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Obecní statistika

POČET OBYVATEL
k 13.4.2015:

534

Odstěhovali se:
Jaroslava Placková č.p.118
Monika Placková č.p. 118
Vladimír Filek, čp.8
Jana Hančová, čp.161

Přistěhovali se:

Hravé závodní klání pro
nejmenší hasiče…..
Velkoobjemový kontejner a
nebezpečný odpad
v sobotu 25.4.2015
od 7:00 do 11:00

véDětský karneval….

Plánované jarní akce
30. 4. Pálení čarodějnic
30.5. zájezd - Poděbrady
6. 6. Dětský den

Jaroslav Vrátil čp. 95
Zdeňka Vrátilová čp. 95
Jan Vrátil čp. 95
Erika Boková, čp. 180
Erik Lahulek čp. 180
Narodili se:
Elena Malinská čp. 180
Opustili nás:
Vlastimil Englich, čp. 50
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Z obecního úřadu...

Tiskařský šotek řádil
Zda-li pak jste přišli na řádění Tiskařského šotka
v našem Obecním kalendáři pro rok 2015? Kdo
ano, má od nás JEDNIČKU :-). Kdo ještě ne,
může zkoumat nyní....
Za chybu se Vám omlouváme, popisovač na
opravu Vám rádi zapůjčíme :-).
Za obecní úřad Jana Víchová
_______________________________________
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o úpravu rozježděných míst.
Jana Víchová – místostarostka

Velkoobjemový kontejner a
nebezpečný odpad
v sobotu 25.4.2015
od 7:00 do 11:00

UKLÁDÁNÍ BIOODPADU
každou sobotu od 2.5.2015 v době
od 9.00hod do 11.00 hod.
areál Agrospol Hostovice a.s. - středisko
Kostěnice
UKLÁDAT LZE: posekanou trávu, shrabané
listí, plevel a drobný rozložitelný bioodpadzbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávovou
sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku
z větví stromů a keřů, hlínu z květináčů,
spadané ovoce atd.
NELZE VYVÁŽET:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a
všechny další bioologicky nerozložitelné
odpady.
Občané se musí řídit pokyny zaměstnance OÚ
VĚTVE UKLÁDEJTE NA DOLNÍ PÍSNÍK na
označené místo, budou seštěpkovány.

Usnesení z veřejného zasedání

obecního zastupitelstva 25.2.2015
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
18.12.2014.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti
o dotace z Operačního programu životního prostředí
na pořízení nákladního auta a kontejnerů.
4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
informace ke kontrole dotace na kulturní dům
v roce 2011 – ministerstvo financí.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje komisi pro
obnovu zeleně v obci ve složení: Lubomír Hak,
Rostislav Teplý, Jitka Pátková.
_______________________________________
Usnesení z veřejného zasedání obecního

Vážení,neničme si zeleň.
Každý z nás se s láskou a péčí stará o
svoji zahrádku a trávník, nikdo nechceme mít
rozryté záhony a trávníky, natož v nich mít
koleje a bláto místo trávy. Ovšem na obecních
pozemcích jsme si začali dělat, co se nám
zamane.
Upozorňuji tímto všechny, kdo parkují a
neustále rozšiřují blátivá místa namísto trávníku
na obecních pozemcích, na Obecní vyhlášku
č.1/2012 o místních poplatcích (část III. Poplatek
za užívání veřejného prostranství). A dále žádám

zastupitelstva konaného 19. 3. 2015
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
25.2.2015.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu
budoucí kupní na pozemky č. 541/14, 542/1,
219, 129 vše v k.ú. Kostěnice, starosta obce
připraví
na
příští
zasedání
obecního
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Z obecního úřadu...

zastupitelstva analýzu nákladů na svoz odpadů za
rok 2014.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje obnovu zeleně
v obci.
5. Obecní zastupitelstvo
rozpočtu č. 1

schvaluje

úpravu

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní
uzávěrku Mateřské školy Kostěnice. Přebytek
hospodaření bude převeden na rezervní fond a
použit k hospodaření v roce 2015.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet
obce Kostěnice a výsledky inventur za rok 2014.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a to
bez výhrad.
9 Obecní zastupitelstvo schvaluje odpuštění
nájemného v obecní hospodě na období od
1.4.2015 do 30.6.2015. Za to bude nájemce
uklízet a otevírat sál KD při pravidelném cvičení,
viz příloha nájemní smlouvy.
10. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi a
místostarostovi projednat nevhodné parkování na
obecních pozemcích. Dále projednat se SÚS
opravu silnice a krajnice k nádraží.
_______________________________________
Zájezd – Poděbrady
Kulturní komise obecního úřadu připravuje na
sobotu 30.5.2015 zájezd do města Poděbrady
s nabídkou následujícího programu: návštěva
Slavností krále Jiřího na nádvoří zámku,
prohlídka zámku , prohlídka lázeňské kolonády
s možností ochutnávky léčivých pramenů,
možnost
posezení
v mnoha
cukrárnách,
kavárnách a restauracích podél kolonády, plavba
parníkem.
Program nebude přesně jednotně stanoven,
jednotliví účastníci zájezdu si mohou sami
přizpůsobit obsah programu dle vlastní chuti a
zájmu.
Přihlášky a účastnický poplatek 50 Kč bude
přijímat paní Gabriela Zahrádková, Kostěnice 24,
do 15.5.2015.
(-g-z.-)
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Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat starostovi
Kostěnic, panu Václavu Pulkrábkovi a paní Květě
Udržalové, kronikářce obce, za mimořádnou
ochotu, pochopení a pomoc, kterou mi poskytli
nad rámec svých funkčních povinností při mém
pátrání v minulosti obce Kostěnice. Strávil jsem v
Kostěnicích prvních pět let života jako syn
nájemce hostince „u Štědroňů“ v letech 1936 –
1941 a velmi rád jsem se seznámil s okolnostmi,
které mi toto období přiblížily.
Ještě jednou děkuji a těším se na další výtisky
„Kostěnických novin“.
V Mladé Boleslavi 5.3.2015

Mgr. Volf Zdeněk
_______________________________________

Blahopřejeme
V MĚSÍCI DUBNU 2015 slaví své
životní jubileum:
paní Věra Krátká
paní Božena Kašparová

V MĚSÍCI KVĚTNU 2015 slaví své
životní jubileum:
pan Jaromír Hylák
paní Gertruda Svatoňová

V MĚSÍCI ČERVNU 2015 slaví své
životní jubileum:
paní Marie Jiroutová
paní Hana Zajíčková
pan Vlastimil Lohynský
pan Jiří Jelínek
pan Ladislav Lacina
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
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Společenské a sportovní dění…

Turnaj v mariáši
Třetí lednová sobota proměnila místní
stánek kultury v pekelné doupě. Nestrašte své
nezbedné potomky, protože Lucifer a ostatní
roháči zůstali doma - v Kostěnicích se sešlo na
130 milovníků pekelného karbanu - mariáše.
Již po 16-té se sešli mladí i staří (nejstarší
hráč letos oslaví úctyhodných 96 let), hráči
zkušení i začátečníci, muži a (dvě) ženy, aby
společně zasedli ke stolu, vzali do ruky tzv.
mariášky a pro nás nezasvěcené začali mluvit
jazykem cizím - kolem létají pojmy jako durch,
betl, sedma či sedmy dvě, cinkají desetníky a
všude voní zabijačkové laskominy… Sobotní den
zasvěcený kartám a zabijačkovému menu si
všichni užili a kolem 16 hodiny se začali rozjíždět
ke svým domovům.
A komu „šla karta“? Hru vzniklou na
přelomu 18. a 19. stolení ovládl p. Zdeněk Kužel,
druhé místo obsadil p. Mráček a trojici nejen hrou
ozdobila paní Blanka Čermáková.
Pavla Pulkábková
________________________________________

Masopust 2015
Jsem moc ráda, že se masopustní průvod
rozrůstá.... Letos bylo opravdu krásné jarní
počasí, muzikanti nám hezky zahráli při
procházce obcí, zazpívali jsme si, trošku zatančili
s hospodáři, pozdravili hospodyňky, snědli
spoustu dobrot a snad jsme i potěšili naší
návštěvou. Opět musím poděkovat všem, kdo
přispěli muzikantům a hlavně dětem. Finance
používáme na veškeré aktivity našich místních
dětí a mládeže. Tak hodně zdraví a ať se za rok
zase sejdeme...
Jana Víchová
________________________________________

Maškarní ples
Maškarní ples TJ sokol Kostěnice opět opanovali
úžasně kostýmovaní návštěvníci, mohli jsme
obdivovat např. obrovskou smečku dalmatinů i
se zlou dvoumetrovou Cruelou, roj včelek s
včelařem a vlastním úlem, který kolemjdoucím
rozdával medovinu, úžasné vinné hrozny v

stránka 4

doprovodu krabicového vína a jeho pijáků, veselé
"hajzlbáby", které o pauzách nastupovaly do
služby u záchodků, námořníky i s loďkou, lékaře
s marody, pohádkovou delegaci, rebely, atd.
Ve veselém duchu se odehrál i taneček za
věneček - dámská volenka - kterou vyhrála krásná
čarodějnice, kterou byl převlečený muž :-).
Nejlepší maskou byly letos vinné hrozny, na
druhém místě včelky a třetí místo 101 dalmatinů.
Všem kostýmovaným návštěvníkům patří dík za
skvělou atmosféru, těšíme se zase za rok.
(-l.j-)
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Společenské a sportovní dění…

Dětský karneval
Jitka nás letos uvítala v recyklovaném oblečku
:-) byla za Víčkovou paní.... moc hezky jsme si
vyhráli s víčky od PETek, všichni asi víte, jak
pomáhají tělesně postiženým dětem, a tak kdo
ještě nesbírá, prosím sbírejte!!!! Na karnevalu
nechyběla samozřejmě promenáda masek,
soutěže, hudba a tanec. Myslím, že jsme si to
všichni užili. Tímto chci poděkovat Jitce
Pátkové, bez které by to fakt nešlo a popřát jí
hodně energie na další cvičení :-).

J.Víchová
_______________________________________

Malí hasiči
Řady malých hasičů se v Kostěnicích
úspěšně rozrůstají (především těch úplně
nejmenších). Aby si i oni vyzkoušeli, jaké to je
účastnit se závodů, připravili jsme pro ně i další
týmy přípravek z okolí zábavné soutěžní
dopoledne - Hrátky s hasičátky (7.2.2015).
Účast 17ti týmů pro nás byla milým
překvapením (takový zájem jsme nečekali).
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Dorazili malí hašiči z Podlažic, Rokytna,
Pardubic, Břehů, Moravan, Ostřetína, Holic,
Horních Ředic, Komárova a Sloupnice. Místní
měli početné zastoupení ve třech týmech.
Všichni se statečně poprali s hasičskými
značkami, výbavou záchranářů, skládáním
maxipuzzle hasičské Avie a štafetou 4x20 m.
Medaile si zaslouženě odvezli všichni a
poháry za první tři místa putovali do Sloupnice
(2. a 3. místo), 1.místo vybojovalo družstvo
Kostěnic. O klidný a bezpečný průběh závodů se
starali členové SDH Kostěnice a vydatně jim
pomáhali starší děti z hasičů. Také bychom rádi
poděkovali p. Pátkovi za výbornou kuchyni,
kterou všichni chválili a firmě WOLTERS, která
nám celou akci finančně podpořila.
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Společenské a sportovní dění…

Jarní závodnickou sezonu jsme zahájili
11.4. v Rokytně na branném závodu Rokytenská
míle, součástí byly i štafety dvojic a 5x60m.
Svoji soutěž měly i přípravky, a tak jsme vyrazili
v plném počtu – 5ti družstev. Medailová místa
jsme sice neobsadili, ale i tak byl tento závod
pro nás úspěšný. Obě družstva (mladší i starší)
jsou sestavena z hodně malých – mladých dětí,
většinou na rozhraní kategorií a těžko se mohou
měřit s družstvem „deváťáků“.
Ale sbíráme zkušenosti a časem se na tu
bednu vyškrábeme ;-).
Příští víkend nás čekají závody
v Lipolticích, pak Dříteč, Bukovina, Moravany a
Slepotice. Přípravka se bude prezentovat na
celorepublikovém srazu přípravek v Břehách.
Celou
sezonu
zakončíme
víkendovým
soustředěním
se stanováním na rybníku
Hluboký u Holic.
Tímto bych chtěla poděkovat rodičům za
ochotu vzít vlastní auta, pobrat do nich i cizí děti
a pomoci nám s dopravou na závody a zpět.
(-j.š.-)
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_________________________________
„Vánoční“ vajíčkovník
Letošní
zdobení
vajíčkovníku
připomínalo spíše vánoční veselení . Počasí
odpovídalo zimnímu, a tak jsme to letos museli
zvládnout v teplých bundách a rukavicích. I
přesto jsme byli zmrzlí na kost….No nic, tak si
letos na Velikonoce místo vaječňáku uděláme
teplý čaj či svařák…
Přeji Vám konečně to pravé hřejivé jaro.

Jana Víchová
_______________________________________
TJ Sokol ve spolupráci s SDH Kostěnice
Srdečně zve všechny čarodějnice a čaroděje na
tradiční pálení čarodějnic 30. dubna 2015.
Sraz bude v 18:00 u KD, převleky jsou vítány.
Připraveny budou čarodějnické disciplíny a
občerstvení nejen pro děti.
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Vaříme…
CIKÁNSKÁ KUŘECÍ MŇAMKA
Suroviny:
2 kuřecí prsa nakrájená na plátky a rozklepaná
syrové brambory nakrájené na tenčí kolečka
2 zakysané smetany + prolisovaný česnek + grilovací
koření (rozmícháme v misce)
Postup:

Do zapékací misky nebo pekáčku vrstvíme
kuřecí maso, které potřeme směsí zakysané
smetany, česneku a grilovacího koření, opět maso a
smetana. Až nahoru naklademe hustě brambory
nakrájené na kolečka, posolíme a zalijeme zbytkem
smetany. Zapékáme v troubě 30-40 minut.
Zkoušela jsme brambory prokládat s masem
a taky je to výborné, pouze se to celé musí péct o
něco déle, aby se brambory dobře propekly.

KUŘECÍ RYCHLOVKA
Suroviny:
3 kuřecí prsíčka
150 g strouhaného eidamu
1 větší cibulka
150 g žampionů
1 smetana
sůl, grilovací koření
Postup:

Kuřecí prsa nakrájíme na tenké plátky,
rozklepeme, posolíme a posypeme grilovacím
kořením. Sýr nastrouháme, cibulku nakrájíme
najemno a žampiony na kostičky - vše promícháme v
míse. Do zapékací mísy vrstvíme maso a
připravenou směs. Končíme masem, které posypeme
lehce strouhaným sýrem. Zalijeme smetanou a
necháme v lednici přes noc proležet. Druhý den
zapékáme asi 45 min. v troubě.
Po mírném vychládnutí rozkrájíme na kostky
a podáváme s vařenými bramborami. Můžeme polít
šťávou, která se vypeče z masa a žampionů.
Je to rychlé a výborné jídlo.

KUŘECÍ VŠEHOCHUŤ DO
ZAPÉKACÍ MISKY
Suroviny:
2 velké cibule, nakrájené na měsíčky
300 g slovenského točeného, nakrájeného na
kostičky
3 kuřecí prsa, nakrájená na kostky
1 sklenička leča
2 tavené sýry s romadúrem rozmíchat v troše mléka

Zábava
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100 g strouhaného sýra nebo nivy
sůl, Vegeta
Postup:

Všechny nakrájené suroviny smícháme
v zapékací míse, zalijeme rozmíchanými sýry,
posypeme strouhanou nivou nebo eidamem (niva je
lepší) a pečeme v troubě asi 40-50 min.
Podáváme s těstovinami nebo opékanými
bramborami.

Tvoříme…
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Rok 1907
Úroda byla toho roku obstojná.
Obci Lhota Úhřetická byly
věnovány pozemky na stavbu
silnice
k Dašicům.
Bylo
usneseno
podati
žádost
zemědělské radě o provedení
měření a vypracování projektu
na odvodnění návsi, a ta slíbila
poslati
zdarma
inženýry
k měření.
Rok 1908
Přinesl změnu v řídícím učiteli.
Starý zasloužilý řídící učitel
Kučera odešel do pense do
Dašic a nastoupil za něho Jan
Kubíček z Časů. Dne 2. února
usneseno
bylo
obecním
zastupitelstvem, aby obnosu
darovaného paní Kučerovou,
2000 Kč na stavbu sochy,
použito bylo na stavbu kaple.
Byl ustanoven výbor, který by
provedl sbírku na stavbu. A
sice: Fr. Polák, Fr. Roček , H.
Jeřábek a Fr. Palata. Na darech,
kterých se zúčastnily i význačné
osoby, jako nejvyšší maršálek,
markrabě Palavicciny a Důst. P.
biskup Danhrana sešlo se 5627
K 65 hal. Plán kaple zhotovil
architekt Dvořák z Pardubic a
28. září na den sv. Václava
vykonal svěcení základů, které
provedl dašický farář L. Hora.
Základní kámen je pískovcový
kvádr položený pod prahem
kaple. Je v něm vytesaná
schránka, do které byl vložen
pergamen se stručnými daty
založení, stříbrná 5 Kč a jiné
drobné mince.
Na přání dobroditelky paní
Kučerové byla kaple zasvěcena
Panně Marii a sice Navštívení
Panny Marie, které se od té
doby – první neděle červencová
– slaví jako pouť. Vzhledem
k 60. letému panování císaře
Frant. Josefa byla podána
žádost, aby se kaple mohla

Z historie…
nazývat „jubilejní“. Ku konci
žní tohoto roku panovalo velké
sucho a rozmohli se hraboši
polní, kteří natropili mnoho
citelných škod.
Rok 1909
Začíná protestem u ředitelství
drah, aby nádražní stanice,
mající popisné čp. kostěnické
mohla se alespoň jmenovati
Dašice- Kostěnice a ne jen
Dašice.
Změna byla schválena a na
úhradu výloh s ní způsobených
mělo se zaplatit 220 K, což bylo
přičiněním p. Udržala sníženo
na polovic. Dne 25. července
t.r. byla kaple již pod střechou a
nákladem obce zakoupeno bylo
okno „Navštívení P. Marie“
malované na skle, a další dvě
okna věnovala p. Kučerová.
Oltář byl zhotoven podle
návrhu
archit.
Dvořáka
z bělohorské opuky p. Vávrou
z Pardubic, ale když se neměl k
dílu, provedl Borovec z Dašic.
3. října mělo býti svěcení, které
provedl D.P. biskup Dr. Josef
Danhrana za hojné účasti
občanů z obce, celé slavnostně
vyzdobené. Okresní hejtman
Novák
přinesl
rozhodnutí
císaře, který dovoloval titul naší
kaple: Kaple Matky Boží a
krále Františka Josefa I. Obec
na kapli doplatila ( ta částka se
nedá z kroniky přesně přečíst )
snad 3.731 K 70 hal. , které si
s ještě 2.115 K určenými na
opravu školy vypůjčila u
Spořitelního spolku.
Rok 1910
Provedena byla stavba obecní
silnice
kol
Ročkových
k Mandysovům. Stará zvonice –
dubový sloup, prodán na
zvonici do Časů. Prodány
obecní topoly na návsi a
přirážky obecní byly 40 % a
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školní také 40 %. Poněvadž v r.
1913 dopadal nájem obecních
pozemků, usneslo se obecní
zastupitelstvo
na
jeho
prodloužení na dalších 12 let.
26 K ročně za každý korec.
Rok 1911
Od roku 1908 zlobili hraboši a
tohoto roku bylo žádáno na
hejtmanství o povolení hubení
škůdců Loeftlerovým bacilem,
což ale nepřineslo žádného
účinku. Od Františka Teplého
koupen pozemek za vsí směrem
na Hrochův Týnec – asi 1000
sáhů, který měl být upraven na
hřbitov.
Tento rok konány volby říšské
rady a za volitele byl zvolen
Frant. Roček a Frant. Palata.
Tento rok odvedl z obce
prastarou rod. Kořínkovu, která
zde prodala svůj grunt a
hospodu. Hospodu koupil pan
Stehno z Medlešic a později
Havlíček z Ostřešan. V tomto
roce zemřel mladý rolník Jos.
Svatoň na zápal slepého střeva.
Štvaní jelena bylo oblíbenou
zábavou vysoké šlechty zdejší i
cizí a náhrada za 1 šlápotu byla
jeden haléř, který proplácel
okresní výbor pardubický.
Obecní
zastupitelstvo
přenechalo místo před čp. 28
Strojnímu družstvu na postavení
kůlny pro stroje.
Rok 1912
Povětrnost byla dosti obstojná,
obilí dosti platilo a mluvilo se o
tom, že se státy zásobují. Tento
rok přikročeno ke stavbě
hřbitova
podle
Dvořákova
návrhu.
Stavbu
prováděl
zednický
mistr
Fischer
z Čankovic. Hřbitov stál 6000
Kč rázem římsko-katolickým a
2/5 vyhrazeného místa pro jiná
vyznání.
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První, kdo na svatém poli
spočinul byl Jan Kubík čp. 70.
Prvním hrobníkem byl Antonín
Sedlák, domkář čp. 65.
Obec žádala ředitelství státních
drah, aby byla upravena cesta
od silnice do Lhoty Uhřetické
k nádraží. Za tím účelem musel
starosta obce Frant. Polák do
Vídně, kde byl přijat ředitelem
Václavem Burgrem. Docíleno
toho, že ředitelství chtělo na
cestu přispěti 3000 K. Když
obec silnici postaví a ta pak
bude přejata okresem. Okres si
však chtěl 3000 K, ponechati a
teprve silnici obcí postavenou a
upravenou přijmout a tím návrh
padl.
Rok 1913
Byl méně suchý a dosti úrodný.
Tento rok skočil jednou nohou
do rozjeté mlátičky obecní
strážník Jos. Brychta, kterému
byla noha do půl lýtka na padrť
rozdrcena. Tohoto roku zemřel
František Bořek - mladý malíř,
a nejstarší občan František
Sháněl. Byl písmákem, měl
záznamy o každém roku svého
života, pamětníkem starých
událostí.
Rok 1914
Začal celkem dobře, obilí dobře
platilo, ale vzduchem se nesla
předzvěst
války.
Koncem
června zabit byl v Sarajevě
následník trůnu
Ferdinand
d´Esté a 28. července vyhlášena
mobilisace. A potom jako
krupobití sypaly se rány –
následovalo vyzvání Ruskem,
Francií, Německem atd. 15.
srpna
stanovilo
obecní
zastupitelstvo žňovou komisi ve
které byli: Jan Jirout čp. 59,
Frant. Pospíšil čp. 5, Frant.
Roček čp. 2 a Frant Černý čp.
37. Z každého čísla jeden muž
musil hlídat v noci s ponocným.

Z historie…
S první
výzvou
muselo
narukovat
17
mužů.
Svobodných i ženatých a za
nimi bylo nutno vypraviti
přípřeží do Haliče a Polska,
čímž bylo postiženo 7 občanů.
Avšak vozatajstvo bylo na cestě
zajato a jeden ze zajatých od
vozatajstva Jaroslav Kubín
přešel potom k ruským legiím.
25. října přišla první rekvisice
obilí. Mělo se dodati 60 q obilí.
Dalším nařízením byl zákaz
zabíjení telat. V září postihla
rakouskou armádu řada porážek
na ruské hranici a v říjnu bylo
vidět vlaky raněných. Již tento
rok přišla nezaručená zpráva o 3
padlých
našich
občanech.
V listopadu přišla první válečná
půjčka. Obec upsala 200
K z občanů nedal nikdo nic. 31.
prosince převzala obec patronát
nad kaplí.
Rok 1915
Tento rok se opět rozmohli
hraboši a obec platila za
jednoho chyceného 2 hal. 18.
srpna oslaveny 50tiny Františka
Josefa
slavnostní
schůzí
obecního zastupitelstva. Tento
rok přinesl několikery odvody.
První byl v Pardubicích dne 21.
února a 27. března a odvedeno
bylo celkem 13 branců. Odvody
tím dosáhly čísla sedm. 17.
dubna
byl
odvod
koní.
Rekvisice obilí byly dvě.
V březnu na 60 q obilí a druhá
v prosinci na 570 q. Za 1 q
placeno bylo 40 K. Na druhou a
třetí válečnou půjčku vypsala
obec 1000 K, na třetí upsalo
občanstvo 16 000 K. K Hájům
byla vystavěna cesta za 354 K.
Státní správa vydala pro
samozásobitele mlecí výkazy,
nesamozásobitelé
dostali
příděly
mouky
tzv.
Aprovizační. (50tinami Frant.
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Josefa se jistě myslí doba jeho
panování).
Rok 1916
Přinesl do obce as 5 rodin
uprchlíků
z vystěhovaného
území Haliče. Tento rok byly 3
odvody branců a to v dubnu,
květnu, a září. Tento rok byly
zavedeny lístky zásobovací.
V Dašicích 20. března bylo
odvedeno několik koní. Okresní
výbor nařídil upsati na válečnou
půjčku 3.500 K. V roce 1916
zuřili hraboši tolik, že na
mnohých polích zbyla jen
řezanka místo obilí. Rolník
Šafařík sklidil po 4 korcích 4
snopy pšenice. Tou dobou se
obchodovalo „ pod rukou“ a
silně draho.
Rok 1917
Přinesl
rekvizice
všeho
možného , i máslo, seno, sláma
atd. Pak došlo na zvony, kliky a
kovy. Tehdy došlo i na zvon
v naší kapličce, a když jim
naposled bylo zvoněno, byl
starý, as z roku 1825, plakali
lidé hlasitě. V červnu upisována
6. válečná půjčka. Obec upsala
300 K, které si půjčila. Ani
sklizeň obilí nebyla toho roku
valná. Občanům se vedlo již
bídně,
vše
muselo
býti
schováváno. Tehdy byli na
žádosti propouštěni rolníci
domů na práci, ale přesto byly
odvody skoro každý měsíc.
Tehdy byl okresním hejtmanem
v Pardubicích
Nápravník,
člověk, který cítil se sedláky a
pomáhal jim a proto byl
přeložen do Prahy.
Tohoto roku nastoupil po
zemřelém
císaři
Františku
Josefovi Karel, který by byl rád
uzavřel mír. Propustil vězněné
novináře, a dr. Kramáře. Spolek
„České srdce“ snažil se
sbírkami po vsích mírniti.
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Rok 1918
velikou bídu, která již mnohde
seděla za stolem. K bídě
přistoupila španělská chřipka,
které v obci padl za oběť Frant.
Pospíšil čp. 5. Počasí toho roku
nebylo zlé, ale úroda byla již
slabá, čehož byla
válka
příčinou, a také ještě hraboši.
Ten čas docházely zprávy o
legiích a porážkách rakouských.
Za souhlasu vlády zvoleny
národní výbory pro země, a
místní národní výbory. Dne 28.
září odevzdán byl poslanci
Udržalovi diplom čestného
občanství všech obcí okresu
holického. Nikdo nic nevěděl,
až náhle 28. října v Praze na
telegram Andrassiho provedl
převrat a tímto dnem ožívá
samostatnost celého národa.
Pozvolna vracelo se vojsko
z rakouské armády domů, kde
čekaly velké starosti v nově
zrozené republice, kde se do
konce roku vykonal veliký kus
práce v přejímání úřadů a
ustanovování
řádů
republikánských.
Rok 1919
Byl dosti obstojný. Rekvisice
byly nadále, ale za obilí se
dobře platilo. Polní hraboši
řádili dále a za každého
chyceného byla vypsána cena 5
hal.
Touto
cestou
bylo
vyplaceno za 3000 myší. Byl
také tohoto roku dán návrh na
zavedení elektřiny do obce. Již
byly vypracovány návrhy, ale
pro náhlou drahotu upuštěno od
práce.
Architekt
Dvořák
vypracoval plán silnice od
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nádraží k Hostovské silnici, ale
ku práci ten rok nedošlo.
Po prvé byly volby prováděny
na
základě
všeobecného
rovného práva volebního. Za
vedení železničního zřízence
Hromádky ustavila se strana
národně socialistická „Jednota
domkářů a zemědělců“, která
chtěla
postavit
vlastní
kandidátku, ale nezdařilo se jí a
zůstala původní kandidátka
agrární. Den 20. července
konala se ustavující schůze,
která potvrdila volbu. Starostou
byl opět zvolen Frant. Polák.
Celkem bylo tohoto roku 11
úmrtí v obci. Josef Malíř dostal
pokutu 2000 Kč za neodvádění
obilí v roce 1918, kterou tento
rok
splatil.
Okresní
zastupitelstvo
schválilo
připojení obce do okresu
pardubického. 28.09. upsala
obec státní čsl. půjčku částkou
2000 Kč, které si vypůjčila.
Většinu toho, co se dozvídáme
z téhle kroniky víme už ze dvou
kronik předešlých. Ale přece
několik událostí, o kterých
nevíme se tam objeví. Také to,
že před třemi lety to bylo 100
let, kdy máme v Kostěnicích
svůj hřbitov. Do té doby byli
většinou kostěničtí pohřbíváni v
Dašicích.
Od doby kdy stavba byla hotová
a hřbitov začal sloužit se
udělaly některé úpravy k
vylepšení tohoto místa. Nová
zeď, nová výsadba zeleně a
jiné. Původně byly před i kolem
vysázené lípy. Asi v r. 1974
byly nahrazené jehličnany,
které ze severní i jižní strany
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kolem hřbitova jsou tam
dodnes. Bohužel došlo i ke
zmizení některých vzácných
památek z hrobů, které bez
úhony
přečkaly
několik
desetiletí. Také sošky ve
výklencích u brány, které tam
nejspíš byly už od dokončení
hřbitova.
V posledních letech čas od
času chodí po hřbitově nezvaný
návštěvník (návštěvníci) a
kradou z hrobů květiny a jinou
výzdobu. Škoda, že to musí být
na tak pěkném hřbitově.
Vzpomínám na jeden vesnický
hřbitůvek,
který
jsme
s
manželem viděli
nedaleko
norského Bergenu. Kolem
dřevěného kostelíku loučka, po
ní rozházené zelené kopečky, v
jejich čele většinou bílé, malé
pomníčky a před nimi vysazený
trs tmavomodrých lobelek spolu
s keříkem bílých bacop. Z
ostatních hřbitovů, které jsme
viděli byl nejhezčí.
Květa Udržalová

Prosíme o ukládání
hřbitovního odpadu do
přistavěného
kontejneru, na za
hřbitovní zeď, jak bylo
zvykem dříve.
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