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ZMĚNY VE SVOZU
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Od 1.1.2016 dochází ke
změně v třídění separovaného
odpadu a to plastu a papíru.
Podrobné informace a pytle na
odpad dostanete od členů rady,
kteří Vám každý rok předávají
Obecní kalendář.
Poslední vývoz kontejnerů
na plasty a papír, které jsou
rozmístěny v obci, proběhne
30.12.2015. Poté již musíte třídit
tento odpad do dodaných
plastových pytlů.

Obecní statistika
Počet obyvatel k 18. 12.2015:
narodili se:
Anežka Füllová, čp. 30
Lukáš Záleský, čp. 96
přistěhovali se:
Žaneta Pavíčková, čp. 11
Lukáš Zahálka, čp. 11
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Plánované akce v KD
9.1.Velká cena Kostěnic
16.1. Turnaj v mariáši
23.1 Myslivecký ples
6.2. Hrátky s hasičátky – soutěž
přípravek mladých hasičů v KD
13.2. Maškarní ples
12.3. Ples komunitní školy
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stránka 2

Kalendáře na rok 2016
Vážení spoluobčané, i letos jsme pro
Vás připravili Obecní kalendář- tentokrát s
tématem Čtvero ročních období. Snímky nám
nafotila fotografka – rodačka z Kostěnic -Jana
Štěpánková(Haková).
Distribuce kalendářů proběhne mezi
svátky, členové rady Vám společně s
kalendářem doručí informace o změnách
v třídění odpadu a pytle na separovaný odpad
(na plasty a papír).
Pokud byste něčemu nerozuměli, nebo
se chtěli zeptat, zveme Vás na besedu se
spoluobčany, která se bude konat v sobotu
9.1.2016 ve 14 hodin v salonku KD.
Starosta

Poplatky za popelnice se
budou vybírat od 15. 2. 2016

Usnesení z veřejného zasedání

obecního zastupitelstva konaného dne
12.11.2015
1. Obecní zastupitelstvo ruší rozhodnutí obecní rady
č. 23 ze dne 26.10.2015.
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako nové
nájemce obecní hospody manžele Velinské.
3. V případě odmítnutí pronájmu obecní hospody
panem
Velinským, bude automaticky zvolen
novým nájemcem p. Novotný.
4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že firmou
REBO-N nebyla doposud předána obecní hospoda.

Usnesení z veřejného zasedání

obecního zastupitelstva konaného dne
17.12.2015
1.

Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
17.9.2015, 12.11.2015.

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu v systému
sběru tříděného odpadu.
4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
dotacích na bioodpad .
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu
č.4.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok
2016.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků
p.č. 571/11, 281/1, 571/8, 571/9, a stavební 198/2,
2492 vše v k.ú. Kostěnice, za cenu 50,-Kč za m2.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje darování
pozemku Pardubickému kraji p.č. 574/26 v k.ú.
Kostěnice.
9. Obecní zastupitelstvo souhlasí s budoucím
převodem pozemku č. 644/13 o výměře 1240 m2,
komunikace, která je na tomto pozemku
vybudována, veřejné osvětlení, rozhlas a dešťovou
kanalizaci. Dále vybudovanou komunikaci na
pozemku obce č. 632, 633. Vše ze zárukou na dílo
po dobu 5 let.
10.Obecní
zastupitelstvo
bylo
seznámeno
s návrhem obchvatu s napojením na R 35 a
jednoznačně
odmítá
úrovňové
křížení
s
cyklostezkou a obchvatem.
Hodně štěstí, zdraví a úspěšný rok 2016 přejí Jana
Víchová a Václav Pulkrábek

Štěstí, zdraví, pokoj svatý
vinšujeme Vám …“
Vše, co všichni potřebujeme nejvíce, Vám
přejeme z Mateřské školy v Kostěnicích.
Zároveň Vás srdečně zveme na tradiční
Tříkrálový koncert, který proběhne dne
7.1.2016 v místní kapličce. Začátek v 16.00
hod.
Gabriela Zahrádková, ředitelka.
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Blahopřejeme
V MĚSÍCI LEDNU 2016 slaví své
životní jubileum
pan Václav Kučera
paní Marie Drozdová
pan František Novák
paní Věra Říhánková

V MĚSÍCI ÚNORU 2016 slaví své
životní jubileum
pan Ladislav Hrbek
pan Zdeněk Kučera
pan Břetislav Harapát
paní Marie Jirková
paní Božena Englichová
pan Pavel Žáček

V MĚSÍCI BŘEZNU 2016 slaví své
životní jubileum
paní Jiřina Půhoná
paní Drahomíra Bečková
paní Marie Teplá
paní Dagmar Brychtová
paní Ivana Marková
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
-g.z.________________________________________
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NA
BÁBOVKOVÁNÍ
I když účastníků na odpoledním posezení
s Pardubickou šestkou, bábovkou a kávou nebylo
v tak velkém počtu, bábovek s recepty o ceny se
nám sešlo krásných 19.
Hodnotící porota
(členové AKC ČR V. Pátek a P. Voženílek a M.
Englichová) měla velice zodpovědný úkol, vybrat
tu nejchutnější, nebo z nejzajímavějších surovin.
Bábovky s názvy: ořechová, kokosová
s vaječným koňakem, tvarohová, škvarková,
banánová,
prezidentská,
mrkvovo-jablečná,
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perníková, tvarohová s levandulí, olejová,
bábovka farské kuchařky, nebo prostě jenom
bábovka, voněly po celém sále a lákaly nejen
vůní, ale i krásnými tvary, které jim dávají formy
děděné po rodičích, či nové zakoupené. Do
hodnocení jsme zapojili také návštěvníky. Každý,
kdo na bábovkování přišel, obdržel 4 barevné
kostičky, kterými mohli sami ohodnotit bábovky
podle své chuti, vložením kostičky do
připraveného kelímku u každé bábovky.
Už Vás nebudu déle napínat a prozradím,
jak to vše dopadlo.
První místo obsadila Prezidentská bábovka
( zpěvačka Pardubické šestky p. Lenka Čejková)
druhé místo bábovka… (p. Škrobalová)
třetí místo bábovka… (p. Jelínková)
Nejoriginálnější bábovka mrkvovo-jablečná
(p.Petra Vlasáková rozená Marková)
Hlasování návštěvníků - bábovka kakaová plněná
tvarohem (p. Pátková)
Přikládám recept vítězné bábovky a těším
se na další posezení, které pro Vás opět
připravíme spolu s kulturní komisí. Tentokrát
před Velikonocemi v sobotu 19.3.2016 a bude se
péct velikonoční beránek, mazanec, nebo si
můžete jen tak přijít posedět a popovídat se svými
sousedy.
PREZIDENTSKÁ BÁBOVKA
6 žloutků
300 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
250 g másla
50-100 g strouhané čokolády
200-250 ml šlehačky
100 g vlašských ořechů
1 prášek do pečiva
300 g hladké mouky
6 bílků
V robotu vyšleháme do hladka žloutky,
moučkový cukr, vanilkový cukr a máslo. Pak
lehce zašleháme čokoládu a po malém proudu
přiléváme šlehačku do hmoty. Dále přidáme
posekané ořechy, mouku s kypřícím práškem a
ušlehaný sníh.
Těsto je na jednu velkou a jednu malou bábovku.
Pokud ji nesníte hned, bábovka je vláčná i po
týdnu.
Vladimír Pátek
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Mladí hasiči
Konec podzimní sezony byl pro naše družstva
úspěšný. Ve Starém Mateřově obsadilo družstvo
starších krásné páté místo a v Břehách pak mladší
družstvo obhájilo loňské třetí místo, starší byli opět
pátí. Z mladšího družstva jsme měli i nejlepšího
střelce turnaje – Jana Štěpánka. Obou klání se
účastnily i děti z přípravky. V Mateřově si minibranný
závod vyzkoušely všechny, v Břehách závod CTIF
nejstarší část přípravky (získali zde třetí místo).
Když už nám počasí nepřálo trénovat venku,
vyrazili jsme za novými zážitky do Tonga a do
Pardubic k profesionálním hasičům. Teď už se
budeme pilně připravovat na únorové klání pro
přípravky, na odborné zkoušky, kde si děti zvyšují
svou kvalifikaci (preventista, strojník, kronikář…) a
na jarní závodnickou sezonu. Naše řady se stále
rozšiřují a posilují, to nás velmi těší. Doufáme, že to
tak bude i nadále.
-j.š.-

___________________________________________

Uspávání broučků
Nedělní podvečer 1.11.2015 opět patřil
tradičnímu Uspávání broučků. Lampionový
průvod startoval u obecního úřadu, odkud
světélka vedla všechny účastníky směrem ke
kouzelnému domečku. Letos byly po cestě
zastávky s kukátky do světa broučků a berušek,
kouzelný palouček plný barevných lucerniček a
kdo dával pozor mohl potkat i pár pohádkových
postaviček. Děti vyprovodily broučky na louku
za bytovkami, kde jim popřály společně dobrou
noc. Za to, že děti hezky broučky uložily k
zimnímu spánku, si mohly pod kouzelným
stromem najít berušku, kterou si pak mohly vzít
na zimu domů. A kdo to všechno zvládl, tak ještě
mohl do kouzelného domečku pro sladkou
perníčkovou odměnu.
–l.j.Dopis Ježíškovi a adventní koncert
V sobotu 28.11.2015 přišel do Kostěnic advent.
Děti z mateřské školky svým vystoupením
vždycky dokážou to malé kouzlo a rozsvítí
stromeček u kapličky. Zároveň, pokud už děti
mají připravená svá přání, můžou je poslat
Ježíškovi. Letos děti dávaly své dopisy do
kouzelné truhly. Příjemný podvečer provoněl také
tradiční svařák, který každoročně připravují
místní hasiči. Na slavnostní
rozsvícení
stromečku navazuje adventní koncert v kulturním
domě. Opět jsme se mohli zasnít u představení
Faktorial Orchestra z Hradce Králové.
-l.j.-
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Mikulášská nadílka
V neděli 6.12.2015 se konala Mikulášská nadílka
v kulturním domě. Letos byly na jevišti
čertovské kotlíky s plamínky. Kdo se nebál,
mohl si projít čertovské bludiště a zatančit
čertovský taneček. Vystoupily také čertice z
taneční skupiny Malinky. A na závěr přišel
Mikuláš s andělem a čerty a postupně zjistili, jak
byly děti letos hodné. Zdá se, že byly ... slziček
bylo pár a úsměvů spousta.
-l.j._______________________________________
Dětské divadlo
Letos v pořadí už 16-tý kousek s názvem
Princové jsou na draka se stal další příjemnou akcí,
která navozuje tu správnou vánoční atmosféru –
pohádky k Vánocům prostě patří. V hlavních rolích
jsme mohli vidět známé tváře místních star – Elen
Peterkovou,
Kateřinu
Škrobalovou,
Martinu
Dostálovou, Filippa Forniho, Andreu Vlastníkovou,
Veroniku Pavlíčkovou, Jana Pavlíčka, Růženu
Čerkalovou a Soňu Bělouškovou, tak i nové tváře
Anežku Vlastníkovou, Jana Štěpánka a Anežku
Lohynskou. Režie se ujaly Zuzky (Apltauerová a
Doušková). Už jsem zvědavá, který kousek bude
následovat další rok.
–j.š.-

_______________________________________
Z HISTORIE….
Tahle třetí obecní kronika je nadepsaná:
J. Sakař – Kostěnice
Jde o práci historika prof. Sakaře. Zabývá se
historií kostěnickou, pak jsou tu popisy
jednotilých čísel, většinou zbudovaných v 18tém
století. V další části se zdá, že už to jsou zápisy
věrně opsané z kroniky předešlé. Jiným
rukopisem..
V pohodě prožité vánoční svátky a dobrý rok
2016 přeje Květa Udržalová
Obraz geologický:
Osada rozvita na širé náhorní opukové rovině
s diluviálním krytem, jenž na jihozápadě
přechází v ostrou alluviální. Z průměrné výše
233 m.n. m. zdvihá se rovina v opukový břeh
říčky Olšinky, vypjatý 255-268 m. Od Kostěnic
k severozápadu klesá půda po alluviálním
nánosu (diluvium – doba starších naplavenin,
alluviální – naplavenina)ke straně dašické,
udržujíc se při toku Loučné v průměrné výši 223
m. n.m. Východně od Dašic vystupuje již opět na
povrch podklad opukový. Vrchní půda tvořila se
nejen nánosem vodou přineseným, nýbrž i
větráním místních ker opukových, jež nenáhle
mění se v jílovitou, křemenitým pískem
prosycenou hmotu- prchlici.
Celkový výraz zdejší krajiny po zániku
křídového moře, krásnou siluetou Kunětické
hory doplnila doba třetihorní, a ustálila na svém
skonu doba ledová.
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V hustě nakupených sídlech žili
životem zemědělců. Prvky vyšší
kultury, plody ušlechtilejších
řemesel jižní Evropy zanášeli
sem
potulní
obchodníci
Trstenickou
stezkou
podél
Loučné.
Časově určiti počátky těchto
zdejších sídel není snadno.
Archeologické hledisko přijímá
mladší dobu bronzovou a s ní
spojený vstup lužických Slovanů
do našeho Polabí namnoze již
v půlce prvého tisíciletí před
Kristem.
Střízlivé
hledisko
historické uvádí sem prvé
zástupy slovanské až po ústupu
Germánů ze severovýchodní
Germanie. Tím hlásil by se
příchod Slovanů o několik století
později. Čistá, slovansko slezská
kultura rozvinula se později
působením jižních vlivů v kulturu
“platěnickou“ (byzantskou), čili
cařihradskou. V této mladší době
vyrůstají vedle Platěnic i Dašice a
Kostěnice. Dašice staly se
v posledních stoletích středověku
správním
a
náboženským
ústředím tohoto vladyckého
zboží.
Nejstarší známý pán Kostěnic na
Dašické tvrzi v prvých letech
čtrnáctého věku je Blažej
z Dašic. R. 1323 seděl tam už
však Bohuslav. Od počátku
století patnáctého hospodařili na
dašickém
zboží
vladykové
z Barchova. Mikuláš Barchovec
z Barchova
oženiv
se
z ovdovělou
Bětkou
z Orle
připsal ji na svém statku věnem
200 kop grošů českých. V době
husitského hnutí objevila se r.
1415 na stížním listu do Kostěnic
zaslaném také pečeť Mikulášova.
Jeho jméno čte se v nastalých
válkách častěji. Pozdější držitelé
– Kalhota a Tristan z Barchova
hospodařili na statku nedílně.
Roku 1437 byl Kalhota již mrtev,

Z historie obce…
Tristan účastnil se r. 1440 sněmu
čáslavského a před smrtí dočkal
se
důstojnosti
hejtmana
Chrudimského kraje. Přechodné
bylo asi osídlení vladyčího statku
( r. 1450) Hotartem z Kostěnic.
Po Tristanovi byl vladařem
Čeněk Dašický z Barchova. Zdá
se, hospodářství pana Čeňka,
hned v prvních letech válečných
bylo ztíženo loupením poddaných
vesnic lidem Uherským, kdy král
Matyáš na svém pochodu proti
Jiříkovi z Poděbrad, českému
králi, rozbil svůj stan (r. 1469)
v Týnci Hrochově. Chtěje zvýšiti
svůj příjem zřídil si pan Čeněk
v Kostěnicích a v Dašicích mýto
a vyprosil si na ně od Vladislava
krále potřebný majestát. Tím
však obtížil zvláště blízké
měšťany pardubické. Ti hnali
proto pana Čeňka k zemskému
soudu. Věc vzal za svou také pan
Vilém z Pernštejna, tehdy již pán
na
Pardubicích.
Nechtěje
dopustiti soudu, udělal Čeněk
Dašický smlouvou i konečný
konec o to mýto s panem
Vilémem z Pernštejna v den
mláďátek (28.prosince) léta 1502
k dobru Pardubických . Brzy
vešel Čeněk z Barchova a na
Dašicích s Vilémem z Pernštejna
v přátelské jednání i o vlastní
statek .
Ve středu den sv. Pavla (30.
června) l. 1507 prodal dědictví
své
v Dašicích,
Kostěnice,
Moravany, Platěnice, Ostřetín,
Veliny,
Hedčany
i
díl
v Práchovicích,
Rovni,
Komárově, v Ředicích, Holicích
a Dvakačovicích panu Vilému
z Pernštejna za osm tisíc kop
grošů
pražských,
úplně
zaplacených, a jemu toho
dědictví postoupil.
Po tomto trhu nastává usedlým
Kostěnickým doba nejen nové
správy, nýbrž i plodnějšího
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života.
Správy farní, původně katolické ,
a od dob husitských kališní při
kostele narození panny Marie
zůstali příslušníky i potom, avšak
tvrz Dašická nebyla Kostěnicím
již vlastním středem, nýbrž jen
sídlem nové rychty Dašické.
Hlavním sídlem hospodářství se
stal zámek Pardubický. Význam
jeho nezastřel se ani v době
pozdější, po r. 1560, kdy po
zániku
pernštějnské
vlády
Královská
komora
nenáhle
množila v nově vytvořeném
správcovství v Dašicích nový
význam tohoto úřadu pro
východní oblast Pardubického
panství.
Správu lesů na Dašickém zboží
měli
hajní
v Dašicích
a
Kostěnicích. Avšak ani les
Radiše,
ani
Roprechtovice
neměly při r. 1507 valné ceny,
neb sú velmi smýcené a prodávati
se neměly leč souše a také
oklestí, až zase lesové povyspějí.
Velmi
těžil
však
Vilém
z Pernštejna
z připojení
Dašického zboží při rozvoji
důmyslné osnovy rybniční.
Při
vtělení
Kostěnic
do
Pardubského panství (1507) měla
osada naše 21 usedlého. Z toho
počtu bral Pardubický pán dle
starodávného způsobu, úroku
svatojirského 11 ½ kopy 22 ½
groše čes. a o sv. Havle totéž.
Suma roboty ženné čítala se 56 ½
dne. Nechtěje tlačiti poddaných
ziskem mimořádným, vzdal se
Vilém z P. ve čtvrtek dne Božího
Těla
(26.května)
1513
v Kostěnicích práva odúmrtí,
s tou však vyjímkou, že kdyby
jakákoli různice byla mezi přáteli
o statek zůstalý, že rychtář a
konšelé na tom právě jen o to
strovnati mají a nikdež jinde o
ten statek právem žádným
hleděno býti nemá.
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Roku 1518 smlouval pan Vilém
z Pernštejna s kostěnickými o
náhradu škody z prací rybničních.
A tak za tu všecku škodu jest jim
dáno rolí a pastvišť Hubkových
z Dašic, 4 jitra při obci jich
kteráž leží, a Hubkovi za to jsou
dána jiná čtyři jitra z panské roli,
kteráž, Vaněk hajný z Dašic držel
pod úrok podle téhož Hubky rolí.
A ještě týž rolí pozůstalo 3 ½
provazce. Náhradu obdrželi i
jednotliví
usedlíci.
Tůmovi
……..(nedá se přečíst z originální
kroniky)…co vyhrabáno země
v jeho louce k povyšování hráze
rybníka dáno (za tu škodu) z luk
Dašických u řeky 2 ½ jitra
provazce, a prvního svýho.
K tomu, aby užíval prutem i
s pastvinami jak bude moci, což
se jemu rybníkem Husojedským
nezatopí, neb se jemu za to dalo
co rybníkem vytopovali bude
povyšováním hráze. Dne 30. září
1522 stalo se narovnání také
s Vaňkem Kůtků, jakož se mu
udělala strůha v louce jeho pod
hrází Husojedského rybníka a
jemu oddána za to louky klín
podle Hluchého a Tumové proti
Práchovicím.
A
tou
jest
dobrovolně za své přijal a k tomu
se podvolil, aby tu strůhu vycídil,
a potom na budoucí časy on,
nebo jeho potomci, a obdrželi
statku po něm, mají sobě tu
strůhu cíditi. Když roku 1560
přecházely Kostěnice s ostatním
Pardubickým zbožím z rukou
Jaroslava
Pernštejna
na
Královskou Komoru byl počet
usedlých snížen na 19. Způsobilo
to rozdělení některých sešlých
statků mezi zbylé sousedy. Byla
však tu již krčma. Urbární úrok
zdvihl se zatím jen nepatrně.
Čítalo se 12 kop 41 grošů 6 ½ d.
úroku svatojirského a stejně
platilo se o sv. Havlu. Suma
robot ženných zvýšila se na 67 ½
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dne. V čelo sousedstva postavila
nová správa po Jakubu Nešporovi
r. 1560 rychtářem Martin Došela.
R. 1570 byl sice ještě rychtář
Došel
prostředníkem mezi
kostěnickým sousedstvem a
novým
správcovstvím
v Dašicích. Brzy však potom
vystřídal jej rychtář Jan Hroch a
podržel svůj úřad až do konce
šestnáctého věku. Nástupcem
Jana Hrocha byl rychtář Jan
Zemek.
Do klidného vývoje osady,
nepříznivého ruchu zanesla válka
třicetiletá. Vojska přátelská i
nepřátelská
prchajíce
Pardubickem způsobila obecní
zchuzení, zvláště pochod Švédů
k Pardubicím od Vysokého Mýta
24. října 1645. Příznakem častým
byla
neschopnost
splácení
splátek,
pokud
vázly
na
koupených statcích a roli. Na
konci války v čas míru
vestfálského (1648) zůstaly tři
statky zcela pusty. Rychtářství po
válce třicetileté měl Martin
(jméno bohužel nejde přečíst –
snad Zeman), po něm Matěj
Karel.
Po vojně křísil se ponenáhlu
zemědělský život na všech
gruntech, kromě Zdarzovského.
Ten zůstával pustým až do r.
1655, kdy obdržel nového
hospodáře. Kromě tohoto bylo
v Kostěnicích tehdy 14 sedláků, 4
chalupníci a dva zahradníci bez
rolí. Na místních rolích osívala se
již průměrem asi čtvrtina.
Současně mohutněl i chov
dobytka. Živilo se zde 37 koní,
21 krav, 30 jalovic, 13 ovcí a 22
vepři.
Po stránce náboženské nebylo
v této době protireformační,
v Kostěnicích hlubokých proměn.
Ježto již v r. 1615 seděl na
dašické faře Kučera, svěcení
arcibiskupského – katolický.
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Přece ještě po r. 1709 vytýkala se
v protokole visitace náboženská
vlažnost pěti osobám čeledi a
pastuchy.
Tlak
povinností
robotních,
částečně
povolil
pantentem jejž císař Leopold
podepsal na Pardubském zámku
r. 1680. Sleva znehodnotila se
však kontribucí různých jež od
války
třicetileté
přibývalo,
zvláště pro války s Turky a zápas
o španělské dědictví. Přece však
přibývalo současně i sousedského
statku.
Roku
1719
žilo
v Kostěnicích již 156 osob, sedm
lidí zaměstnávalo se vojnou.
Oseto bylo již 216 strychů ozimu
a 59 strychů jaře. Choval se 51
kůň vedle 27 hříbat. Volů 10 a 2
vypůjčení, 19 krav a 23 půjčené.
Telat bylo: 34 vlastní a 3 půjčená,
19 kusů dobytka vepřového,
kromě 51 selete, 2 kozy a 7
půjčených, 26 ovcí vlastních a 33
půjčené. Koncem XVII věku byl
rychtářem Jan Valenta. Správu
obce měl počátkem století
osmnáctého Jan Křivka, od r.
1716 rychtář Karel Smetana, od r.
1720 na delší čas rychtář Jiřík
Kosina.
Veliký
převrat
v životě
kostěnických osadníků přinesla
vláda Marie Terezie a císaře
Josefa II. Hned při vstupu mladé
královny, v čas válek slezských
pocítily
nepřízeň
času
i
Kostěnice. V říjnu r. 1744 leželo
několik
pluků
rakouských
táborem mezi Pardubicemi a
Týncem
Hrochovým.
Přišli
z Uher a chystali se dobýti
Pardubic, Prusy obsazených.Útok
na město 18. října 1744
podnikaný byl však marný.
Stejně tuze dotkla se Kostěnic
válka sedmiletá. V květnu léta
1758
procházela
Daunova
armáda
východním
krajem
Pardubska
od
Častolovic
k Litomyšli, a v červenci ukázali

XIII/4 Kostěnické noviny
se v týchž místech prušáci na
pochodu z Moravy k Hradci
Králové. Sbory Laudonovy,
následujíce
vojů
pruských
sváděly s nimi tuhé potyčky dne
13. července na Holicku i na
Dašicku. Vlastní jádro rakouské
armády mělo svůj hlavní stan 14.
července v Hrochově Týnci.
Odtud posunul jej generál Daun
dne 15. července přes Hostovice
do Kostěnic, potom k Sezemicům
a do Pardubic.
Po válce
sedmileté vstoupily u nás do
popředí snahy o zlepšení stavu
selského na Pardubickém panství
zvlášť prohloubené. Po úpravě
poddanských závazků z r. 1680,
1707 a 1738 přikročilo se
k úpravě
nového
rollarního
extraktu r. 1757. Týž základem
byl hlavní urbář z r. 1774 (urbář,
nauka o stavbě lidských sídel).
Vedle
povinností
urbárních
kladla se tam i státní kontribuce,
vyměřena pro jednoho usedlého .
V Kostěnicích na 29 statků
připadly 704 sáhy 1 ¼ věrtele rolí
trojstranně osívaných, 124 sáhy 2
věrtele pastvišť a kopaniny, i 60
strychů. Stát bral kontribuce
(daň) 428 zlatých 26 krejc. 1 ½
denáru.
Urbárního
úroku
odevzdávali
kostěničtí
do
Pardubic 58 zlatých 41 krejcarů,
3 denáry a 6 zl. 42 kr. a 3 den.
náhradou za robotní dny. Roboty
potahem konalo 20 sousedů 520ti
denní v létě a tolikéž v zimě.
Drobnějších 6 občanů odbylo si
ruční roboty 200 dní v létě a
v zimě pracovalo 5 občanů
celkem 177 dní. Dozorčí správa
prvé instituce utvořila se v těch
dobách
přechodně
při
správcovství tuněchodském jež
zabralo
do
své
oblasti
jihovýchodní část panství. Brzy
obnovila
se
však
správa
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v Dašicích. Kostěnice čítaly se
při r. 1780 k rychtě komárovské.
Velmi patrné změny osobních i
majetkových závazků nastaly po
r. 1777. Systém Raabuv na
pardubsku pilně zkoušený, dotkl
se Kostěnic
jako celku, i
jednotlivých
statků.
Všem
sousedům přinesla “aholice“
(snaha a o zrušení nějakého
zřízení) r. 1780 prohlášená za
roční náhradu, zrušení roboty.
Zrušení panského statku v duchu
Raaabova systému obohatilo
značnou
část
kostěnických
hospodářů. Tito hlavně těžili
dělením
zrušeného
rybníka
Moravanského a tuněchodského
dvoru.
Kusy
panských
pozemků
přecházely tímto zřízením do
rukou soukromých, za roční
věčný úrok. Tak zbohatlých
hrospodářů
čítalo
se
v Kostěnicích dvanáct. Bylo to
popisná
čísla:
4,5,6,10,17,18,19,21,23,25,26,27.
Také obec jako celek získala po
dlouhém sporu s Chrastí značnou
výměru pastviště. Konečným
nálezem bylo jí přisouzeno 130
strychů. Toleranční patent z r.
1781 měnil zdejší náboženské
poměry jen nepatrně. Vedle 48
rodin katolických žily tu čtyři
rodiny reformované (přetvořené
křesť. církve v 16. století) při
celkovém počtu duší 264 (r.
1800).
Gruntovní
majetek
obce
odhadoval se při skonu agrárních
reforem na 602 jitra 810 sáhů
role. 83 jiter, 525 s. luk, 70 jiter,
1244 jiter obecních, pastvin 90
jiter 95 sáh. kopaniny. Z toho
platili kostěničtí (i obec) roční
konribuce 517 zlatých a 56 ½
krejcarů. 637 zlatých 34 ½
krejcarů výkupného z robot a 12
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zlat. 24 krejcarů vedlejších
poplatků urbárních.Za 14 jiter
…(pak už se 3 řádky nedají
vůbec přečíst). Z vysušených
rybníků platili nájemníci 71
zlatých. V staveních sousedských
chovalo se (r. 1800) 28 koní, 10
hříbat, 45 dojných krav a 14
jalovic, 23 ovcí , 15 vepřů a 101
kus drůbeže. Jest přirozeno, že
uvolněním zemědělského života
rozvíjel se také celkový rozkvět
obce. Na obecním gruntě stavěla
se při r. 1770 obecní pastouška a
tři sousedské domky. Proto čítalo
se r. 1774 již 28, poprvé
číslovaných gruntů. V prvních
letech století devatenáctého měly
Kostěnice 38, dani podrobených
domů. Do r. 1743 vzrostl počet
na 62, po výstavbě státní dráhy
(1843-1845) (to znamená, že
letos už 170 let vede naší obcí
důležitá želez. trať - poznámka p.
Udržalové) zdvihlo se v čtyřech
letech 7 čísel. K osadě náleželo
602 jiter 810 sáhů rolí, 83 jiter
525 sáhů louky, zahrad 160 jiter
1339 sáhů pastvin a kopaniny.
Kontribuci platilo se (r. 1847)
761 zlatých 58 krejc. Kromě toho
trvaly
starší
platy
do
Pardubského zámku. Všestranný
rozvoj zajistil se dne 7. září 1848
na říšském sněmu zrušením
poddanství. Sedlák stal se
rovnocenným k ostatním třídám
národa osobou svou, i svým
statkem. Provedení památného
zákona stalo se skutkem na
Pardubském zámku 28. ledna
1850.
Tehdy
také
zhasla
důstojnost rychtářů, z nichž
v století devatenáctém naposled
sousedy řídil Jan Nohejl, ještě r.
1842 úřadující a nástupce téhož
František Kořínek.
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