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Prázdniny a dovolenou plnou pohody a
sluníčka přejí
Jana Víchová a Václav Pulkrábek

duben - červen 2012

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 2. 7. 12: 525
Přistěhovali se:
Zrůst Jan nejml.
Zrůst Jan ml.,
Zrůst Martin

č.p.126
č.p.126
č.p.126

Odstěhovali se:
Kučera Marek
č.p.22
Kučerová Andrea
č.p. 22
Kučerová Libuše
č.p.22
Štěpánek Lukáš
č.p.22
Štěpánek Matěj
č.p 22
Štěpánková Barbora č.p.22
Štěpánková Michaela č.p.22
Volodymyr Tomyshynets čp. 140
Tetyana Tomyshynets
č.p 140
Oleksandra Tomyshynets č.p.140
Narodili se:
Liška Pavel
Kňava Lukáš
Gallát Jan

č.p. 185
č.p. 187
č.p.112

Opustil nás:
Zrůst Jan

č.p.126
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Z obecního úřadu...

Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 28.6.2012
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
22.3.2012.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
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pozemky podle GP č. 364-51/2012 a 365-53/2012
p.č. 554/6, 580/23, 580/24, 580/25, 580/26 vše
v k.ú. Kostěnice.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako
zhotovitele nového územního plánu firmu APROJEKT Pardubice, ing. arch. Petr Kopecký,
Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice.

úpravu

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení
věcného vybavení pro družstvo mladých hasičů.

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný
převod pozemků na Pardubický kraj, p.č. 554/5,
580/11, 580/17, 582/5, 582/6, 621/7, 623/3,
623/4, 633 vše v k.ú. Kostěnice.

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup
pozemků zastavěných chodníkem p.č. 621/27,
621/32 v k.ú. Kostěnice za 112 000,- Kč a
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

3. Obecní
rozpočtu.

zastupitelstvo

schvaluje

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný
převod pozemků od Pardubického kraje, p.č.
554/3, 554/4, 580/19, 580/20, a nově vznikající

9 Obecní zastupitelstvo schvaluje odpuštění
nájemného v obecní hospodě na dobu do
30.9.2012.

___________________________________________________________________________________

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Obec Kostěnice tímto vypisuje výběrové řízení na pronájem obecního bytu.
Jedná se o pronájem nově zrekonstruovaného obecního bytu 2+1 se samostatným vchodem.
Přihlášky je možno podat do 27.7.2012 na Obecním úřadě.

Indiánské táboření
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
organizátorům Indiánského táboření. V pátek
29.6.2012 dospělci z Kostěnic vyrazili s 29
dětmi do obce Zhoř u Luže. Troufli si i na úplnou
drobotinu (nejmladšímu účastníkovi
byli 4 roky).
Měla
jsem
možnost
„kontroly“ tábora a musím říct, že
jsem tam našla pouze SPOKOJENÉ
děti (i vedoucí  ).
Ještě jednou VELKÝ DÍK.
Za Obecní úřad Jana Víchová

Poděkování
Rodina Zrůstova děkuje SDH Kostěnice
(Petru Zahrádkovi, Vlastovi Englichovi ) za
poslední rozloučení s Janem Zrůstem.
Prodej štípaných metrových
polen - vhodných do Vašich
krbových kamen
Listnaté tvrdé
– 1114,kč s DPH za prostorový metr
Listnaté měkké
– 1026,kč s DPH za prostorový metr
Kontakt: ing. Mlynář 603 894 385
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Z obecního úřadu...
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Blahopřejeme:
V MĚSÍCI ČERVENCI 2012 SLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Bečková Anna
paní Kučerová Vladimíra
paní Jeřábková Marie
V MĚSÍCI SRPNU 2012 SLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Kučera Josef
paní Molková Božena
pan Brychta Luboš
V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2012 SLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Štech Zdeněk
paní Janková Věra
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Srdečně blahopřejeme manželům Evě a Petrovi Jandovým
k uzavření sňatku v kapli Matky Boží v Kostěnicích dne 16.6.2012.

(-g.z.-)
___________________________________________________________________________________

Čtení pomáhá…
Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě
něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.
Charitativní projekt, ke kterému
podrobnosti najdete na webových stránkách
www.ctenipomaha.cz, je určen pro žáky
základních a středních škol. Volný prázdninový
čas můžete věnovat čtení knížek, které jsou
vybrány odbornou porotou a pomoci 50-ti
korunami na dobročinný projekt. Pak budete mít
třeba dobrý pocit z toho,že někomu svým
„příspěvkem“ pomůžete a dobrý pocit ze sebe,
že vaše volno je vyplněno i jinou činností,než
jsou počítačové hry…….
Tak to byl takový můj tip nejen na
prázdniny. Přeju všem dětem hezké prázdniny.
Dospělým příjemně strávený čas na dovolených.
A pokud by některý z vás chtěl trávit svoje
volno s hezkou knížkou, ráda vás uvidím v naší

obecní knihovně. Ta je otevřena v neděli od 18
do 19 hodin.
Štěpánka Janatková – knihovnice
______________________________________
RELAX VÍKEND PRO ŽENY
Najděte si čas na relaxaci a dopřejte si
odpočinek nejen tělu, ale i duši.
Masáže, kosmetika, břišní tance,
pedikúra, diagnostika výživového
stavu,.... a to vše v příjemném prostředí
penzionu na Vysočině.
Termín: 24.-26.8.2012
Cena: 1650,- (v ceně je zahrnuto
ubytování na 2 noci, stravování 5 x
denně + grilování, lekce břišních tanců)
více informací na www.jiroutova.cz.
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Společenské a sportovní dění…

Čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic zahájila zkouška letu
na koštěti u kulturního domu. Poté co malé
čarodějky a čarodějové, svými neohroženými
výkony, složili letecké zkoušky, vyrazili
průvodem k ohni. Na louce už čekali hasiči, kteří
nejen dohlíželi na klidný a bezpečný průběh akce,
ale také připravili pro všechny účastníky táborák
na opékání buřtů a výborné občerstvení. Na své
malé nástupce čekala na louce spousta čarodějek
s úkoly a hrami. Letos bylo velice příjemné
slunečné počasí, které doladilo pohodovou
atmosféru celé akce. Na louce se udál takový
veliký příjemný piknik.
________________________________________
Dětský den
Letošní dětský den měl název Piráti z Kostěnic
aneb dobrodružná cesta za pokladem. Výprava
začínala na louce za bytovkami, tam se malí piráti
museli vybavit na svou nebezpečnou výpravu,
získali tam pásku na oko, šátek „na piráta", a
měšec na lup, na další zastávce získali kord a pak
už mohli vyrazit vstříc dobrodružství, potkali
krásné havajanky, nebezpečné lidožrouty, lstivé
korzáry i nevinné unesené obchodníky. Na
dolním rybníku si mohli vyzkoušet opravdovou
plavbu na lodi, během které je přepadli piráti,
vyzkoušeli si také střelbu na terč, mytí paluby,
ručkování ke stožárům, vylévání vody z děravé
loďky atd. Na hřišti se pak mohli projet na
ponících a utratit svou kořist z dobrodružné
výpravy na přístavním tržišti. Nechyběla ani
střelba z děla :-). Děkujeme všem domorodcům a
korzárům za jejich bezva nápady i pomoc a
malým i velkým návštěvníkům za příjemnou
atmosféru.
________________________________________
Myslivecký den
Myslivecké sdružení uspořádalo již tradiční
myslivecký den, termín vychází většinou na
druhou sobotu v červnu, letos tedy 9.7.2012.
Tématem mysliveckého dne je představit a
přilákat děti k zájmu o myslivost. Mladí účastníci
mohli zhlédnout výcvik loveckých psů, který
předvedl ing. František Kerda. Diváci se
přesunuli na dolní písník, kde cvičený pejsek
předvedl dohledávání ve vysoké trávě, našel
„úlovek" i ukrytého člověka. Akci navštívil také
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pan Kyncl, který vede kroužek přátel myslivosti
při okresním mysliveckém spolku Pardubice, ten
poutavě
vyprávěl
dětem
o
myslivosti.
Na každém správném mysliveckém dnu si může
každý účastník „zastřelit" svého prvního divočáka
i když jen papírového a vzduchovkou :-). Malí
účastníci byli odměněni drobnými dárky a každý
kdo přišel měl možnost ochutnat grilované sele.
Den pokračoval v příjemné atmosféře až do
brzkých ranních hodin.
________________________________________
Indiánské táboření
První prázdninový víkend vyrazila velká výprava
malých a velkých indiánů kmene Šajenů na lov
bizonů.
Kmen osídlil údolí v kaňonu řeky Missourri...
Tak začala naše dobrodružná výprava do
divočiny:-)
Tábořit vyrazilo 29 dětí a 8 členů rady starších.
Přálo nám krásné počasí, tak jsme mohli
prozkoumat řeku, postavit lodě, vypravit se s luky
na bizona a hlavně stanovat, spát ve spacáku a jíst
z ešusů a získat svými dovednostmi indiánské
jméno :-). Velký dík za odvahu patří našim
indiánským kuchařkám Horké vařečce a Rychlé
kvrdlačce.
Děkujeme všem malým i velkým indiánům, jak
byli stateční a odvážní a všem spřáteleným
bledým tvářím za srdečnou pomoc při přípravě a
realizaci naší výpravy. Howg - domluvil jsem.
PS: Indiáni pozor sledujte vývěsky, šaman něco
chystá...
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Oslavy 130 let založení sboru dobrovolných
hasičů v Kostěnicích
Když jsem před půldruhým rokem na
výroční členské schůzi řekl, že v roce 2012
oslavíme 130 let od jeho založení, většina členů
sboru to přijala s povděkem – slavíme totiž moc
rádi. A tak jsme se po dlouhých přípravách letos
23. června dočkali. A protože jsme se
připravovali opravdu velmi pečlivě a svědomitě
přimluvil se svatý Florián u svatého Petra a ten
nám zařídil krásné počasí. Na oslavy jako byla ta
naše přímo stvořené.
A tak jsme v sobotu ráno vyrazili do
průvodu, i když se nám tento nezdál zprvu nutný.
Ale Roman nás přesvědčil, že průvod je základ
oslav a nakonec jsme mu museli dát za pravdu.
Cestou jsme se zastavili pokřtít nově
zrekonstruovanou
požární
zbrojnici.
Tu
slavnostně otevřeli naši starostové, rozuměj obce
a hasičů. Ve zbrojnici poté byly po celý den
vystaveny krásné obrázky dětí z mateřské školky
s hasičskou tematikou. Po křtu jsme za zvuků
hudby vyrazili nahoru na plac po bývalé skládce,
kde probíhal další program.
Protože vše bylo dobře připraveno,
probíhal program jako po drátku. A tak si všichni
přítomní mohli poslechnout dechovku a poté

přišla slavnostní chvíle předání pamětních listů
bývalým, ale i stále aktivním členům našeho
sboru. Děkujeme všem pozvaným členům, že
dorazili a oslavili s námi 130let trvání sboru ke
kterému přispěli svou prací v něm v letech
minulých.
A pak došlo na prezentaci všeho, co
souvisí s hasičinou. Bylo možno shlédnout
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hasičskou techniku nejen okolních SDH, ale také
profesionálních hasičů z Holic a Pardubic. Náš
dík patří všem sborům za jejich účast ať už,
technikou nebo bez, především pak profíkům,
protože vidět na jedné akci auta jak z Pardubic,
tak z Holic se jen tak nepovede.
Také ukázky požárního sportu byly velmi
zajímavé a při pohledu na naše děti nemám o
budoucnost našeho sboru sebemenší obavy.
Vrcholem poté byl cvičný poplach pro naši
zásahovou jednotku. Všichni přítomní mohli
vidět, že hašení máme zvládnuté a nacvičené a že
dorazíme vždy a včas. Cvičný požár hospody
(jiné objekty nehasíme) byl uhašen v zárodku a
bez sebemenších problémů. Žádný člen sboru se
při zásahu neztratil, nikdo neuhořel, nikdo se
neutopil a to je přeci úspěch. Všichni obyvatelé
Kostěnic (dál naše působnost nesahá) si po
shlédnutí poplachu mohli oddechnout, pokud by
jim hořel dům hasiči jim ho rychle uhasí - profíci
z Pardubic.

Další částí programu byla ukázka
kaskadérů na místní silnici mezi hřbitovem a
horním rybníkem – nevím kdo to místo vybíral,
ale jistá souvislost se zde vkrádá. Dorazili také
příslušníci dopravní policie s novým služebním
VW Passat určeným na stíhání pirátů silnic. Po
jeho zhlédnutí a seznámení se s jeho parametry a
výbavou, nejspíš začnou někteří z nás jezdit podle
předpisů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří
nám pomáhali s oslavami a nejsou členy našeho
sboru.
U příštích oslav se na vás budeme těšit.
Tomáš Vlastník - SDH Kostěnice
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Už je vcelku jasné, že po
vítězství
nacistické
strany
v Německu, nebude náš národ
ušetřen
jejich
pozornosti.
Nevíme jak, nevíme kdy,
nevíme zatím jak krutě to náš
národ zasáhne. Zůstává jen víra,
že bude jiné řešení jejich výbojů
než válka. A i když, tak
přesvědčení, že se budeme
bránit. Zatím, i když s obavami,
žije se normálně.
1936

Začátek roku počal
mírnou zimou, že nebylo možno
skorem udělati led. Začátek
masopustu byl zahájen plesem
organizace republikánské strany
– dorostu. Ples byl pěkný ač ne
přeplněný.
Druhý ples byl Sboru
dobrovolných
hasičů
v Kostěnicích a řadil se k plesu
předcházejícímu.
Bylo
pozorovat, že rok 1935 byl
rokem hubeným a že lidé šetří.
Všude skromnost a nic nad
průměr.
Třetí
ples
byl
železničních zaměstnanců pro
Kostěnice
a
okolí.
Byl
nejčetněji navštíven a velice
slušný.
Mimo plesy pořádala
hostinská Kristina Havlíčková
každou neděli odpolední zábavu
taneční od 3 hod. odpoledne do
6ti hod. večer. Ty byly vždy
silně navštíveny, jelikož bylo
vstupné nízké. 2 K muži a 1
K dáma.
(Odsud psal kroniku jiný
kronikář)
Z popudu
Okresního
úřadu v Pardubicích pořádán
byl 15. Května … komisí (jakou
nemůžu přečíst) III. Masarykův
den ČS. zahraničí. Zúčastnila se

Zajímavosti a trochu zábavy
jej tělocvičná jednota „Sokol“ a
spolek divadelních ochotníků
sehráním
divadelní
hry
„Prapor“. Den byl velice četně
navštíven. Zahájil jej starosta
obce Frant. Polák proslovem,
přednášely děti a cvičily atd.
Povětrnost v roce 1936
byla celkem příznivá, až na
deště v době sklizně obilí.
Převážně vlhké počasí umožnilo
růst pícnin do té míry, že sena
jetele, vojtěšky atd. narostlo
tolik, jako nikdy před tím.
Napočátku žní začaly však
deště a stalo se, že žita, pšenice,
ječmeny i ovsy a směsky
posečené, začaly na poli růst.
Kdo
měl
obilí
v dobře
zdělaných „panákách“ byl na
tom poměrně nejlépe. Snad i
tam leccos vzrostlo, ale nebylo
to velké. Rovněž vyrostly
krásné jetele strniskové a velice
mnoho se jich usušilo. Od druhé
polovice září však nastalo dosti
chladné počasí, které potrvalo
již skorem do konce roku. Obilí,
které se počasím zdrželo v setbě
dlouho nevzcházelo a bylo ku
konci roku celkem chatrné.
K tomu se přidružilo, že se
značně rozmohly polní myši a
sice
v jetelových
polích
zejména na strniskovém jeteli.
Hubením, chytáním , vyléváním
a otravováním pšenicí přece se
záplava
značně
zmenšila.
Cukrovka, brambory, čekanka
se ještě dobře sklízela a výnos
byl velice uspokojivý, tak , že
nebyl případ jako v roce 1935,
že vzdor tomu, že Kostěnice
mají malý odváděcí kontigent
řepný, v roce 1935 jej ani
nedodali.
Sklizeň zelí hlávkového
byla abnormální, nemohla se
vůbec prodat a muselo se
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ponejvíc skrmit. Obilí však
valně nesypalo a sice špatným
počasím v době odkvětu a
v době zrání a sklizně vlhkým
počasím.
V čísle popisném 53 žila
před 60ti lety rodina Jehličkova
na tehdejší poměry značně
zámožná. Jediná dcera Marie,
když zemřel starý Jehlička,
který byl slepý, provdala se za
p. Ctibora, ředitele Obchodní
akademie v Chrudimi. Žili jako
bezdětní manželé pak na penzi
v Táboře. Ředitel, resp. rada
Ctibor zemřel a ponechal
majetek manželce, která jej
přežila. Před svoji smrtí
odkázala
jednotě
„Sokol“
v Kostěnicích 2000 K, hasičům
as 500 K, chudým obce 100 K a
1000
K obci
na
nějaké
investice.
Obecní zastupitelstvo ve
své schůzi ze dne …. Usneslo
se tohoto obnosu užíti na zřízení
památníku padlým. Poněvadž
místo, kde určeno památník
postavit bylo velice nízko pod
úrovní silnice a pro časté deště,
nemohlo se zavézt, musela se
slavnost a postavení odložit na
rok 1937.
Následkem nahromadění
zásob obilních snížila obilní
společnost cenu obilí u pšenice
o 18 K, žito a ječmen o 12 K a
ovsa o 8 K. Následkem lehčí
váhy pšenice a žita nedocílilo se
za pšenici nejvíce 120- 135 K,
žito 114 K. Byla z toho značná
nespokojenost mezi rolnictvem,
jelikož snížené ceny a k tomu
značně slabá sklizeň poškodila
rolnictvo značně. Nemůže již
stačiti na všechna břemena,
která mu vedení státu určuje.
Tak má kočí 15kráte
tolik,
jako
před
válkou
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služka rovněž a k tomu
břemeno sociálního pojištění,
daně as 11-12krát dražší, látky
20 kráte dražší atd. a rolník
sotva 7 kráte tolik, což vede
nezbytně k tomu, že prodělává a
zadlužuje se.
Podzim a už i konec léta
začal počasím chladným, že
zaseté obilí pozdě vzcházelo a
nevzrůstalo, jinak sklizeň a
výnos cukrovky byl až velmi
dobrý, brambor dobrý. Sklízelo
se vzdor nepříznivému počasí
celkem dobře.
Zemřeli:
František Špaček, rolník čp. 80,
zemřel 24. dubna 1936 plicní
chorobou, půl roku skorem
zvolna chátraje. Usedlost přešla
na sestru Annu Špačkovou.
Jindřich
Hylák,
svobodný
rolnický syn v čísle 25 zemřel
po dlouho trvající nemoci
plicní.
Změny v držbě:
Anna Benešová čp. 28, která
zemřela v r. 1935. Po delším
jednání obdržel vnuk František
Kašpar pozemek, který prodal
Františku Jirkovi.
Václav Jelínek, rolník čp. 33
předal usedlost synu Čeňku
Jelínkovi a jeho manželce
Růženě, rozené Konvalinové
z Dřítče.
Frant. Veselá předala domek čp.
43 zeťovi Adolfu Jilkovi a dceři
Marii. V čísle 54 usadil se jako
nájemce holič Oldřich Kudrna.
Antonín Kašpar železniční
zřízenec z Dašic, koupil u
železniční vlečky místo patřící
J. Malému z Moravan a
vystavěl tam čp. 121.
Druhá kronika rok 1936
Zima od začátku roku
byla mírná a počasí bylo
převážně vlhké, zejména o
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žních, kdy obilí porostlo.
Krásná byla úroda jetele.
Hraboši začaly se nebezpečně
rozmnožovat, ale podařilo se je
vyhubit. Zelí narostlo tolik, že
se to všechno prodati nemohlo.
V masopustě byl pořádán ples
agrární,
pěkný,
ale
ne
přeplněný, pak ples hasičský a
hodně
navštívený
ples
železničářů.
Každou neděli byly
pořádány
hostinským
Havlíčkem
odpoleničkytaneční zábavy od 3 do 6 hod.
večerní, četně navštěvované.
Z popudu obec. úřadu pořádán
v obci
III.
Masarykův
zahraniční
den
pořádaný
Sokolem a ochotníky, kteří
provedli hru „Prapor“.
Paní Marie Ctiborová
rozená Jehličková z Kostěnic
věnovala obci dar 1000 K.
Obecní zastupitelstvo usneslo
se, by dar byl použit na zřízení
památníku
padlých
na
prostranství vedle kapličky. Byl
to vlastně nepěkný dolík a
musel se dříve zavézti hlínou
z obecního písníku.
Značnou nespokojenost
mezi
rolnictvem
vzbudilo
snížení cen obilí, které toho
roku se valně urodilo. Podzim
byl
chladný,
ale
výnos
cukrovky a brambor byl celkem
dobrý.
Rok 1937
Počasí začátkem roku
vykazovalo jen malé mrazy, že
voda skorem nezamrzla a byl-li
větší mráz dlouho netrval a
přišla zase obleva.
Masopustní
veselí
začalo plesem republikánské
strany a dorostu. Byl hezký, ale
celkem poměrně slabý. Druhým
plesem
byl
ples
Sboru
dobrovolných
hasičů
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v Kostěnicích. Byl sice četněji
navštíven, ale i celkem slabější
než jiná léta. Zastaveny byly i
odpoledníčky u Havlíčků. Slabé
návštěvy. Spolek divadelních
ochotníků
pořádal
v den
narozenin prezidenta Masaryka
divadelní
představení
s přednáškou p. řídícího učitele
Františka Procházky. Při jarním
odvodu nováčků byli odvedeni
všichni ze třetí odvodní třídy a
sice:
Jaroslav Jeřábek čp. 10,
Jaroslav Fibich čp .1, František
Voříšek čp. 16, Bohumil
Lohynský čp. 58, jsouc právě
tento
rok
ženat
a
z Moravanského
Antonín
Marek.
Dobrovolně
byli
odvedeni Čeněk Jeřábek a
Rudolf Vích.
Úprava
místa
pro
památník
padlých
bylo
dohotovené. A po dohodě
s bývalým
ministerským
předsedou panem senátorem
Fr.
Udržalem
stanovená
slavnost odhalení na den 16.
května 1937, to je o svátcích
svatodušních.
Slavnostím
řečníkem byl pozván p. učitel
Kolášek z Pardubic, legionář,
kapitán ruských legií. Slavnosti
zúčastnila se jako stráž četa
jezdeckého
pluku
svatého
Václava
z Dašic
s podplukovníkem.
Přítomno
bylo 50 členů Národní gardy
z Pardubic, legionáři v krojích,
Sokol Kostěnice a okolí, Hasiči
z Kostěnic a Dašic. Jako
zástupce Okresního úřadu rada
Dr. Rais z Pardubic. Dále
účastnila se průvodu Selská
jízda okresu holického a
nesčetné zástupy obecenstva.
Památník zhotovený sochařem
Zahálkou z Pardubic, postavený
na místě i park,
budil
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všeobecný zájem.
Druhou částí slavnosti
bylo pojmenování tří líp
zasazených
v parku
za
památníkem.
Ve
středu
zasazená byla lípa presidenta
Dr. Beneše, po pravé straně lípa
Švehlova, po levé straně lípa
Udržalova. Po slavnostní řeči p.
kapitána Koláška promluvil p.
senátor
Udržal,
školačka
Čermáková přednesla báseň a
místní starosta Jan Fibich
provedl odhalení. Pak proveden
akt pojmenování líp. První
pojmenovaná - lípa presidenta
Beneše.
Provedla
slečna
Svatoňová Marta básní:
V tomto našem sadě
v středu pěkně v řadě
zasazena byla, lípa ušlechtilá.
Byla sazena, ale nemá jména
A mě uloženo bych jí dala
jméno.
Vedle stojí lípy, mají velká
jména,
a já chci jim býti víc jak
rovnocená
Co nám všem je drahé pro tu
lásku svatů,
naše republika. Volím hlavu
státu –
Presidentská lípa
Jest to teprv druhá a naše srdce
žádá
By líp těchto byla celá řada.
By se nesplnilo jak nás Němci
straší,
Že učiní konce republice naší.
V pořádku a klidu, vědomi své
síly
přečkáme tu zlobu, dojdeme
k svému cíli,
se svým presidentem oblíbeným
všady.
Porazíme tyto nepřátelské řady.
A když bude třeba, armáda tu
stojí,
Připravená, vzorná z všelikému
boji
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A ještě se najde a povede nás
znova
Genius Žižkův, vítězná
korouhev Václavova.

Pojmenování lípy Švehlovy
provedla
slečna
Antonie
Brychtová následující básní:
Když po dlouhém krve
prolévání
se zrodil obnovený český stát
Tu v jásotu a proudu radování
To jméno „ Švehla“ bylo stále
znát.
Vždyť on to byl jejž rukou
neochvějnou
ten prapor Svobody tak hrdě
zved
A slavně s rozvahou vždy
stejnou,
po celá léta stát ten také ved.
Byl velkým nejen ve vedení
státu
a naše hlava s úctou se jen
sklání,
smrt těžkou měl jen za odplatu,
Leč velkým zůstal i v svém
umírání.
ač nároku měl na královské
pocty,
přec zemřel jako sedlák prostý
a proto v úctě toho jména
ty lípo Švehlova buď provždy
ctěná.
Po přání p. senátora Udržala
nebylo u jeho lípy mnoho
mluveno.
Pojmenování
provedla slečna Fibichová
následovně:
Nemám mnoho mluvit,
Řeknu to jen krátce,
Za tu lípu mluví
padesát let práce
A až někdy jiná
pod tou lípou stane
Bude moci říci
a nám v srdci plane.
obce

Po poděkování starostou
Fr. Polákem slavnost
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skončena a hosté odešli do
zahrady p. Teplého a p.
Jeřábkové, kde při koncertu
setrváno do tmy.
Výlohy na památník:
Sochaři Zahálkovi za zhotovení
památníku
4.600,-- K
Úprava místa
600,-- K
Za stromy, keře, plot 2.000,--K
Výlohy slavnosti
3.000,--K
Celkem
10200,-- K
Příjmy na památník:
Dar paní Marie Ctiborové
z Tábora
1.000,-- K
Dar Kampeličky, Kostěnice
1.000,-- K
Výnos slavnosti
5.200,-- K
Sbírka
1.000,-- K
Obec na úpravu místa a návsi
2.000,--K
Celkem
10.200,--K
Postavením památníku
získala obec na vzhledu tolik,
že všem kteří obcí pojíždějí se
to velice zamlouvá.
Průběh slavnosti prošel
rozhlasem v rádiu, takže o
slavnosti se vědělo v celé zemi.
Selskou jízdu pohostila paní
Jeřábková a význačnější hosty
s panem
senátorem
v čele
starosta obce Polák.
Nestálé počasí proměnilo se
v sucho tak, že ječmeny v obci
silně zaschly a vývin ostatních
obilnin značně zarazil, tak že
ačkoliv úroda byla dobrá,nebylo
mandel nad průměr. Ale jinak
s rokem nutno býti velice
spokojeno, jelikož narostlo pak
brambor a cukrovky a jiných
krmných rostlin tolik, že to už
dávno nebylo. Jelikož obilí
dosti sypalo, možno říci, že
takových let bylo by třeba
několik.
Na počátku roku zemřel
v Praze slavný historik selský
univerzitní profesor Dr. Pekař,
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který v Kostěnicích býval na
posvícení a jest podepsán v této
knize pamětní.
Dne 14. září zemřel
v Lánech na zámku první
president českosl. republiky
profesor Masaryk jsa delší dobu
raněn mrtvicí a churav. V den
kdy umřel, zvonilo se mu v celé
republice.
Pohřeb konaný z Prahy,
kam byl převezen zpět z Lánů
byl tak imposantní , že po celé
věky takového nebylo (Dne
21.září).
V obci ačkoliv bylo
mnoho
práce
s vybíráním
brambor sešlo se obecenstvo do
školní budovy a po proslovu
starosty
obce
poslouchán
pohřeb z rozhlasu. Byla svolána
schůze obec. zastupitelstva
polit. obce a usneseno by na
místě, kde stojí lípa presidenta
Masaryka zřízen byl park a
nazván parkem Masarykovým.
Na den svatého Václava
uspořádána byla tryzna za
zemřelého presidenta v hostinci
u Havlíčků, na níž promluvil p.
učitel Valášek z Dašic a děti
přednesly příslušné básně a
zazpívána
národní
hymna
československá.
Oslava
28.
října
provedena byla v obci schůzí
občanstva u
památníku
padlých.
Přítomné
přivítal
starosta osady p. Jan Fibich,
načež školní dítky přednesly
příležitostné básně.
Pak promluvil starosta
obce Frant. Polák slavnostní řeč
– kterou kdysi promluvil prof.
Pekař na universitě. Nakonec
školačka Ročková přednesla
báseň „ Přísaha národa“.
„Kampelička“ spořitelní
a záložní spolek v Kostěnicích
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provedla přestavbu své budovy
a to tím způsobem, že skladiště,
které bylo dost velké se
zmenšilo a zřízena tam dílna
strojnická,
místnost
pro
zasedání obec. zastupitelstva a
místnosti
pro
úřadování
„Kampeličky“.
Ve dvoře rolnického
družstva
v Chotči,
cihelna
Kostěnice,
postaveno
pro
rolnické družstvo Pardubice
skladiště, a zrušena cihelna.
Správce
cihelny
Kubíček
přeložen do Pardubic, kde
zanedlouho
raněn
mrtvicí
odešel do pense, postavil si na
zahradě domek, který dostal
číslo 130.
Berní
správa
pojmenovala
všechny
výměnkářské
budovy
popisnými čísly, tak, že tím
přibylo v obci 8 čísel.
Pojmenovány byly:
Výměnkářský domek při č. 21 –
na 122, při č. 31 na 123, při č.
34, na 124, při č. 50 na 125, při
č. 59 na 126, dílna Fr. Jírka na
127, při č. 20 na 128, při č. 74
na 129.
Prodej na stavbu:
Pan Josef Šafařík čp. 24 prodal
Jindřichu Harapátovi, Frant.
Harapátovi a jejich sestře
Anežce provdané Pinkasové tři
stavební místa po 19 K za jeden
krychlový sáh, čili 5.500 K za
jedno místo. Ačkoliv nebylo to
nikterak vhodné na vzhled obce
byla konečně stavba povolena,
s kterou se začne as v roce
1938.
Úmrtí v obci:
Zemřel Josef Brychta, domkář
čp. 3. Byl dlouhá léta
strážníkem a mimo toho chodil
s mlátičkou. Při tom přišel
k úrazu. Vstrčil neopatrností
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nohu do mlátičky, která mu ji
skorem po koleno rozdrtila.
Stáří 60 let.
Marie Schánělová čp. 51,
manželka
Jos.
Scháněla,
zemřela po delší nemoci. Stáří.
Marie Polívková, svobodná ve
stáří 18 let na souchotiny.
Františka Jiroutová manželka
výměnkáře z čp. 20, ve stáří 62
let.
Františka Černá, manželka Fr.
Černého,
bývalého
mistra
kovářského ve stáří 65 let. Anna
Fibichová, svobodná, ve stáří
32 let na tuberkulózu. Otakar a
Jaroslav Schejbalovi, školáci ve
stáří 8 a10 let v nemocnici
v Pardubicích
na
záškrt.
Antonín
Hetych,
staniční
manipulant na dráze ve stáří 54
let. Pohrudnice.
Změny v držbě:
Domek čp. 43 Frant. Veselé,
převzal její zeť Adolf Filek,
zedník a betonář.
Domek č.p 58 převzal od matky
Julie
Lohynské
Bohumil
Lohynský a Anežka. Domek čp.
63 převzal od matky Josef
Velinský a Marie, rozená
Roztočilová. Usedlost čp. 80
patřící Anně Špačkové převzal
sňatkem
Antonín
Kučera
z Jesničan. Frant. Jirek koupil
od Frant. Šafaříka 6 1/2korce
pole, za 1 korec 61/2 tisíce K.
Konec roku:
Sklizeň řepy cukrovky byla
velmi dobrá, tak, že ji zůstalo
mnoho na skrmení, neb se
prodala levně, za 7,8 až 10
korun na různé účele (na líh a
na sušení). Rovněž sklizeň
brambor byla velice slušná, tak,
že se velice zvedl chov prasat i
hovězího dobytka tak, že klesl
tento na ceně.
Obilí sice platilo lépe,
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135 K žito, 160 K pšenice, ale
dosud
se
to
nerovná
s požadavky
čeládky
a
pracovního lidu. Porovnání
služného z roku 1904. Kočí
120 K ročně – nyní 180
K měsíčně. Dělník 1 K denně nyní 10-15 K denně . Služky
vůbec nejsou k dostání a slouží
zde asi 3 Slovačky.
Ten samý rok v 2 kronice
Zima byla velmi mírná a
celkové počasí bylo posušší,
úrodnost prostřední. Masopustní
veselí
zahájeno
plesem
republikánské strany, druhým
plesem byl ples hasičský,
značně slabý. V hostinci u
Havlíčků pořádány odpolední
taneční
zábavy,
zvané
odpoleničky, ale pro slabou
účast byly zastaveny. Spolek
divadelních
ochotníků
uspořádal na oslavu narození
presidenta Masaryka divadelní
představení s přednáškou p.
řídícího Procházky.
Odvody:
Při
jarním
odvodu
byli
odvedeni
všichni
z třetího
ročníku odvodem povinných a
sice Jaroslav Jeřábek, Jaroslav
Fibich, Frant. Voříšek, Bohumil
Lohynský, a Ant. Marek
z Moravanského. Dobrovolně
byl odveden Čeněk Jeřábek a
Rudolf Vích.
Na
zavezeném
prostranství u kapličky byl
postaven památník padlých,
znázorňující
dva
vojíny.
Prostranství osázeno živým
plotem a v pozadí vysázeny
ozdobné křoviny a tři lípy.
Slavnost odhalení památníku
padlých konala se 16. května,
(letos ten den to bylo 75 let),
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kdy právě připadaly svátky
svatodušní. Slavnostní řečník
byl p. učitel Kalášek z Pardubic,
kapitán ruských legií. Slavnosti
se zúčastnila četa jezdeckého
pluku sv. Václava z Dašické
posádky i s plukovníkem, 50
členů národní gardy, selská
jízda a všechny spolky i
korporace místní i z okolí. Jako
zástupce
okresního
úřadu
zúčastnil se rada Dr. Rais
z Pardubic.
Památník byl zhotoven
sochařem Zahálkou z Pardubic.
Do slavnosti bylo zapojeno
pojmenování tří líp zasazených
v parčíku a sice lípa Švehlova,
Benešova
a
Udržalova.
Pojmenování provedly sl. Ant.
Brychtová, sl. Marta Svatoňová
a sl. Marie Fibichová. Po
slavnostní řeči p. Kaláška
promluvil p. Senátor Udržal,
školačka Čermáková přednesla
báseň, místní starosta p. Fibich
provedl odhalení památníku.
Celkové výlohy byly 10.200,-K. Ale mnoho bylo uhrazeno
dary a tak obec zaplatila na
úpravu místa 2.000 K. Průběh
slavnosti
byl vysílán čsl.
rozhlasem .
Úroda tohoto roku byla
velmi dobrá, zvlášť bramborů a
cukrovky narostlo mnoho.
Počátkem roku zemřel
v Praze historik, univerzitní
profesor Dr. Pekař, který byl
v přátelském
vztahu
se
starostou Fr. Polákem. Dne 14.
září zemřel v Lánech u Prahy na
zámku první president čsl.
republiky prof. Masaryk, jsa
delší dobu raněn mrtvicí a
nemocen. Dne 21. září konal se
jeho pohřeb, který byl tak
imposantní, že po celé věky
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takového nebylo. V den jeho
pohřbu sešlo obyvatelstvo do
školní budovy ač bylo dosti
práce. Po proslovu starosty
obce poslouchán byl pohřeb
v rozhlase. Na památku toho
zřízen byl parčík kolem lípy
Masarykovy. Na den Sv.
Václava uspořádána tryzna za
zemřelého presidenta v hostinci
u Havlíčků, na níž promluvil p.
učitel Valášek z Dašic. Na
oslavu 28. října byla svolána
schůze k památníku padlých.
Občanstvo přivítal p. místní
starosta Fibich, byly přednášeny
básně. Potom promluvil starosta
Polák slavnostní řeč. Slavnost
ukončila školačka Ročková
básní „Přísaha národa“.
Tento rok zmenšila Kampelička
svoje skladiště a učinila z části
dílnu, která byla pronajata
strojnickému mistru Josefu
Tučkovi z Kostěnic. Cihelna na
pískové cihly byla úplně
zrušena a proměněna na
skladiště rolnického družstva.
Správce
cihelny
Kubíček
odchází do Pardubic, kde byv
raněn mrtvicí odchází do
soukromí. Postavil si domek ve
své zahradě, který dostává č.
130. Tento rok označila berní
správa všechny výměnkářské
budovy popisnými čísly, čímž
přibylo do obce 8 čísel. Tento
rok prodal p. Josef Šafařík 3
stavební
místa
rodinám
Harapátů. Zemřelo 9 občanů
z nichž bylo 6 žen.
I tento rok nastávají změny
v držbě. Obilí platilo lépe než
jiná léta, bramborů a cukrovky
se urodilo dost. Služné kočího a
služek značně stouplo a byla o
ně nouze.
Květa Udržalová
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