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Milí čtenáři,
první číslo Kostěnických novin v roce 2005 se vám právě dostává
do rukou,  aby vás informovalo o tom, co nás potkalo  i  co nás
teprve  čeká.  Hned  v  úvodu  bychom  Vás  chtěli  povzbudit  do
aktivního psaní příspěvků, které bychom rádi v našich novinách
zveřejňovali. Příjemné čtení a těšíme se na spolupráci.

      redakční rada



 

Slovo starosty
Obecní  úřad  nabízí  k prodeji

vyřazený funkční kompresor se vzdušníkem
z obecní  hospody.  Cena  300  Kč.  Zájemci
hlaste se na OÚ.

Zastupitelstvo  obce  si  pro  letošní  rok
naplánovalo dvě větší investiční  akce. Jednou
z nich  je  výměna oken v horní  části  budovy,
vymalování a renovace kuchyně v MŠ. Vše je
nutné  uvést  do  stavu,  který  by  vyhovoval
dnešním  hygienickým  normám.
V poptávkovém  řízení  se  na  výměnu  oken
přihlásily  tyto  firmy:  STAVONA  Pardubice,
AQ Okna Choceň, DBC Pardubice, Dřevotvar
Pardubice,  FINSTRAL  Mikulovice,  na
vymalování čtyři firmy a to STAK Pardubice,
DBC  Pardubice,  Jiří  Fibich  a  Libor  Vrátil.
Obecní  zastupitelstvo  stanovilo  komisi  pro
výběr dodavatelské firmy a ta po zralé úvaze
vybrala firmu DBC Pardubice se kterou máme
již  zkušenost  z loňského  roku  při  opravě
stropu v KD. Cena je podle nabídky 261.575,--
Kč. Součástí ceny není  rekonstrukce kuchyně.
Ta bude řešena samostatně za našeho přispění.
Tak jako i  dřívější  roky jsme žádali  o dotaci
z programu obnovy venkova do kterého jsme
přihlášeni. Pro letošní rok jsme žádali právě na
tyto úpravy v MŠ.V současné době čekáme na
vyjádření zda dotaci obdržíme.

 Tato  rekonstrukce  proběhne  v době
letních prázdnin tak, aby nebyl narušen provoz
v mateřské škole.

Druhou,  ale  o  to  finančně  náročnější
akcí pro letošní rok je zasíťování inženýrskými
sítěmi  novou  lokalitu  pro  výstavbu  deseti
rodinných  domků.  Nyní  proběhlo  územní
řízení,  které  nabylo právní  moci.  Na základě
územního řízení  jsme podali  žádost o vydání
stavebního povolení na vodovod, kanalizaci a
přístupovou  komunikaci.  Brzké  získání
stavebního  povolení  je  v dnešní  době  naše
priorita, protože do 29.4.2005, musíme podat
žádost o grant na bytovou výstavbu. Pro nás se
jedná o finanční  příspěvek ve výši  800 000,-
Kč. O tuto částku by se mohla snížit prodejní 

cena  stavebních  pozemků.  Věřím,  že  dotaci
získáme a stavbu zdárně provedeme,abychom
mohli pozemky prodat novým občanům, kteří
mají zájem se v naší obci usadit. 

Na  závěr  bych  Vás  požádal  o  věnování
pozornosti článku k obnově zeleně na hřbitově
a věřím, že se nám vyjádříte.     

Platnost občanských
průkazů     

Nařízením  vlády  ze  dne
16.11.2004  se  stanoví  lhůty  pro
výměnu občanských průkazů.

Státní  občané  ČR,  kteří  ještě  mají  občanské
průkazy  bez strojově čitelných údajů 

( jiné než zelené )

 jsou povinni si dát tyto průkazy vyměnit. 

 Průkazy vydané :

1.     do 31.12.1994   výměna  do 31.12.2005 

2.     do 31.12.1996   výměna  do 31.12.2006 

3.     do 31.12.1998   výměna  do 31.12.2007 

4.     do 31.12.2003   výměna  do 31.12.2008

Tato  výměna  občanských  průkazů  bude
provedena  bezplatně.  Zhotovení  občanského
průkazu trvá 30 dní.

K žádosti o nový občanský průkaz je nutné
předložit:
-   vyplněnou žádost o občanských průkazech 

-   1 x novou fotografii

-   dosavadní občanský průkaz

-  případně  další  doklady  osvědčující
skutečnosti   zapisované  do  občanského  
průkazu  na  žádost občana nebo potřebné ke

Informace z obecního úřadu



změně  údajů   (  vdovec  –  vdova  -   doložit
úmrtní  list,   zapsání  manžela/manželky  -  
oddací list, zapsání dítěte  - rodný list  ) 

Žádost  o vydání nového občanského průkazu
mohou občané  Kostěnic  podat  v úřední  dny
(  pondělí  a  středa  )  na
některém  z těchto  úřadů  :
Městský úřad Dašice

Magistrát  města  Pardubic  -
Náměstí Republiky ( vchodem
od divadla)

  Čisté  tiskopisy  žádostí  je 
možno  si  vyzvednout  i  na
Obecním úřadě v Kostěnicích. 

Usnesení č. 1.  veřejného zasedání
obecního zastupitelstva konaného

dne 24. 3. 2005 v kulturním domě v
Kostěnicích. 

1.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  kontrolu
usnesení  z jednání  zastupitelstva  ze  dne
9.12.2004

2.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.

3.Obecní  zastupitelstvo  bere  na  vědomí  a
schvaluje výsledky inventur za rok 2004.

4.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 319/1 v k.ú.
Albrechtice  nad  Orlicí  a  části  pozemku  p.č.
470 v k.ú. Nová Ves u Albrechtic.

5.Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na
rok 2005

6.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  dočasné
zpevnění  plochy  ze  silničních  panelů,  která
bude  sloužit  k odstavování  kontejnerů  a
vozidel,  na  pozemku  p.č.  519/41  v k.ú.
Kostěnice.  Jelikož  stavba  není  v souladu
s územním plánem, musí  být tento dokument
vypracován na náklady žadatele. 

7.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  prodej
pozemku  p.č.  451/8  v k.ú.  Kostěnice  panu
Martinu Vlastníkovi za cenu 35,00 Kč za 1m2.

8.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  finanční
podílení na vybudování bezdrátové internetové
sítě. 

9.  Obecní  zastupitelstvo  ustavuje  komisi   ve
složení  Václav  Pulkrábek,  Jiří  Zahrádko,
Čestmír  Lorenc,  Josef  Jeřábek,  Jaroslav
Jeřábek,  Hana  Veselská,  Iva  Molková  a
Gabriela  Zahrádková  pro  výběr  dodavatelské
firmy  na  výměnu  oken  mateřské  škole  a
malířské firmy pro malování mateřské školy.  

10.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  podání
žádosti  o  dotace  na  podporu  výstavby
technické infrastruktury.

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o
smlouvě  budoucí  kupní  s městem Dašice,  na
pozemky p.č.  632,  633  v k.ú.  Kostěnice  a  s
obcí Moravany na pozemky p.č. 417/1, 417/3
v k.ú.  Moravanský  v rámci  výstavby
cyklostezky.

12.  Obesní  zastupitelstvo  schvaluje  nákup
pozemku  p.č.  296/2  v k.ú.  Štěpánovsko  do
podílového spoluvlastnictví měst a obcí.

13.  Obecní  zastupitelstvo  nesouhlasí  s
vytvořením plánu odpadového hospodářství ve
spolupráci s městem Sezemice. 

14.  Obecní  zastupitelstvo  uděluje  plnou moc
Lesnímu  družstvu  Vysoké  Chvojno  s.r.o.,
zastoupené  panem  Radomírem  Charvátem,
k vyřízení  žádosti  o  dotaci  a  zařazení  do
programu „Zalesňování zemědělské půdy“. 

15.Obecní  zastupitelstvo  nesouhlasí  s
odvoláním  paní  Gabriely  Zahrádkové
z funkce člena zastupitelstva podle zákona
č. 96/2005

 obeckostenice@seznam.cz
Uzávěrka dalšího čísla našich
novin bude 15.června 2005



Obnova zeleně na hřbitově

Vážení spoluobčané,

na  posledním  zasedání  OZ  v prosinci
loňského  roku,  si  zastupitelé  uložili  zajistit
návrh  obnovy  zeleně  na  hřbitově.  Bylo
osloveno  několik  okolních  zahradnických
firem s žádostí  o vypracování  projektu.  Obec
obdržela  návrhy   celkem od  5  firem,  z nichž
dva byly opravdu velmi podrobné.

První  návrh  zaslala  firma  Ekogreen.
Jednalo  se  o  zhodnocení  stávajícího  stavu
zeleně a doporučení pravidelné údržby.

Jako druhý nás oslovil Ing. Petr Černý
z Albrechtic  nad  Orlicí.  Vypracoval  nabídku
celkového vykácení a nového osázení hřbitova
spolu s cenovou kalkulací v částce cca 217 500
Kč.

Třetí  návrh  na  případné  vypracování
projektu  zaslala  firma  Ateliér  Cesta
z Pardubic.  Tento  projekt  by  vypracovala  za
částku 29 750 Kč.

Čtvrtý a zároveň první  podrobný plán
spolu  s nákresy  zaslal  p.  Voženílek  z firmy
Zahrada  Lada  Medlešice.  Tento  návrh  řeší
úpravu  a  obnovu zeleně  celé  obce,  obsahuje
kromě  fotografií  i  ruční  nákresy
doporučujících změn.

Pátým  a  také  velmi  pečlivě
vypracovaným návrhem, s několika variantami
provedení,  byl projekt  p.  M.  Špačka.  Navrhl
celkem 3 možnosti nového osázení hřbitova a
okolí.

Všechny tyto návrhy jsou k nahlédnutí
na obecním úřadě u pana starosty a postupně
budou vyvěšeny v obecní vývěsce.

Všichni  členové  OZ  se  usnesli
především  na  pravidelné  údržbě  stávající
zeleně v obci. V této souvislosti bude oslovena
jedna  z výše  uvedených  firem  s žádostí  o
provádění údržby zeleně přibližně 2x za rok.

Jsme  si  vědomi,  že  úprava  hřbitovní
zeleně je velmi citlivé téma a proto bychom si
velmi  rádi  vyslechli,  popřípadě  přečetli  vaše
názory .Otázky zní: Kácet a znovu osázet? 

Nekácet  a  pouze  prořezat  stávající  stromy?
Jaké  jsou  další  vaše  názory  a  připomínky.
Podělte se s námi o Vaše zkušenosti a náměty.
Doufám, že společně dojdeme k řešení,  které
bude přijatelné pro většinu obyvatel obce.

Ivana Molková

 

Upozornění pro občany
Obecní úřad plánuje v nejbližší

době přistavení
velkoobjemového kontejneru.

Datum a místo budou
upřesněny ve  vývěsce OU

a hlášením místního rozhlasu.



TJ  Sokol  Kostěnice
ČOS
Jaro, jaro jaro už je tu...
a  tak  jsme  ho  také
přivítali  a  to  tradiční
Kuličkyádou.  Proběhla
v pondělí  4.  dubna  a
zúčastnilo se jí 22 dětí od školkového věku až
po  náctileté.  V kategorii  mladších  dětí  pohár
s kuličkami získal Patrik Němec, druhé místo
obsadil Kubík Pátek a v těsném závěsu za ním
byla jeho sestřička Nikolka Pátková.  Druhou
kategorii  s přehledem  vyhrál  Víťa  Novák,
druhá  se  umístila  Leňďa  Pulkrábková  a  třetí
místo získal Dan Teplý. Všem hráčům díky za
účast. 
Další  akcí  pro  naše  nejmenší  by  mělo  být
pálení čarodějnic, dětský den...

.  S krásným počasím všechny srdečně
zveme na naše sportovní hřiště, které dostane
v letošním roce nový betonový stůl  na stolní
tenis. Zároveň všechny sportovce žádáme, aby
na hřišti udržovali pořádek.

                       Výbor TJ Sokol Kostěnice ČOS

Seniorklub
Vše co jsme si  dali  do plánu minulého roku
jsme splnili.  Na letošní rok jsme si připravili
tyto akce: 

 autobusový zájezd do Prahy – Pražský
Hrad

 autobusový zájezd na výstavu v zámku
v Častolovicích 

 vlakem výlet do Heřmanova Městce –
prohlídka parku 

 výlet  na  kolech  –  prohlídka  Senior
Centra Moravany 

 celodenní  výlet  na  kolech  na
Kunětickou Horu. 

 Návštěva VČD v Pardubicích, opereta 
            nebo muzikál 

Termíny  jednotlivých   akcí  budou
upřesněny. 

Takový  je  plán  na  letošní  rok.
Doufáme, že je z čeho si vybrat. Zveme proto
všechny ty, kteří 
mezi  nás  ještě  nechodí   -  přijďte,  budete
srdečně vítáni. 

Scházíme  se  pravidelně  každé
poslední  pondělí  v měsíci  od  14  hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

ZO ČZS Kostěnice
Vážení přátele,

začátek  letošního  roku  zahájila  naše
základní  organizace výroční  členskou  schůzí.
Členové  organizace byli seznámeni s plánem
činnosti na letošní rok a vyslechli zajímavou 
přednášku  o  královně  stinných  zákoutí,
begonii.

 I  v letošním  roce  připravujeme
uspořádaní  tradiční  výstavy,  ale  především
zahájíme  přípravu  na  první  jarní  prodejní
výstavu.  Našim  cílem  je  připravit  pro
vystavovatele,  ale  i  návštěvníky tak zajímavé
podmínky, aby byla více než úspěšná.

Počátkem měsíce  dubna proběhla akce
na nákup umělých hnojiv a hlíznatých begonií.
Výsledek  předčil  naše  očekávání.  Objednáno
bylo  více  než  400kg  hnojiva,  které  bylo
rozvažováno  pro  jednotlivé  zájemce  a  téměř
100 mladých rostlin begonií. Pro pěstitele této
krásné  květiny  jsme  připravili  návod  na
pokračování,  jak  vypěstovat  opravdovou
královnu a co učinit  proto, aby nás potěšila i
v příštím  roce.  Nejkrásnější  výpěstky  se

Co se děje ve spolcích…



mohou zúčastnit soutěže na naší výstavě nebo
soutěže  pořádanou  firmou  Bego-Bohemia. 
Mnoho pěstitelský úspěchů Vám přeje 

                                  Lorenc  Čestmír,
předseda ZO ČZS Kostěnice

Begonie, královna stinných zákoutí 

Jak pěstovat begonie z mladých rostlin
a co učinit pro jejich zdárné přezimování? To
je  otázka  mnoha  návštěvníků,  když  spatří
ozdobu  naší  výstavy,  stánek  firmy  Bego-
Bohemia. Začneme tedy pěkně od začátku!

Pěstování začíná vždy od semínka. Pro
nás,  jako  pěstitele  začátečníky,  je  to  už
jednodušší, my začínáme mladou rostlinkou. 

Mladé  rostlinky  sázíme  v dubnu  a
květnu  do  hrnků,  truhlíků  čí  volné  půdy.
Výsadbu je možné provést ať už do skleníků,
pařenišť  či  volných  záhonů  s možností
přistínění  a  chráníme  je  proti  pozdním
mrazíkům. Velikost rostlin je ve fázi dvou až
třech pravých listů.

Begonie  vyžadují  dobrou  drenáž.  Pro
hrnkování  je  vhodná  následující  směs:  4díly
listovky, 1 díl zahradní zeminy a 1 díl písku.
Listovku lze dobře nahradit  jakoukoliv směsí
pro hrnkové rostliny.

U hrnkových a  truhlíkových kultur  se
osvědčilo  přidávat  při  sázení  sušený  slepičí
trus.  Pravidelný  přísun  hnojiva  po  celou
vegetační  dobu  je  pro  begonie  důležitý.
Osvědčeným přípravkem se stal Kristalon.

Zalévaní  je  jeden  z nejdůležitějších
faktorů  pro  úspěšné  pěstování.  Nejběžnější
chybou  je  přelévaní  či  naopak  nedostatek
vláhy. Množství  potřebné  vody je  závislé  na

velikosti  kontejneru.  Přibližné  pravidlo  zní:
zalévat  dostatečně,  ale  až  v okamžiku,  kdy
povrch půdy začíná vysychat.

Begonie  je  královnou  stinných  a
polostinných  míst,  což  jasně  vystihuje  její
nároky na stanoviště. Všeobecně platí, že čím
užší  má  listy,  tím  více  přímého  slunečního
svitu  snese.  Co  begonie  nesnáší,  je  přímý
sluneční  úpal,  v přílišném  stínu  dochází
naopak  k bujnému  růstu  listů  a  slabému
kvetení. Tedy platí: čím více slunečního svitu
bez popálení, tím bohatší a větší budou květy.
Ideální  umístění  truhlíků  je  východní  strana,
ale  ani  sever  není  na  škodu.  U  záhonů  se
osvědčily rohože či juta.

Chorobami  a  škůdci  trpí  begonie
poměrně  málo.  Většina  chorob  je  způsobena
nevhodným větráním ve  sklenících.  Jedná  se
především o padlí,  kde při prvních náznacích
je  nutné  rostliny  ošetřit  chemicky  a  to
přípravky např.  Beaton,  Discus nebo Atlas.  I
zde  však  platí,  že  prevence  je  lepší  nežli
léčení.

Begonie  umístěné  venku  není  potřeba
prakticky  po  celou  vegetaci  ošetřovat.
V posledních letech se na okrasných rostlinách
a  keřích  stále  více  objevují  bíle  larvy
Lalokonosce  rýhovaného.  Tento  škůdce  se
může  objevit  i  na  begoniích,  kde  napadá  a
vyžírá  hlízu.  Vhodná  je  aplikace  dravých
hlístic  (biologická  ochrana)  nebo  zálivkou
přípravkem Calipso, a to 2-3 krát za léto.



Co se dělo  ve vesničce...
Pingpongový turnaj
Mariáš 
Plesy : Myslivecký  

Společenský  
Sokolský   

Společenské odpoledne
Dětský karneval

Turnaj v kulečníku
Velikonoční veselení     
Dětská kuličkyáda

PS:  vzkaz  všem  pořadatelům:  Jste  jedničky,
jen tak dál!!!

V listopadu 2004 oslavila významné životní jubileum 
 paní Stanislava Lacinová. Dodatečně blahopřejeme
 a děkujeme za vstřícné přijetí  našeho  opožděného přání.   

V měsíci lednu  své životní jubileum oslavili:
paní Bečková Marie    

            pan Kučera Václav
paní Šmahelová Anežka 
paní Hyláková Marie

V měsíci únoru své životní jubileum oslavili:

paní Pištorová Miluše
               pan Hrbek Ladislav 

pan Harapát Břetislav
paní Gultová Milada

V měsíci březnu své životní jubileum oslavili:
pan Teplý Břetislav 
paní Englichová Danuše
pan Novák Josef
pan Synek Zdeněk
paní Marková Ludmila

   Všem blahopřejeme a přejeme jim hodně 
štěstí a zdraví do dalších let.

Blahopřejeme

A něco navíc...



Společenské odpoledne
v kulturním domě

Dne  12.3.05  od  15  hodin  se  konalo
Společenské  odpoledne  v kulturním  domě.
Letos  se  sešlo  méně  diváků  než  v roce
minulém,  ale věříme, že tento fakt neubral na
příjemné atmosféře této akce.
O pestrý program se postarali milí účinkující.
Mezi prvními vystoupily děti  z naší mateřské
školky, které společně se svými usměvavými
učitelkami  paní  Zahrádkovou  a  paní
Hladíkovou  přivítali  jaro  pásmem říkadel   a
písniček,  kterými  všem  divákům  představily
mnohé  zvyky  a  tradice  spojené  s jarním
obdobím. 
Dále vystoupily mladé slečny s předtančením
ve stylu aerobiku  a orientálních tanců, které
natrénovaly  pod  vedením  Dity  Svobodové.
V průběhu  celého  odpoledne  se  střídala  dvě
hudební  uskupení  a  to  dechová  kapela
Sebranecká  pod  vedením  pana  Besperáta  a
začínající  hudební  skupina  místních  mladých
muzikantů, která hrála směs českých hitů. 

Velký  dík  patří  všem  účinkujícím,  kteří
věnovali svůj čas a um pro dobrou věc,  dále
moc děkuji členům  kulturní komise a dalším
zúčastněným lidem  za jejich obětavou pomoc
při přípravě této akce.

           (Lenka Jiroutová)

Mateřská škola Kostěnice

S probouzejícím  se  jarem  začíná  pro
naši školičku období „vábení a namlouvání “
nových  dětiček  do  našich  řad  a  příprav  na
rozloučení s dětmi nejstaršími, které nás záhy
opouštějí a nastupují do základní školy. Letos
jsme  zápis  do  naší   školičky  vyhlásili  na
přelom měsíce března a dubna 2005. Věříme,
že  i  když  v naší  obci  mnoho  budoucích
školáčků  není,podpoří  nás  alespoň  ta  malá
hrstka a možná i někdo přespolní.  Těšíme se
na  setkání  s novými  kamarády  i  spoustu
legrace, her a příjemných chvilek, které spolu
zažijeme.  A  s těmi  našimi  nejstaršími  se
s trochou smutku budeme už brzy loučit. Bylo
nám spolu  prima,  ale  čas  běží  jako  voda   a
škola  volá.  Snad  se  k nám  občas  vrátí

zavzpomínat  a  pochlubit  se  svými  úspěchy
školními i životními. Ještě je ale před námi pár
společných  měsíců,  které  si  užijeme  jak  se
patří ať už ve školce, v divadle nebo na výletě.
Závěrem přejeme i Vám, milí čtenáři, jaro plné
smíchu, radosti a příjemných chvilek.

Za všechny z naší školičky Zahrádková
Gabriela – ředitelka.

 

Z historie...

Rok 1941
V roce tomto trvala velmi tuhá zima a

dlouho do jara dodržovala. Sněhu bylo velice
mnoho takže, silnice byly zaváty a nesjízdny,
což  obyčejným  způsobem  pracovním  nešel
provoz znovu zřídit a musilo se přikročit proto
k pracovní  povinnosti.  Z každého  čp.  byla
nucena jedna osoba jít prohazovat sníh. Často
se to proházelo a znova to vítr zafoukal.

V obci  byly  zřízeny  saně  na
prohrnování  sněhu,  ovšem  někde  to  koňmi
nešlo  pro  příliš  vysoké  závěje,  koně  to
nepřelezly  a  tak  se  to  muselo  prohazovat
ručně. 

Dlouho se nemohlo toho roku na pole,
ale pak bylo jaro sice kratší, ale dosti slunečné
a tak  se  práce na poli  provedla  sice s jistým
zpožděním, ale dosti dobře.

Úroda tohoto roku byla jen prostřední a
spíše  pod  průměr,  zvláště  pšenice   ovšem
někde i žita.  Povinné dodávky obilí  se těžko
splňovaly.

Rekvizice  spíše  přituhovaly,  byly
rozšířeny mimo obilí i na  jiné plodiny, olejné
plodiny, proso a  jiné.

Rovněž  trvalý  a  ostřejší  způsob
odvádění byl zaveden při dodávkách hovězího
a vepřového dobytka, ale zejména při dodávání



mléka.  Byly zřízeny v obci  takzvané  mléčné
komise,  které  byly  zodpovědny  za  hladké  a
správné provádění všech nařízení při mléčném
hospodářství v obci. 

Mléko  se  muselo  odvésti,  jen  jistou
část,  úřady určenou,  si  mohl  každý chovatel
dojných  krav  ponechati,  přesto  chodily  i
kontroly a ledakdo tím byl postižen.

Kde  našly  tyto  někde  mléko  nad
potřebu  a  protože  se  nesmělo  vyrábět
podomácku  ani  máslo,  odstředivky  byly
zaplombovány, byly s tím dosti těžkosti.
Příděly  tuků  byly  velice  malé,  takže
v domácnostech museli hodně šetřit. 

Poptávka  nejenom  po  mase  různého
druhu, ale zejména po tucích, jak po másle, tak
po vepřovém sádle i husím sádle stále stoupá,
což se odráží v cenách.

Jak  se  platí:  máslo  přestoupilo  jedno
sto  korun,  sádlo  vepřové  dosahuje  až  dvěstě
korun, husí sádlo ještě víc. Ovšem to všechno
tajně,  pod rukou,  nebo jak  se  říká  na  černo.
Veřejný obchod s tímto i s mnohým jiným jest
velice přísně zakázán. 

Poměry  tyto  se  velice  zostřily
nastoupením  generála  Heydricha  po
dosavadním Neurathovi.

Nastalo  zatýkání,  byl  vyhlášen
vyjímečný  stav,  někde  zostřený.  Byly
prohlídky  různých  míst,  byly  hledány  tajné,
ukryté nahromaděné zásoby někde ovšem i ze
spekulace shromážděné ve větším měřítku.

S postiženými  to  obyčejně  špatně
dopadlo a to podle okolností, buď větší , někdy
i  ohromnou  pokutou,  někdy  k tomu  ještě
kriminálem,  takže  postižený  byl  často  i
s rodinou úplně hmotně zničen a na zdraví mu
to také jistě nepřidalo.

To  bylo  v lepších  případech.  Když
k tomu  přistoupilo  zabavení  veškerého
majetku  bez   ohledu  na  ostatní  příslušníky
rodiny  a  odsouzení  k smrti  a  k tomu  ještě
ostatní  rodina  byla  též  zatčena  a  pobyla  si
v kriminále  bylo  to  ovšem  horší,  zdrcující.
Nedá se to dobře říci. Byli postiženi nejen snad
nejbližší  členové rodiny, ale  často i  nejbližší
okolí. 

Sklíčenost  a úzkost  se šířila po celém
širokém kraji,  zvláště když do těchto případů
byly pojímány také jiné věci,  jako nařízení  o
zbraních,  nepřihlášení  policejní,  poslouchání
cizí rádiové vysílací stanice.

U  zemědělců  opomenutí  přihlášení

třeba dosti malých přebytků obilí, nepřihlášení
slepic,  z nichž  se  musely  odvádět  vejce,  ze
staré  60  kusů,  z kuřice  asi  50,  ze  zabitého
vepře podle velikosti  a váhy 3 – 4 i  více kg
sádla,  dobytek  hovězí  i  vepřový  byl  ovšem
velice  důkladně  sepsán  a  to  také  často  bylo
kamenem  úrazu.  Buď  včas  nebylo  něco
přihlášeno,  nebo  odhlášeno,  třeba  co  přibylo
přikoupením,  nebo  ubylo  prodejem,
vylíhnutím, nebo uhynutím.
Nařízení  stále  přísnější,  zvláště  v  některých
oborech jako je mléko a vejce. 

To  všechno  podléhalo  všelijakým
kontrolám po staveních,  ale i  často revisních
dozorčích  orgánů  venku  po  ulicích  i  mimo
obce,  na  silnicích  a  cestách.  Bylo  to  velice
nebezpečné  pustit  se  s takovou  věcí  na  delší
cestu. Ještě nejspíše prošel člověk, když něco
nesl  ve vlaku,  ovšem často  než  se  dostal  do
vlaku  a pak z vlaku narazil na nějakého toho
kontrolora.

To jsou některé věci  a snad ještě jiné
mnohé, které nepřidávají mnoho chuti ku práci
a náš život vlastně otravují. 

Náš  společenský  život  takovýmito
poměry  jest  velice  omezen.  Zábavy  taneční
téměř  úplně  přestávají,  hostinské  místnosti
jsou  stále  pustší,  nemůže  se  také  tak  volně
pohovořit,  musí  se  dříve  každý  opatrně
ohlédnout okolo sebe. Také začíná být občasný
nedostatek piva,  jehož hodnota je malá, víno
skoro není,  nebo je  kyselé  a ostatní  lihoviny
jsou  velice  vzácné.  O  nějakém  jídle,  třeba
buřtů, nebo i preclíků není ani řeči.

Hostinské  místnosti  přestávají  být
útulné, neponoukají k nějaké příjemné zábavě
ani ty nejhorlivější návštěvníky. 

Ještě  tak  svět  zapomnění,  svět  ilusí,
člověka  nejspíše  láká  a  proto  také
v Kostěnicích  prospívá  nyní  Ochotnický
spolek,  který  občas  přenese  návštěvníky  do
jiných duševních ovzduší, vzpruží jejich mysl
a dovede upnout jejich myšlenky na jiné věci a
vlije důvěru v lepší budoucnost.

Ochotnický  spolek  se  několikráte
vynasnažil pobaviti kostěnické obecenstvo. Ve
svých  řadách  má  teď  čilé  a  nadějné  síly  ze
všech vrstev kostěnických příslušníků občanů.
I biograf v Dašicích a i jinde jest z naši obce
horlivě navštěvován. 

Ubyl  tady  tělocvičný  spolek  „Sokol“,
který  v důsledku  všeobecného  rozpuštění
sokolských jednot v celém Protektorátě musel



býti  i  v naši  obci  zlikvidován  a  veškerý
majetek byl mu zabaven. Měl ve svém středu
také divadelní kroužek, který se po rozpuštění
vřadil do spolku divadelních ochotníků. 

Nějaký  čas  tady  hrála  v sále
„U  Havlíčků“  divadelní  společnost
Vašulinova,  v zimní  době,  přispěvši  též
k povzbuzení ponuré nálady. 

Krásně  sem  zapadl  koncert  a
předvedení Moravských tanců, jenž se pořádal
za  krásného  počasí  v přírodě  na  zahradě  a
pastvě pana Štěpánka čp. 22 o pouti. 

Tance  obětavě  nacvičil  pan  Dr.
Novotný  z Okresního  úřadu  v Pardubicích,
jenž  před  tím  tady  prováděl  asi  v únoru  a
březnu  revisi  obilních  zásob,  jako  výkupní
obilní komisař. 

Mimo to se konají divadelní přestavení,
která pořádají občas divadelní ochotníci jednak
v sále  u  Havlíčků,  tak  i  v přírodě,  teď
v zahradě paní Jeřábkové, kde si to ochotníci
zřídili upravením zahradního terénu. 

Tento rok píce narostlo dosti. Senoseč
byla  slušná,  žně  pak  se  provedly  hladce  při
dobrém  počasí,  ale  někdo  měl  přiměřenou
úrodu, ale  někdo byl zklamán.  Úroda nebyla
stejnoměrná.  Bramborů  narostlo  dosti,  též  i
cukrovka  byla  slušná.  Počíná  se  tady  též
pěstovati  zelenina  ve  větší  míře.  Už  před
válkou se někteří jednotlivci věnovali  tomuto
oboru. Nyní pěstění rozšiřují a i přibývají noví.
Nucené  dodávky  hovězího  i  vepřového
dobytka  jsou  předmětem  stálého  zájmu,  jak
zemědělců,  tak  i  obecních  funkcionářů  a
zejména obecního starosty, kteří  jsou za  tyto
dodávky velmi přísně zodpovědni. 

Stáje se prázdní více a více, nepřibývá
to tolik, jak je úbytek.
Podzimek byl  trochu víc  vlhký, ano  i  někdy
mokrý,  že  se  nemohlo  třeba  týden  na  pole.
Jako třeba hned počátkem září pršelo v jednom
kuse  asi  týden.  Brambory  se  vybraly  dosti
pěkně, ale už to bylo horší se řepou cukrovkou,
nějaký  den  bylo  lepší  počasí,  ale  sotva  to
vyschlo,  už  zase  pršelo  a  nakonec  to  dosti
brzy, asi po polovině listopadu zamrzlo.

Připravovala  se  zase  tuhá  zima
s hojností sněhu.

Do  toho  všeho  přišlo  nastoupení
generála Heydricha, jako zástupce  Protektora
Neuratha.  Jeho  činnost  cítili  i
v nejzapadlejších vesničkách a samotách. 

V naší  obci  nestal  se  žádný,  tak

význačný  případ  jenž  by  mohl  být  zařaděn
k válečným krutostem, kterými byly postiženy
mnohé obce, snad tisíce rodin i jednotlivců. 

Jednoho dne bylo ohlášeno rozhlasem i
tiskem  úředním  způsobem,  zničení,  úplné
zničení a vyhlazení obce Lidice u Kladna. Za
nedlouho,  jednoho pochmurného dne rozlétla
se  v našem kraji  zpráva  o  úplném zničení  a
spálení  malé  vísky  Ležáky  u  Skutče.
Obyvatelé,  chudí  zemědělci,  zaměstnáni
částečně  v kamenných  lomech,  nebo  jinde
v blízkém průmyslu.

Jejich  rodiny  byly  roztrženy,  děti  a
manželky rozvezeny do cizích krajin, muži do
vězení,  neb  snad  i  zastřeleni.  Jeden  tamější
klidný  občan  zaměstnaný  v Říši  byl  také
postižen  zkázou  svého  rodinného  majetku.
Všecky tyto události nejsou  nikterak pro náš
národ  příliš  povzbuzující  k čemuž  počíná
přistupovati  přehnané  zdůrazňování  německé
řeči  a  to  nejen  v úřadech,  ale  zejména  ve
školách  i  u  nás  musí  se  i  starší  občané,
zaměstnanci různých oborů i jiní navštěvovat
německé vyučovací hodiny a učit se německy.
Učí se ve škole zde. 

Malý dodatek: 

V letošním roce 24. ledna to bylo 60 let
kdy na zdejší  hřbitov byli pochováni 3 ubozí
vězni. 

Muži  beze  jmen,  pouze  s čísly,
určenými jim v koncentračních táborech. 

Z nich byli převáženi, když už se válka
chýlila  ke  konci  v nákladních  vagonech
z východních  oblastí  směrem  na  západ.
Nedostatečně  oblečeni,  hladoví,  utýraní
umírali  hromadně a  skoro na každé  zastávce
podle trati  byli vyhazováni z vlaku smrti,  jak
se těmto transportům říkalo. 

Po zasněžené silnici vedoucí obcí byli
z nádraží  převezeni  koňmi  na  saních  do
márnice  na  hřbitov  a  zde,  po  jejich  krutém
utrpení uloženi k věčnému spočinutí. 

Květa Udržalová



Anketní lístek k obnově zeleně na hřbitově

I. Nekácet, pouze prořezat stávající stromy.

II. Kácet a znovu osázet.

Volba návrhu : 1. firma Ekogreen
2. Ing. Petr Černý

3. návrh nezpracován
4. firma Zahrada Lada Medlešice

5. p. M. Špaček

III. Jiné návrhy nebo připomínky: …..............................
….................................................................................
….................................................................................

                   

Vyplněné anketní lístky 
vhazujte do schránky na obecním úřadu.



          Bylinky
Dobromysl

Aromatická bylinka, která je, na rozdíl od své
příbuzné majoránky, trvalkou.  Sklízí  se těsně
před  výkvětem za  slunného  počasí  a  suší  se
v temnu  při  teplotě  do  40  stupňů  Celsia,
většinou zavěšená ve svazcích. 

Pro  zdraví:  Obsahuje  silice,  třísloviny  a
hořčiny,  ale  mimo  jiné  i  vitamin  A.  Působí
proti  nadýmání,  usnadňuje  vykašlávání,
uklidňuje  podrážděné  nervy a  několik  kapek
silice  nebo  polštářek  se  sušenou  dobromyslí
navodí příjemné usínání a „dobrou mysl“.

Ochucený bylinkový ocet

Snítka  dobromysli,  saturejky,  tymiánu  a
rozmarýnu  (bylinky  lze  různě  kombinovat
nebo použít  jen jeden druh), několik rozinek,
kvalitní vinný ocet .
Bylinky a rozinky vložíme do láhve, zalijeme
octem,  uzavřeme a necháme nejméně 14 dní
stát  při  pokojové  teplotě.  Pak  můžeme  ocet
používat,  aniž  bychom  bylinky  vyndali.  Je
výborný do salátů a omáček, láhev s octem je i
krásnou dekorací v kuchyni.

Bazalka

Pěstuje  se  v rozličných  kultivarech,  které  se
liší  tvarem,  barvou  i  vůní  listů.  Je  to  velmi
choulostivá bylinka. Při domácím sušení často
černá  a  ztrácí  svou  vynikající  vůni,  proto  je
lepší zmrazit ji s několika kapkami oleje. 
Pro  zdraví:  Kromě vonných silic,  které  mají
antidepresivní  účinky,  obsahuje  vitaminy,
enzymy a  důležité  minerální  látky.  Pozitivně
působí  na celou trávicí  soustavu a má široké
využití v aromaterapii. 

Pro  chuť:  Nejčastěji  se  používá  do  salátů,
pokrmů  z mletých  mas  a  luštěnin,  ale
především v italské  kuchyni  do nejrůznějších
omáček  k těstovinám  nebo  na  pizzu.
Nejznámější je omáčka pesto.

Bazalkový olej

Několik  snítek  čerstvé  bazalky,  1  stroužek
česneku, extra panenský olivový olej

Opranou  bazalku  vložíme  do  skleněné
láhve, přidáme rozpůlený stroužek česneku,
vše  zalijeme  olejem,  láhev  uzavřeme  a
necháme alespoň 14 dní stát v teple, pokud
možno na  slunci.  Hotový olej  uchováváme
při teplotě okolo 15 stupňů Celsia. Čím déle
necháme bazalku macerovat, tím bude olej
voňavější.  Hodí  se  do  zeleninových  a
luštěninových  salátů,  omáček  nebo  i  při
grilování. 
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