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Milí čtenáři,
držíte  v  rukou  podzimní  vydání  Kostěnických  novin,  které  jak 
doufáme Vás   rozptýlí  od chladného počasí  a  bude příjemným 
zpestřením u čaje či kávy za zamlženým oknem.
 

      redakční rada



Vítání občánků

Vítání  občánků  proběhlo   v neděli  23.  října 
2005.  Neobvykle  početné  skupině  nových 
Kostěňáků přálo i sluníčko a tak se jejich první 
velká  společenská  akce  uskutečnila  za 
krásného  podzimního  odpoledne.   Tento  rok 
jsme  uvítali  6  dětí  a   to  2  holčičky  a  4 
chlapečky.  Své rodiče a blízké tedy  na svou 
slavnost  přivedly  tyto  děti  :  Nikolka 
Votroubková,  Michaelka  Štěpánková,  Alešek 
Beran,  Péťa  Štastný  a  Štěpánek  Janatka, 
nejmladší  člen  Adámek  Harvánek  se  akce 
nemohl zúčastnit  z časových důvodů.  Vítané 
občánky přišly pozdravit  děti  z naší mateřské 
školky, které vystoupily s pásmem podzimních 
říkanek. Jejich vystoupení bylo velmi pěkné, o 
kvalitě  svědčí  i  to,  že pozorně poslouchaly i 
pozvaní  nejmenší.  Poté  děti  přivítal  starosta 
obce,  opět  se  malí  návštěvníci  projevili  jako 
zkušení hosté společenských akcí a celý projev 
vyslechli až do konce  bez projevů nesouhlasu.
Následoval  zápis  do  pamětní  knihy  a 
fotografování. Jednu z fotografií Vám můžeme 
exkluzivně nabídnout i v našich novinách. 
Děkujeme  všem  zúčastněným  za  jejich 
přispění k milé atmosféře této slavnosti. 
Dětem přejeme hodně zdraví  a  lásky milých 
rodičů a maminkám a tatínkům hodně radosti 
se svými malými ratolestmi.

Za kulturní komisi Lenka Jiroutová 

 

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání 
obecního zastupitelstva konaného 
dne 22.9. 2005 v kulturním domě v 

Kostěnicích

1.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  kontrolu 
usnesení  z jednání  zastupitelstva  ze  dne 
23.6.2005

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

3.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  převod 
pozemků p.č. 91/12, 250/6, 392/1, 621/4, 647 
v k.ú. Kostěnice od pozemkového fondu.

4.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  prodej 
pozemku z podílového spoluvlastnictví měst a 
obcí,  v obci  a  v katastrálním  území  Veliny 
p.p.č.1227/3  –  Českému  rybářskému  svazu 
MO Borohrádek.

5.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  zřízení 
věcného  břemene  ve  prospěch  podílového 
spoluvlastnictví  měst  a  obcí  a  Českým 
rybářským  svazem,  MO  Borohrádek  na 
pozemky  p.č.  1349/5,  1349/3,  1349/4  v k.ú. 
Veliny. 

6.  Obecní  zastupitelstvo   schvaluje   převod 
nemovitostí  dle  přiloženého  návrhu 
z podílového  spoluvlastnictví  obcí  v celkové 
hodnotě  42.825.210,-  Kč  (  dle  znaleckých 
posudků  k 18.4.2005)  do  vlastnictví  Lesního 
družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

7.Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  udělení 
výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy na 
23 dětí.

8.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  výběr 
dodavatelských  firem  na  základě  rozhodnutí 
komise  ze  dne  11.7.2005,  zápis  komise  je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

9.  Obecní  zastupitelstvo  bere  na  vědomí 
zprávu  o  opravách  provedených  v mateřské 
škole.

10.  Obecní zastupitelstvo  bere  na  vědomí 
zprávu předsedů výborů a komisí.

Informace z obecního úřadu



Usnesení č. 4 z veřejného zasedání 
obecního 

zastupitelstva 
konaného  dne 3. 10. 
2005 v Kostěnicích 

1.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  kontrolu 
usnesení  z jednání  zastupitelstva  ze  dne 
22.9.2005

2.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  příjem 
dotací  od  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na 
infrastrukturu pro 10 bytových jednotek. Dále 
si  je  obecní  zastupitelstvo  vědomo,  že 
v případě  nesplnění  podmínek  dotace  obec 
vrátí celou dotaci a vyměřené penále.

3.  Obecní  zastupitelstvo  stanovuje  cenu 
stavebního  pozemku  na  380  Kč  za  m2  a 
pověřuje radu k prodeji případným zájemcům 
za schválené finanční podmínky.

4.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  pronájem 
bezdrátové  internetové  sítě  WIFI  firmě 
Hrochnet  za 1 000 Kč měsíčně a  náklady na 
spotřebovanou elektrickou energii.

5. 11. 2005 od 
7:00 do 12:00 

bude u obecního 
úřadu přistaven 

kontejner na 
velkoobjemový odpad 

(ne nebezpečný).

Spole enskáč  
sezóna za íná...č

Zveme Vás na tradičně netradiční

Mikulášskou zábavu 
aneb Kostenické peklení

Program: Rozpeklení peklení
Předtančení tanečnic pod vedením Dity 
V průběhu peklení soutěžní 
klaní o zajímavé ceny.

Kde: KD Kostěnice
Kdy: 9. 12. 2005 v 20 hod.
Hrají: místní kapela + host

Vstupné: 50 Kč  
(čert,  mikuláš i anděl mají vstup zdarma)
Za podpory:

TRUHLÁŘSTVÍ JIROUT,  
  ZAMEČNICTVÍ RUDOLF VÍCH,

HOSPODY U VÁŠŮ, 
OBECNÍHO ÚŘADU KOSTĚNICE

Pozvánka pro 
milovníky dobrého 

vína
2. 12. 2005 

v kulturním domě se 
uskuteční ochutnávka 
vín ze sklepů hotelu 

Zlatá Štika.
Další informace najdete ve vývěsce.



TJ Sokol Kostěnice 

Vážení sportovní přátelé, 
opět se scházíme po prázdninách, které zajisté 
posílily Vaši duši i tělo a načerpali  jste nové 
síly pro práci ve škole tak i v jiných aktivitách. 

Cvičební rok pro naši TJ začne jako v jiných 
letech  v měsíci  říjnu,  každou  středu  v čase 
cvičebních hodin rozepsaných na vývěsce KD. 

Při  ohlédnutí  za  minulým  cvičebním  rokem 
jsme  zaznamenali  jako  organizace  mnohé 
úspěchy,  o  kterých  jste  již  byli  informováni. 
Některé  jsem  nestihla,  proto  Vás  s nimi 
seznámím  nyní.  Těší  mne,  že  nám  vyrůstá 
generace,  která nás  opět  úspěšně zastupovala 
na soutěži v lehké atletice v Pardubicích. Byly 
to  tyto  děti:  Pátek  Jakub,  Pátková  Nikola, 
Pulpánová  Anna,  Koldová  Eliška,  Sauer 
Patrik,  Sauer  Filip.  Opět  se  umístily  velmi 
dobře. Děkujeme jim a každého potěšila jistě 
malá sladkost. 

Na  závěr  cvičebního  roku  se 
organizoval  výlet-poznávací  za  vedení  paní 
Pátkové  a  Kučerové.  Všichni  účastníci  se 
probudili  do  upršeného  rána,  tak  jsem  se 
domnívala,  že  účast  bude  velmi  nízká,  ale 
velmi  mě překvapilo,  že  na  nádraží  se  sešlo 
kolem 35 výletníků, ať již malých či velkých a 
hurá na výlet. Jsem ráda, že nás má někdo rád 
neboť výletníkům se vyčasilo a dokonce svítilo 
i sluníčko. Výlet se vydařil a byla spokojenost. 
Doufám,  že  i  do  nového  cvičebního  roku 
nastoupíme  s elánem  a  budeme  hojně 
navštěvovat náš KD v Kostěnicích. 

TJ Sokol Kostěnice

Senior klub
Po dvouměsíční přestávce se činnost tohoto 
klubu vrací opět do své pravidelné činnosti. 
Jak již bylo několikrát uvedeno, scházíme se 
každé poslední pondělí v měsíci od 14 hodin 
v zasedací místnosti OÚ. Kdo jste ještě mezi 
nás nepřišel, přijďte. Příští schůzka se 
uskuteční 31. října 2005.
A teď něco k tomu, co se nám podařilo 
uskutečnit za uplynulé období. 

 Výletu dne 3. září do zoologické a 

 botanické zahrady v Liberci se 
zúčastnilo 36 seniorů a 9 mládežníků. 
Doufáme, že se všem líbil a všichni 
byli spokojeni. 

 Dne 26. září 2005 se uskutečnila 
pravidelná schůzka, na které hlavním 
bodem programu byla přednáška paní 
Matějíčkové, která provádí masáže. U 
nás se provádějí v zasedací místnosti 
OÚ. Kdo z občanů by měl o masáže 
zájem, je možné se telefonicky přihlásit 
na čísle, které je uvedeno ve vývěsní 
skříňce OÚ. 

 Dne  5.  10.  2005  dvě  členky  klubu 
upravily na místním hřbitově hroby, o 
které se nemá kdo starat.

TJ  Sokol  Kostěnice 
ČOS
Nohejbalový turnaj

Na  posvícení  se  konal  tradiční 
turnaj v nohejbalu. Počasí tentokrát výjimečně 
přálo, hráči přišli v dobré náladě a v hojném 
počtu, který stačil na složení osmi družstev. 

Po urputném boji každého s každým došlo k 
tomu, co všechny jistě překvapilo - první místo 
opět  obhájil  rodinný  tým  Englichových.  Za 
nimi v těsném závěsu druhé místo obsadil tým 
dašických sportovců a třetí místo si vybojoval 
tým ve složení  p.  Hořeňovský, p.  Štech a  p. 
Novák. O výborné kondici našich sportovců a 
přízni  štěstěny svědčí fakt, že tentokrát se celý 
turnaj  včetně  pozdně  večerních  disciplín 
obešel  bez  zranění.  Gratulujeme  všem 
sportovcům i pořadatelům a těšíme se na další 
ročník.

V  říjnu  jsme  zahájili  naše  pravidelné 
aktivity, kterými jsou Pondělní klubovnička v 
novém  hávu-  výtvarné  činnosti,  Dětské 
divadélko – tentokrát secvičujeme Zlatovlásku 
(premiéra proběhne 18. 12. 2005) a čtvrteční 
cvičení dětí, tancování dětí a večerní aerobic s 
Ditou.  Potěšilo  nás  množství  nových 
zájemkyň, které si přišly zacvičit. Také se do 
organizace zapojila čerstvá krev a za to díky!!! 

Co se děje ve spolcích…



To se mně nemůže stát !?

Věřte, nevěřte, i já jsem žil v domnění, 
že naše víska je místo bezpečné,  kde soused 
zná souseda a každý z nás zná spoustu příběhů, 
kterak  mazaný  či  méně  mazaný  podvodník 
uspěl, a naletět tedy není možné. Mnozí slyšeli 
a  poučili  se.  Mnozí  slyšeli  a  mysleli,  že  se 
poučili.  Budu  Vám  vyprávět,  jak  vypadá 
skutečnost, která se stala v naší vesnici.

Příběh první.
Uprostřed  vesnice  bydlela  rodina: 

matka, dcera a vnuk. Jednoho dne, kdy dcera 
s vnukem odešli do práce a na kapli odzvánělo 
poledne,  do  vesnice  přijeli  „návštěvníci“. 
Zastavili v boční uličce a obcházeli stavení. 
Paninko,  mám  nové  peřiny  a  jsou 
laciné“,ozvalo se, když přišel někdo otevřít. 

Dům  od  domu  a  obchod  žádný.  I  usoudili 
„návštěvníci“, že je potřeba vydělat. A v tom, 
kde se vzala tu se vzala, branka. Ale zamčená. 
Co teď? Zkušený pohled prozradil,  že klíč je 
pověšený  z druhé  strany.  Ruka  sama  na  nic 
nečekala a klíč byl v zámku a branka se sama 
otevřela.  „Návštěvnice“  tedy  musela  dál. 
Dveře se před ní samy začaly otvírat až stojí 
v kuchyni  kde  matka  vaří  oběd.  „Máme 
porouchané  auto,  pomozte,  potřebujeme 
napumpovat kolo“,povídá návštěvnice. Matka 
ve  své  dobrotě  jde  pro  pumpičku  na  dvůr. 
Návštěvnici  bolí  zřejmě  nohy  a  tak  pomalu 
zaostává. Když matka vejde do kůlny, nohy se 
náhle  samy  vrací  do  kuchyně.  Polička  se 
starým  hrníčkem  vydává  svůj  dlouho 
schraňovaný  poklad.  „Návštěvnice“  mile 
poděkuje, zeptá se matky, co je dlužna a vypaří 
se jako pára. Co naplat, že auto vidělo několik 
sousedů, značka se nějak zamazala a řidič se 

Blahopřejeme

A něco navíc...

      V měsíci červenci své životní jubileum oslavili:

 pan Ladislav Kubík

 paní Květoslava Udržalová

 pan Miloslav Polák

      V měsíci září své životní jubileum oslavili:

 paní Zuzana Malíková

 paní Hana Mikulcová

 paní Jaroslava Poláková



schovával, asi něco hledal na podlaze.
Jaké  plyne  poučení?  Klíč  není  na 

pověšení!  Čistá  auta  nejezdí  se  špinavým 
číslem!  Neznámý  „návštěvník“  nesmí  zůstat 
bez dozoru!
Příběh druhý.

Na  kraji  vesnice  bydlel  muž  a  žena. 
Manželka byla po těžké nemoci a tedy odjela 
do lázní. Muž zůstal doma a očekával příchod 
listonošky,  která  mu  jako  každý  X  den 
v měsíci  donesla  několik  zlatých  mincí  jako 
poděkování  od  krále  za  jeho  celoživotní 
službu.  Konečně  se  dočkal.  Zlaťáky  pečlivě 
spočítal  a  aby  se  z  nich  mohl  déle  radovat 
položil  je  na  stůl  vedle  připraveného  obědu. 
Dnes mu oběd moc chutnal a ten pohled byl 
tak příjemný, že z toho usnul. Jaké však bylo 
jeho  překvapení,  když  se  probudil.  Na  stole 
stál jen prázdný talíř. Ještě jednou se podíval 
do kalendáře, že je opravdu ten správný den a 
pak už je plakal.
Jaké  plyne  poučení?  I  v poledne  se  krade! 
Někteří zloději jsou neviditelní! Peníze nejsou 
na koukání! I v plném domě nejste v bezpečí!
Příběh třetí.

Muž  se  ženou  koupili  a  poté 
rekonstruovali  domek  a  tak  si  hleděli  každé 
korunky.  Předchozí  příběhy  znali  a  tak 
několikrát vyprávěli své dcerce, co dělat, když 
bude  sama  doma.  Vyprávěli  ji  i  příběh  o 
Smolíčkovi. Jednoho dne však musel muž za 
prací  a  žena  do  nedalekého  města.  Dcera 
zůstala doma sama. Byla to už vlastně slečna. 
Kde se vzaly, tu se vzaly ve vísce jezinky. A že 
jich bylo, nejprve přišly dvě a pak ještě jedna. 
Byly silné, pestře oblečené a náramně opálené, 
zlatem opásané až oči přecházely. „Zdali pak 
máš  doma  matku  nebo  otce?“  zeptala  se 
nejstarší.  „Nejsou  doma  a  co  si 
přejete?“odvětila  dívka.  „Kůže  nebo  peří 
nemáte  na  prodej?“  tázala  se  mladší.  „To 
nemáme“  řeklo  děvče  a  myslela,  že  jezinky 
odejdou. „Potřebuji vodu na zapití léků, jsem 
totiž  nemocná,“  povídá  opět  ta  nejstarší.  I 
zželelo  se  dívce  nemocné  a  řekla:  „  Dobrá, 
donesu vám vodu, ale počkejte zde.“ Dveře do 
domu nechala otevřené a statného ohaře vzala 
pro vodu do kuchyně s  sebou, aby jezinkám 
neublížil. Chladné vody do hrnečku natočila a 
za jezinkami pospíchala. Stály na prahu, jak je 
opustila a za vodu pěkně poděkovaly. Poté do 
rychlého kočáru nasedly a zmizely tak rychle, 
jak  se  objevily.  Jaké  překvapení,  když  otec 

z práce  přijel  a  jeho  truhlice  byla  celá 
zpřeházená a vypleněná.
Jaké  plyne  poučení?  Ani  poučení  nejsou 
poučení!  Ukládejte  dětem  jen  takové  úkoly, 
které mohou zvládnout! Brány a branky mají 
zámek i v poledne!

Toto  nejsou  pohádky.  To  je 
skutečnost. Tyto příběhy se skutečně 
staly v naší obci. A proto ještě jednou 
poučení :  Podomní prodejci,  opálení 
jedinci  a  špinavá  individua  nemají 
v této  obci  zůstat  bez  dohledu. 
Obvodní  oddělení  v Holicích  žádá 
všechny  občany,  aby  se  nebáli  a 
zavolali  na telefonní číslo 466 682 17. 
Vždy je lepší zkontrolovat poctivého, 
než  jednou  nechat  bez  dozoru 
nepoctivého. Nemyslete, že Vám se to 
stát nemůže!!        Č. Lorenc

Co se dělo  ve vesničce...

Co způsobí malá sázka...
V minulém  čísle  našich  novin 
jsme Vás informovali o vinařské ochutnávce. 
Na  této  akci  se  zrodil  z nepatrného 
popichování poměrně velký plán. 

Došlo k sázce, mezi organizátorem ochutnávky 
panem  Bujnochem  a  naším  známým 
účastníkem  všech  vtipných  soutěží  Rudou 
Víchem,  o  ovečku  ve  sportovním  trojboji 
šachy,  ping  pong,  tenis.   Náš  místní  borec 
bojoval  statečně,  ale  ve  finálovém  boji  byl 
přemožen  hostem a  tak  podle  pravidel  mělo 
dojít k obětování ovečky. Naštěstí vítěz udělil 
ovečce  milost,  čímž  rozšířil  stádečko 
poraženého  o  další  přírůstek.  Celá  akce 
vyvrcholila  večerem  na  hřišti,  kde  se  opět 
začala probouzet hráčská vášeň obou aktérů a 
došlo  k dalším  úkolům.  Zkrátka  po  chvíli 
popichování   a  akčního  telefonování  a 
pobíhání,  ježdění  na  kolech,  auty  a  dalších 
dopravních  prostředcích  se  na   našem  hřišti 
objevil  cimbál  a  slovenská  kapela.   Hráli 
krásně,  při  světle  jedné  lampy  a  pro  radost 
všem.   Ještě nyní moc nevěřím tomu co píšu, 
ale byla jsem  na místě a jestli se mi to nezdálo 
tak to byla  pravda.           L.J.



Mateřská škola 
Kostěnice

Školní  rok  jsme 
tentokrát  začali  v plné  parádě 
naší  zrekonstruované  školičky. 
Vůně  „novoty  a  čistoty“  nás 
provázela prvními dny a povzbudila do nové 
práce. Sešli jsme se v hojném počtu 19 dětí a 
ještě  další  dva  kamarádi  se  k nám  přihlásili 
dodatečně,  takže  celkem  je  nás  21  dětí  a  4 
dospělí.  Scházíme  se  pravidelně  každý 
pracovní  den  v době od  6,30  do  16,00  hod., 
abychom si pohráli, protáhli tělíčka i dušičky, 
něco nového se naučili a společně s kamarády 
pěkně prožili  část  dne.  Kromě každodenních 
činností   také nabízíme něco navíc v podobě 
výletů do Pardubic za kulturou, předplavecké 
výuky v Chrudimi, kroužku anglického jazyka 
a  kroužku hry na  zobcovou flétnu.  Každý si 
podle svých zájmů, schopností i nálady může 
vybrat co ten určitý den „podnikne“.  Dalších 
plánů  na  společná  posezení  s „dospěláky“, 
besídky, koncert a jiné aktivity máme mnoho, 
ale hlavní pro nás zůstává to, aby nám spolu 
v naší školičce bylo dobře, abychom se každý 
den, každou chvilku dokázali smát a radovat.
            Zahrádková Gabriela – ředitelka školy 

Z historie...

Opět se vracíme o víc jak o šedesát let zpátky 
do doby,  kdy už  čtyři  roky trvala  válka.  Její 

konec byl zatím v nedohlednu. 
Rok 1943

Tento  rok  začal  mírnějšími  mrazy  i  sněhu 
trochu napadlo, který dosti dlouho držel, takže 
se mohlo jezdit i na saních. Asi v polou února 
mrazíky povolily, sníh slezl a nastalo suché a 
většinou slunečné počasí. 

V sobotu  dne  13.  února  po  poledni  přišla 
veliká vichřice se sněhovou bouří a zamračilo 
se tak, že téměř hodinu bylo temno jako večer 
a muselo se svítit. Začalo se také brzy dělat na 
poli,  takže už v březnu bylo většinou zaseto. 

Dne 20.  února  ráno,  bylo  to  v sobotu,  přišla 
náhle  do  naší  obce  i  do  Moravanského 
hospodářská  kontrola,  kterou  prováděli 
protektorátní  úředníci  provázeni  jedním 
úředníkem říšskoněmeckým. 

Lidé  jak  byli  poplašeni,  poschovávali  různé 
věci,  jako  mouku,  obilí,  drůbež  a  jiné 
v okamžitém rozčílení a v leknutí na mnoze do 
nevýhodných skrýší, celkem to dobře dopadlo, 
až na nějakou pšenici, která se našla a propadla 
zabavení a několik kachen a slepic, ku kterým 
se  nikdo  nepřihlásil,  když  je  říšskoněmecký 
úředník našel a propadly také zabavení a byly 
odvezeny do  Chrudimě do sběrny. Jaro toho 
roku bylo suché, takže práce na poli se dobře 
provedly. Koncem května onemocněl starosta 
Polák  a  zastoupil  jej  první  radní  František 
Roček. 

Č.p.  28,  dřevěná  to  chaloupka,  jsoucí 
postavena  asi  v polovici  18.  století  a  stojící 
vedle domku č.p. 8 nové (vedle potoka) byla 
zbourána.  Posledním  držitelem  byl  Josef 
Špaček. 

Žně  senné  a  obilné  byly  dobré.  Ceny  stále 
stoupaly, na volném neb jak se říkalo na 

černém trhu. Slepice 80 – 100 K., husa hubená 
500 – 600 K., vajíčko 5 – 6 K., máslo 300 K., 
sádlo vepřové 500 K. Největší poptávka byla 
po tucích. 

Mouka pšeničná okolo 1 000 K (jeden cent) i 
ostatní potřebné věci jak maso i láky textilní, 

potřeby domácností, stavební aj. stále stoupaly. 

Vládní  vojsko  zřízené  1939,  byl  jeho  jeden 
oddíl v Kostěnicích. Bydleli potupně v hostinci 
čp. 47, v úřadovně čp. 8 nové, v hostinci čp.76, 
v čekárně stanice budovy státní dráhy. 

Místní  ochotníci  byli  usídleni  v hostinci  čp. 
15, kde podle svých možností zpestřili zdejší 
život  svým  působením.  Taktéž  i  školní  děti 
předvedly  při  různých  příležitostech  své 
umění. 

Vánoce nebyly příliš radostné a hojné a mnoho 
jednotlivců  je  oslavilo  v cizině,  jsouc  tam 
nasazeno na práci. 

Tento  rok  končil  mírným počasím,  kdy před 
Vánoci  poněkud  umrzlá  zem  a  poprašek 
sněhový nadobro pustily a před Novým rokem 
nastalo deštivé počasí.



Rok 1944

Rok  tento  začínal  mírným  počasím,  deštivé 
přeháňky  trvající  před  nový  rok  přestaly  a 
většinou  při  zamračené  obloze  byla  vlažná, 
jarní pohoda. Obilí i trávník přes měsíc leden 
povyrostly, stromy počaly pučet a byly z toho 
starosti, aby to později nezmrzlo. Ale v únoru 
se  povětrnost  zhoršila,  nastaly  sněhové 
přeháňky a bylo chladno až do března. 

Asi  v polovici  března,  jedné  podmračné 
neděle,  sníh  už  zmizel,  spadlo  německé 
letadlo,  řízené  jedním  pilotem  na  louce 
“Kozlovce“. Ihned byl učiněn poplach a byla 
přivolána pomoc. Letadlo bylo následující dny 
uklizeno. 

Až  do  konce  tam  stála  vojenská  stráž. 
Neobešlo se to bez těžkostí v rozbředlém poli 
a  louce,  mezitím  od  napadlého  a  puštěného 
sněhu. 

Počátkem dubna byla v obci  velká  rekvizice. 
Tak lidé nazývali  úřední kontroly a vymáhající 
komise. 

Trvala  velká  nouze  o  topivo.  Když  zastavil 
nákladní vlak s uhlím před stanicí, odváželi  si 
lidé trochy uhlí. 

V těchto  dubnových dnech se  konala  v horní 
hospodě  č.  15  fašistická  schůze,  ve  které  se 
shromáždění  dozvěděli,  že  z okresního  úřadu 
došlo  do  obce  poděkování  pana  Obrlandráta 
občanům za pomoc při nehodě letadla. 

Jaro bylo suché a pohodlné pro jarní práce na 
poli.  Zaselo  se  dobře,  osiva  sešlo  pěkně  a 
úroda byla slibná. 

Shánělo se živobytí všeho druhu, obilí, maso a 
zejména  omastek.  Ceny  stoupaly,  maso 
vepřové  kg  200  K i  více,  máslo  asi  400  K, 
sádlo  vepřové  500 –  600 K,  husa  nekrmená 
700  –  800  K,  vykrmená  podle  stavu 
vykrmenosti okolo 2 000 K i více. 

Hovořilo  se,  že  mnoho  řezníků  i  zemědělců 
bylo přistiženo při černých porážkách a těžce 
potrestáno. I smrtí. 

U  nás  na  větší  případ  se  nepřišlo.  Obilí  do 
mlýna  se  vozilo  hromadně.  Příslušné  listiny 
musel mít každý, kdo provázel náklad. Přesto 
se mlelo na černo. 

V únoru  byly  svolány  ženy  na  schůzi  za 

účelem  nasazení  na  zemědělské  práce. 
V květnu byli  vládní  vojáci  převezeni  někam 
do Itálie. 

 Před samými žněmi, ještě se obilí nesekalo, as 
o  půlnoci  ze  dne  19.  na  20.  července  bylo 
obyvatelstvo  vyrušeno  poplašným  zvoněním, 
troubením hasičů,  lidé  probuzeni  ze  spánku, 
poplašeně vybíhali ze stavení ven do tmy a to 
už se ozývaly výbuchy. 

Obloha  poněkud  zamračená  byla  ozářená  od 
požáru  a  raket.  Byl  to  letecký  nálet  na 
Pardubice.  Mnoho lidí  uprchlo ze stavení  do 
polí, kde vyčkali konec náletu. 

Znovu 24. srpna už téměř po žních, za jasného 
slunečného  dne,  asi  v poledne  byli  občané 
vyrušeni zvukem poplašných sirén z okolních 
měst.  Ihned  nato  bylo  slyšeti  výbuchy  a  ve 
slunečním  svitu  a  nad  valícím  se  dýmem 
z požáru bylo viděti vysoko i níže třepotající a 
lesknoucí  se  letadla  přinášející  zkázu 
vyhlédnutým objektům. 

Čas  ubíhal  za  přísných  kontrol,  podzim 
z počátku  poněkud  vlhčí  přešel  a  byly  tady 
Vánoce, zase nepříliš hojné a ponuré. 

Květa Udržalová 



Mlsné jazýčky
Tentokrát nám přispěla svými recepty  Marcela 
Čerkalová:

Španělský vítr

1 hrníček moučkového cukru, 3 bílky, pikantní 
tuhá  zavařenina  podle  potřeby,  tuk  na 
vymazání plechu. 
Z bílků ušleháme tuhý sníh a postupně do něj 
zašleháme  ½ hrnku  cukru.  Druhou  polovinu 
cukru  zlehka  vmícháme  až  do  ušlehaného 
sněhu.  Na  tukem  vymazaný  plech  klademe 
malé  kousky  zavařeniny  a  lžičkou  na  ně 
navršíme  kopečky  sněhu.  Velmi  zvolna  je 
sušíme 1-2 hodiny.

Sušenky s     jablky   

2 hrnky solamylu, 7 lžic moučkového cukru,  ½ 
kostky másla, 2 středně velká jablka asi (130 
g), tuk na potření plechu. 
Do  solamylu  vmícháme  cukr,  přidáme 
pokrájené  změklé  máslo,  nastrouhaná  jablka 
vypracujeme  těsto.  Vyválíme  z něj  placku 
silnou asi 3 mm. Tvoříkem z ní vykrajujeme 

různé vary, přeneseme je na tukem potřený 
plech a upečeme ve středně vyhřáté troubě do 
světle růžova. 

Nepečený dort piškotový s     lučinou  

1 balíček dětských piškotů, ½ hrnku silné černé 
kávy,  ½ hrnku  rumu,  ovoce  (asi  300  g),  na 
ozdobení ½  tabulky čokolády. 
Krém: 3 lžíce moučkového cukru, 3 lučiny, 1 
kelímek smetany ke šlehání.  Kávu smícháme 
s rumem  a  v této  směsi  namáčíme  piškoty. 
Vrstvíme je střídavě s krémem a s ovocem do 
salátové  mísy  nebo  dortové  formy.  Poslední 
vrstvu  tvoří  krém.  Dort  posypeme 
nastrouhanou  čokoládou  a  necháme 
v chladničce ztuhnout. 
Příprava  krému:  Lučinu  utřeme  s cukrem, 
přidáme  pevně  ušlehanou  smetanu  a  lehce 
promícháme.   Kde  jsou  malé  děti  lze  rum 
vynechat. 

Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada (G. Zahrádková, 
J. Haková, L. Jiroutová).

Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově ani 
fakticky upravovány.
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