízeň ze
strany
některých
členů
republikánské
strany
a
tělocvičné jednoty „Sokol“
přihlásilo se přes 100 členů.

stránka 8
Spolek jest velice pěkným .
Vedou jej úředníci z nádraží,
zejména p. řídicí Procházková
jest velice činnou. Předsedou
zvolen zakladatel F. Polák,
náměstkem F. Roček.
Za
účasti
as
25
mládenců
ustaven
v obci
atletický klub „Házená“ ,
předsedou zvolen F. Roček.
Klub vedl si dosti obře. Kapitán
četnictva ve výslužbě Fr. Král
postavil sobě na pozemku od p.
Fr Šafaříka odkoupeném pěkný
domek čp. 103. Pěstoval
zeleninu, sázel stromoví. Měl
hroznou nervosu, proto hledal
v práci uklidnění. Zemřel na
rakovinu srdce, neb něco
podobného.
Růžena Červinková, ro.
Fibichová z čp. 46 zemřela na
rakovinu žaludku v 35tém roce
svého života. Zanechala 2 malé
dítky. Byla to hezká a dobrá
paní. Smrt přišla náhle. Začala
zvraceti a lékař ji poslal do
nemocnice.
Musela
být
operována a za týden zemřela.
Třetí zemřela Marie
Štěpánková, matka rolnice paní
Shánělové na čp. 66 ve stáří 70
let.
Rok 1935
Tento rok nebyl opět
rokem
dobrým.
Počátkem
června nastávají velká vedra,
která trvají až do půl srpna.
Mělo to za následek neúrodu a
nouzi o krmení.
Masopust měl celkem 3
plesy.
Republikánsko
–
zemědělského dorostu, ples
hasičů a ples divadelních
ochotníků. Plesy nebyly valně
navštíveny,
jelikož
nebyl
nadbytek peněz.

V neděli dne 31. března
v 10 hodin večer vykolejil se
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rychlík jedoucí od České
Třebové k Pardubicům, jeda
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plnou parou na výhybku. Za
výhybkovou boudou sjela

stránka 9

lokomotiva z náspu dráhy dolů. Komunisté
mládeneckého
spolku
12 hl.
Bylo štěstím, že se lokomotiva Živnostníci
v Moravanech, který měl účel
10 hl.
utrhla a uvolnila cestu vozům Fašisté
propagovati
národní
4 hl.
s cestujícími. Vozy pak zůstaly Poslanecká sněmovna:
uvědomění přednášel zde 28.
stát. Usmrcen byl jen jeden Strana Republikánská 170 hl.
září 1885 na téma “O životě
topič, který se vlastně uvařil Strana národně sociální 98 hl.
starých Slovanů v českých
74 hl.
v páře lokomotivy. Neštěstí se Strana lidová
dějinách“. Byl tehdy hlídán
stalo následkem, že v tu dobu Strana sociálně demokratická
četníky, ale nic se nestalo.
37 hl.
příjížděl osobní vlak od
Četníci měli přijít na popud
12 hl.
Pardubic do Kostěnic a úředník Komunisté
tehdejšího
starosty
obce.
29 hl.
obávaje se by nevjel do Živnostníci
Slavnost se vydařila velice
5 hl.
vystupujících osob , maje na Fašisté
pěkně a bylo zde z široka
kolejích nákladní vlak pustil Volby byly klidné.
daleka
mnoho
přátel
Dne 26. května konány Udržalových.
rychlík na výhybku. Byla ten
den
hrozná
tma,
takže volby do zemského a okresního
Večer po přednášce bylo
Poměr
týž. divadelní
vlakvedoucí neviděl výstražné zastupitelstva.
představení
světlo, ba neviděl ani službu Starosta osady Jos. Vosáhlo ochotnického spolku, dávala se
konajícího výhybkáře, který nechal náves osázet různými
opereta „Újezdská kasárna“ při
a docela nemístně. nabitém sále a pak to skončilo
dával znamení na zpomalení stromy
jízdy. Na to hrozné divadlo Stálo to 4000 Kč – jen stromy. taneční zábavou.
Osadní zastupitelé to nechtěli
jezdili se lidé z daleka dívati.
Sklizeň cukrovky a
Dne 19. května konány přijmout, leda za cenu vzdání se čekanky nebyla tento rok dobrá,
volby do poslanecké sněmovny. starostenství, vzdal se tedy spíše slabá. Rovněž sklizeň
Ze 411 voličů zúčastnilo se úřadu, odjel do Francie k synovi brambor. Zavinilo to sucho
a vrátil se až po roce.
volby 398 voličů.
v době, kdy řepa a brambory
Dne 18. srpna konala se měly růsti. Obilní monopol byl
Rozvrstvení
bylo
dražba na pronájem obecních zdokonalen zavedením obilní
následující:
pozemků.
Nepromyšlenými knížky. Volný prodej byl
Senát:
podmínkami
klesla
cena zakázán. Vcelku byl to rok
Strana republikánská
148 hl.
Strana národněsociální
83 hl.
pronájmu o 50 %.
neúrodný. Tento rok zemřelo
Ministerský
předseda v obci 9 osob. Zima až do
Strana lidová
69 hl.
Strana sociálně demokratická
Frant. Udržal z Dolní Rovně Vánoc byla mírná.
jako 19tiletý mladík a člen
34 hl.
Květa Udržalová
___________________________________________________________________________________

Tip na výlet při nepřízni počasí – Regionální muzeum v Litomyšli
Výstava ZDENĚK MILER DĚTEM!
1.5.2011 - 4.9.2011
Interaktivní výstava připomíná osobnost a dílo Z. Milera, který v letošním roce oslavil 90.
narozeniny a ve stejném roce jeho nejznámější postavička Krteček 55 let. Výstava je složena z kulis ve
tvaru rozevřených knih, na kterých jsou velké reprodukce Milerových ilustrací. Rozevřené knihy tvoří
„pokojíčky“, ve kterých děti plní různé úkoly. Například pomáhají krtkovi opravit rozbitou raketu,
skládají z paměti příběh z pohádky „Jak krtek ke kalhotkám přišel“, spolu s krtkem hledají cestu z
bludiště, skládají vláček z pohádky „O mašinkách“ a mnoho dalších her a soutěží. Součástí výstavy je
katalog, do kterého si děti zapisují správné odpovědi a za splněné úkoly dávají razítka. Výstava je

zapůjčena od Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava, Klub Ámos a je určena dětem od 4 do 9 let,
rodinám s dětmi, ale nejen jim, zkrátka všem, kteří mají rádi malého Krtečka a jeho kamarády.
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stránka 10

Mlsné jazýčky – tentokrát nepečené letní dobroty
Borůvkový tvarohový dort
Krém: 2 lžíce želatiny, 2 dl mléka, 500 g měkkého
tvarohu, 3 lžíce moučkového cukru, 1 balíček
vanilinového cukru, asi 400 g borůvek
Na ozdobení:šlehačka v prášku, mléko
1 balíček dětských piškotů
Postup:
Dortovou formu vyložíme na dně i po
stěnách piškoty. Želatinu namočíme do vlažného
mléka a necháme nabobtnat. Měkký tvaroh, cukr
a rozpuštěnou želatinu našleháme do hladkého
krému. Polovinu krému nalijeme na piškoty,
pokryjeme další vrstvou piškotů. Do zbývající
části krému přisypeme větší část borůvek a
rozmixujeme. Natřeme na piškoty a uložíme do
chladničky ztuhnout a rozležet. Jednotlivé porce
dortu ozdobíme smetanou připravenou podle
návodu na obalu a zbylými borůvkami

Hotové necháme uležet do druhého dne. Před
podáváním ozdobíme a nakrájéme na porce.
Tiramisu po česku
2 balíčky piškotů, 2 pomazánková másla, 2
smetany ke šlehání, 200 g moučkového cukru,
silná káva, rum
Postup
Pomazánková másla, smetanu a cukr
vyšleháme do hustého krému. Dno dortové formy
vyložíme piškoty namočenými v kávě s rumem.
Na ně navršíme část krému. Postup ještě jednou
zopakujeme a navrch uhladíme zbytek krému.
Dáme do chladu na 24 hodin uležet. Před
podáváním posypeme kakaem.
________________________________________

Pro luštitele

Pařížský dort
1 balíček piškotů, 1 balíček kakaa (125 g), 4 dl
vody, světlá želatina, 1 máslo (příp. rostlinný
ztužený tuk), 150 g cukru moučky, 4 žloutky,
šlehačka na ozdobu.
Postup:
Ve vodě rozmícháme kakao a uvaříme.
Necháme vychladnout. Máslo utřeme s cukrem a
žloutky. Jednu třetinu krému odložíme a zbylé
dvě třetiny smícháme s kakaovou vodou. V
případě, že je hmota řídká, zahustíme ji želatinou
připravenou podle návodu na balíčku. Polovinu
kakaové hmoty dáme do dortové formy a
vmáčkneme do ní piškoty. Na to rozetřeme
odložený světlý krém a opět vmáčkneme piškoty.
Postup opakujeme se zbylým kakaovým krémem.

Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada:
Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana (Haková) Štěpánková -j.š.-, Lenka Jiroutová -l.j.-.
Redakční e-mail: obeckostenice@seznam.cz
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky
upravovány.

