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             Česká beseda v Mistrovicích 

…. V jednu hodinu jsme se seřadili do „špalíru“, dostali ceduli  
se jménem naší obce a za doprovodu hudby a mávání praporů  
jsme se vydali na špacír skrze vesnici.  (více str.7) 

 

 

   Oslavy 610 let Kostěnic 

V sobotu 21. června 2008 proběhly oslavy výročí 610 
let obce Kostěnice… (více str.6) 
 

Víte že… 
(nová rubrika nejen pro pamětníky) 

 

před 30ti lety: 
 

 29. dubna se narodil 

Železník, kůň, čtyřnásobný vítěz 
Velké pardubické  

 

před 40ti lety: 
 

 17. března se narodil 

oblíbený český herec Tomáš Holý 

 

před 50ti lety: 
 

 Byl Enric Bernat Fontlladosa 

první, kdo začal s výrobou lízátek na 
tyčce a později si svůj nápad nechal 
patentovat. Obal lízátka značky Chupa 

Chups navrhl umělec Salvador Dalí. 
 Bosch vsítil se svou první 

automatickou pračkou. 

 

před 70ti lety: 
 

 byl vyroben vrtulník 

 

před 80 lety: 
 

 Alexander Fleming objevil 

penicilín 

  26. května bylo otevřeno nově 

vybudované Brněnské výstaviště 

 

před 100 lety: 
 

 Švýcar Jacques Edwin 

Brandeberger vynalezl celofán. 

 30. června na Sibiř dopadl  

tzv.Tunguský meteorit 
 

http://www.kostenice.xf.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrtuln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brn%C4%9Bnsk%C3%A9_v%C3%BDstavi%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Edwin_Brandeberger&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Edwin_Brandeberger&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Celof%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tungusk%C3%BD_meteorit
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V minulém vydání Kostěnických novin 

jsem vás informoval o podání žádosti na dotaci 
ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
na opravu naší kaple.  

V této žádosti jsme byli úspěšní a byla 

nám přiznána dotace z fondu EU ve výši 
způsobilých výdajů 1859713,00 Kč. Na základě 
poptávkového řízení, které obec vypsala, byla 
vybrána firma Lestav s.r.o a podepsána smlouva 
o dílo. Bude provedena nová konstrukce věže, 
ošetření zdravých kovů, nové laťování, nová 
střešní krytina, včetně hromosvodů a 
oplechování, nová elektroinstalace a oprava 

vnitřních a vnějších omítek. Vše by mělo být 
ukončeno do konce prázdnin. Celková hodnota 
opravy činní 1741851,30 Kč. 
 

Zároveň bych využil této příležitosti a rád 
bych poděkoval všem, kteří se podíleli na 
oslavách 610 let obce a připravili pro naše 
spoluobčany zajímavý program. Dále si zaslouží 
naše uznání a poděkování členové souboru 
tančící Českou besedu, kteří naší obec  
reprezentovali v Mistrovicích.  

V. Pulkrábek 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. 4. 2008 
 

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

20.3.2008 

 

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

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 
pozemků p.č. 632,633 v k.ú. Kostěnice za cenu 
v místě obvyklou. 
 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje na opravu 
kaple firmu Lestav spol.s.r.o. Žirecká Podstráň 
70. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční 
příspěvek ve výši skutečných nákladů na 
vybudování vodovodní přípojky, dešťové 
kanalizace a venkovního sezení s přístřeškem na 
hřišti TJ Sokol Kostěnice. 
 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje delimitaci 

městské policie z Dašic do Sezemic. 
 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet 
Svazku obcí Loučná. 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26.6. 2008 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 

usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
30.4.2008 

 

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

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemků p.č. 553/56, 553/57, 553/16 v k.ú. 
Kostěnice za cenu 50,-Kč/m2. 
 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje darovací 
smlouvu pro TJ Sokol Kostěnice ve věci 
vodovodní přípojky, elektro přípojky, dešťové 
kanalizace a venkovního sezení s přístřeškem, na 
hřišti a pozemku p.č. 519/7 v k.ú. Kostěnice, 
v celkové hodnotě hodnotě 113 345,50 Kč. 
 

6. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu 
k rozpočtovým změnám a k technickým 
přesunům  v částce do 50 000,- Kč.  Pokud  se 
bude jednat o přesun mezi běžnými a 
kapitálovými výdaji musí toto schválit jako 
úpravu zastupitelstvo. 
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Vše nejlepší… 

 
                V měsíci červenci 2008 oslaví své životní jubileum: 

                   

                                          paní  Bečková Anna 

                                  pan   Kubík Ladislav               
                                   pan  Jelínek Václav                 
 

                   V měsíci  srpnu 2008  oslaví své životní jubileum: 
               

                                          paní  Čermáková  Věra 

                                                      pan   Jelínek František                 
 

                    V měsíci  září 2008 oslaví své životní jubileum: 

                 

                                          paní  Malíková Zuzana                  
                                     paní  Černá Marie 

                                             paní  Hořeňovská  Danuška 

                                pan  Čerkala Jan 

 
                           Všem přejeme hodně zdraví  

                         a  štěstí do dalších let. 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obecní statistiky: 
  

Počet obyvatel k 1.7.08:   504 

 

 

Odstěhovali se: 
 

Martin Vlastník  čp.128 
Monika Placková  čp.118 
Bohuslav Pluhař   čp.148 

 

 

Narodili se: 

 

Michal Křížek  čp. 148 

 

Opustili nás: 
 

Stanislav Filek  čp. 43 

 

 

 

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
 

Obecní úřad upozorňuje nájemce hrobového místa na 
místním hřbitově, že skončili nájemní smlouvy o pronájmu. Výši 

nájemného obecní zastupitelstvo zachovalo stejnou jako 

v předešlých letech a to 12,-Kč / za každý započatý m2 na jeden 
rok.  Nové smlouvy jsou připraveny dle platného zákona č. 

256/2001 Sb. na dobu 13 let. Žádáme všechny nájemce, aby se 
dostavili na obecní úřad, zaplatili nájemné a podepsali novou 

nájemní smlouvu. 
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Ochutnávka vína 

 
Dne 30.5.2008 proběhla 

v našem kulturním domě dá se 
říci již tradiční ochutnávka vín – 

tentokrát byla k dispozici vína od 
společnosti Víno Rakvice 
z Velkopavlovické vinařské 
oblasti. Doplněním ochutnávky 
vín byla i ochutnávka slivovice a 
višňovice od firmy Riper. Celou 
akci pro nás uspořádal hotel 
Bujnoch v čele s ředitelem hotelu  
panem Oldřichem Bujnochem a 
zástupci vinařství Rakvice 
obchodní manažer pan Prokeš a 
majitel společnosti pan 

Michlovský. K ochutnání nám 
nabídli jedenáct druhů vín, 
z nichž si určitě každý 
z přítomných vybral dle své 
chuti. Degustace výborných vín, 
profesionální sommelier,  
možnost koupě vín za velice 
příznivé ceny, skvělé občerstvení 
ve formě rautu či hudba skupiny 

J.G.DIX byli zárukou příjemně 
stráveného večera. 
 Celá ochutnávka byla 
provázena zajímavým výkladem, 
podaným takovým způsobem, že 
i zkušení znalci vín jistě objevili 
nové informace a naprostí 
laikové se alespoň trochu naučili 
jak poznat a správně vychutnat 
dobré víno. V průběhu večera 
probíhala soutěž, ve které mohli 
návštěvníci vyhrát několik lahví 
představovaných vín, například 
Sylvánské zelené, Pálavu, 
Frankovku Rosé nebo Merlot. 
 Velice milým zpestřením 
a vrcholem večera byla 

přednáška profesora Milana 
Šamánka, významného 
odborníka české dětské 
kardiologie a kardiochirurgie. 

Profesor nám zábavnou formou 
vysvětlil, že pokud nemůžeme pít 
alkohol (a to nejlépe bílé víno) 
každý den, tak minimálně třikrát 

týdně je to pro udržení našeho 
zdraví nezbytná nutnost ;-) Své 
tvrzení dokladoval i výsledky 
renomovaných vědeckých 
studií. 
 Večera se zúčastnili i 
další známé osobnosti, např. 
fotbalista Milan Luhový nebo 
známý právník a kandidát do 
senátu JUDr.Miroslav Antl. 
Ten se stal velmi platným 
průvodcem dražby vín. 
Dokázal ji vést ve vysoce 
napínavém duchu, a tím 
pomohl získat významný 
příspěvek k organizaci našeho 
vánočního turnaje  ve stolním 
tenise. 

 Dobrá zábava 
pokračovala i po oficiálním 
ukončení ochutnávky a trvalo 
dlouhé hodiny, než se i 
poslední návštěvníci rozešli do 
svých domovů.  

F. Peterka
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Tajemná Filipojakubská noc 

30. dubna se u kulturního 
domu sešli děti i rodiče 
s lampióny a s očekáváním co se 
bude dít. Přesně s úderem sedmé 
hodiny zasedl inkviziční soud, 
který měl za úkol odsoudit 
čarodějnici za její zlé skutky 
k upálení na hranici. A že těch 
zlých skutků bylo – nejen špatné 
počasí, globální oteplování, 
uhranutý dobytek, ale také 
pomalovaná zastávka, nepořádek 
na hřišti, vytrhané stromky 
k nádraží, v zimě není led a lítá 
moc nízko, čímž plaší lidi..  Celý 
průvod za doprovodu rytmického 
bubnování došel s čarodějnicí až 
ke hranici, tam se nakonec 

čarodějnice za všechno omluvila 
a slíbila, že to nebude dělat. 
Proto jí inkvizitoři se souhlasem 
přihlížejících udělili milost. Pak 
už byly připraveny soutěže pro 
malé čarodějky a čaroděje. Na 

hranici se potom symbolicky 

spálila figurína čarodějnice. 

Pro zajímavost zde 

přikládám článek proč se vlastně 
čarodějnice pálí. 

Je to velmi starý a dodnes 
živý lidový svátek. Tuto noc se 
lidé schází u zapálených ohňů a 
slaví příchod jara. Na některých 
místech se staví májka. 

Noc z 30. dubna na         

1. května bylo pokládána za 
magickou. Svátek se původně 
pravděpodobně slavil o úplňku, 
jenž byl nejblíže dnu, 
nacházejícímu se přesně mezi 
jarní rovnodenností a letním 
slunovratem.  Lidé věřili, že tuto 
noc se čarodějnice slétají na 
čarodějnický sabat a skutečně je 
tato noc jedním z největších 
pohanských svátků. Lidé také 

věřili například v otevírání 
různých jeskyní a podzemních 
slují, ve kterých se daly nalézt 
poklady. Hlavním úkolem tohoto 
starého lidového svátku byla 
oslava plodnosti. 

Na ochranu před 
čarodějnicemi (původně před 
zlými duchy a démony obecně, 
čarodějnice jsou až výsledkem 

inkvizičních procesů) se na 
vyvýšených místech zapalovaly 
ohně. Postupem času se z těchto 
ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. 
Zapalovala se smolná košťata a 
vyhazovala se do výšky. Popel z 
těchto ohňů měl mít zvláštní moc 
pro zvýšení úrody. Někdy se 
rozhrnutým popelem vodil 
dobytek k zajištění plodnosti, 
jindy se přes oheň skákalo kvůli 
zajištění mládí a plodnosti. 

-j.š.-

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/457927-majka
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/183023-carodejnice
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/133093-jeskyne
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Oslavy 610 let obce 

 
V sobotu 21. června 2008 

proběhly oslavy výročí 610 let 
obce Kostěnice. 
Centry dění se stal kulturní dům 
a dolní hřiště TJ Sokol 
Kostěnice.  
 

Na hřišti probíhal 
zábavný program pro děti,  
tématem byl cirkus ve všech jeho 
podobách a tak si děti mohly 
projít stanoviště s cirkusovými 
úkoly, povozit se na poníkovi, 
obdivovat hravé hříbátko, 
vyzkoušet pevnost skákacího 
hradu, po poledni vyzkoušet 
s rodiči postřeh na veselých 
hádankách kreslíře, vyrobit si 
sádrový odlitek, malovat na kůži 
i na papír  a  na závěr sledovat 
triky kouzelníka s klaunem.  

Větší děti a dospělí hráli nohejbal 
a volejbal na kurtu.  

K pohodě přispěli  i mistři 
kulináři, kteří opékali dvě 
prasátka a usměvavá obsluha 
„baru“ v maringotce. 

V kulturním domě 
probíhala výstava obecních 
kronik, pamětních knih a 

historických fotografií obce. 
Odpoledne zde hrála dechová 
hudba Pernštějnka a  

s předtančením české besedy 
se představili „kostěničtí  
besedníci“.  

Večer pokračovaly 
oslavy taneční zábavou, 
kterou zahájila svým 
vystoupením holická skupina 
J.G. Dix, která nám  přiblížila 
příjemnou atmosféru kaváren 
z filmů pro pamětníky. Pestrý 
den uzavřela místní kapela 
Zákaz stání se svými 
oblíbenými hity, v rámci 
večera vystoupila také taneční 
skupina Malinky.  

 

Oslavy jsou za námi,  
věřím, že jsme se všichni 
pobavili a správně oslavili 
menší kulaté výročí naší vísky 
a děkuji touto cestou všem, 
kteří se podíleli na přípravách 
tohoto příjemného dne. 

-l.j.- 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

TJ Sokol Kostěnice 

  

Krásné počasí a chuť něco dělat pro děti 
vylákal nadšence z řad cvičitelů na celodenní 
výlet . Vydali jsme se vlakem v počtu 20 dětí a 8 
dospělých do romantických zákoutí hradů 
Potštejn a Litice.  

V 7.00 hod odjezd z Kostěnic přes 
Týniště n/Orlicí na hrad Potštejn. Na hradě nás 
čekali středověcí rytíři se svým šermířským 
uměním, které si mohly vyzkoušet i děti. Dále 
jsme pokračovali pěší turistikou podél Orlice. 
Během cesty děti plnily různé úkoly a hrály hry. 
Před výstupem na hrad Litice jsme se občerstvili 
a vyrazili na hradní věž. Zde jsme zažili i 
přívalový déšť, který jsme přečkali ve věži. Po 
návštěvě obou hradů jsme se vydali na zpáteční 
cestu domů. Do Moravan jsme dorazili kolem  

19.hodiny, kam pro nás dorazili někteří 
tatínkové, kteří byli rádi, že jsme se vrátili 
všichni zdraví a spokojení.  

Další naší akcí byly atletické závody 
předškolních dětí v Pardubičkách. S počtem 5 
dětí jsme přivezli 2 stříbrné medaile, za které 
děkujeme Vašíkovi Šimrovi a Vojtovi 
Rybyšarovi. I ostatní děti se umístily velmi pěkně 
a těší se na další závody. Ve dnech 21.6. a 

22.6.2008 se zúčastníme florbalového turnaje v 
Horních Ředicích. Věřím, že i tentokrát budeme 
vzorně reprezentovat naši obec.  

Na závěr školního roku proběhne dne 
25.6. rozloučení s cvičebním rokem na 
sportovním hřišti v Kostěnicích s opékáním 
buřtů. S výzvou "Sportu zdar" se na Vás všechny 
opět po prázdninách, těší Vaši cvičitelé.  

M.Čapková
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Česká beseda v Mistrovicích  29.6.2008 
 

    V neděli ráno (v půl sedmé) se u místního 
kulturního domu sešel náš „taneční soubor“ s 

vyhlídkou hezkého výletu spojeného s účastí na 
srazu České besedy v Mistrovicích u Letohradu.  

Před odjezdem jsme raději odtančili ještě 
jednu zkoušku v KD a plni očekávání nasedli do 
autobusu. Naše výprava byla početná, autobus 

jsme zaplnili téměř celý.  Cesta probíhala  klidně.  
Posnídali jsme, a už jsme byli u cíle naší cesty, 

v Mistrovicích, kde se nám dostalo vřelého 
přivítání. 

 Poblíž tamní restaurace posedávali lidé 
v krojích a všude byl již cítit duch České besedy. 

Rychle jsme se převlékli a společně s ostatními 
soubory se vydali na místní hřiště nazkoušet 
nástup. První co nás zaskočilo byla tráva, na které 
se opravdu špatně tančilo. To ale bylo brzy 

zapomenuto, jen co zazněly první tóny nám tolik 
známé hudby.  Je pravda, že kapela Mistrovanka 
měla své pojetí hudby k České besedě, čímž nás 
opravdu velice mátla. Zrychlovala a zpomalovala, 
jak se jí zachtělo. 
     Po zkoušce jsme se odebrali zpět do 
restaurace, kde bylo v tělocvičně přichystáno 
občerstvení a oběd. Byly nám nabídnuty 
vynikající koláčky, díky kterým většina 
zůčastněných nemohla ani dojíst svou porci. 
Během oběda se ostatní soubory navzájem 
představily.  

V jednu hodinu jsme se seřadili do 
„špalíru“, dostali ceduli se jménem naší obce a za 
doprovodu hudby a mávání praporů jsme se 
vydali na špacír skrze vesnici. U hasičské 

zbrojnice nám zahráli „Co jste hasiči“, a my, jako 
správní besedníci, jsme si zatančili polku. Kolem 

půl druhé jsme konečně dorazili na vyzdobené 
hřiště, kde oproti dopolední zkoušce byla již 

spousta lidí. Nejprve zatančil místní taneční 
soubor z mateřské školky a potom přišla konečně 
řada na nás.   

Po tanci mělo přijít hromadné focení 
všech tanečních souborů. Místo focení přišel 
pořadatel, zdali by nám nevadilo, kdybychom  
pro velký zájem publika nemohli zatančit ještě 
jednou.  A tak se v půl čtvrté tančilo již počtvrté. 

Vzhledem k malé pohodlnosti našich krojů a 
tomu odpovídajícímu stavu našich chodidel jsme 

tančili bosi. Poslední beseda se povedla nejvíce 

nejen nám, ale i hudbě. Už jsme ale neměli moc 
času na posezení s ostatními, protože na pátou 
byl naplánovaný odjezd autobusu.  

Zpáteční cesta  utekla snad ještě rychleji, 
než-li cesta tam. Za vydatného zpěvu jsme 
v sedm hodin dorazili do rodné obce.  
     Do Mistrovic nás jelo tančit 16, utvořili 
jsme dvě kolony. Celkem tančilo 19 kolon, 
většina jich byla z okolí Poličky. Kromě jedné 
kolony z Mistrovic jsme byli opravdu nejmladší 
účastníci. Příští rok se sraz České besedy 
uskuteční v Bystrém u Poličky a napřesrok -

doufáme- u nás. 

Edita Haková 

Obracíme se na vás s prosbou o pomoc – 

máme nedostatek pánských kožených jezdeckých 
holínek. Kdyby se u někoho z vás nějaké 
nepotřebné našly, velmi by nám to pomohlo.
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Školko, školko, školičko, odpočiň si maličko… 
 

Ticho i prázdno 
vystřídalo každodenní švitoření a 
hemžení drobotiny v naší školce. 
Prázdniny jsou v plném proudu a 
školka má čas na zasloužený 
odpočinek a péči o svůj vzhled. 
Letos to budou jen drobné 
kosmetické úpravy a pravidelný 
úklid od sklepa až po půdu. Však 
je to už třeba. Celý školní rok 
jela na plné obrátky a často 
doslova praskala ve švech, když 
se všech 25 dětí sešlo a začalo 
hraní, zpívání, tancování, 
malování, sportování, povídání, 
hašteření apod.  

Všechno to ale mělo 
smysl a každý den, každý 
okamžik zanechal v těch, kteří ho 
prožili, vzpomínku. Ke 
každodenním činnostem 
v prostorách školky jsme i tento 

školní rok přidali aktivity v obci 

a blízkém okolí, např. 
předplaveckou výuku 
v Chrudimi, vystoupení na 
slavnosti Vítání občánků v obci, 

Tříkrálový koncert v místní 

kapli, návštěvy VČD  a VČG 
v Pardubicích, cyklovýlet po nové 
stezce do Dašic, výlet za Černým 
divadlem do Chrudimi.  

Z aktivit uskutečněných 
přímo ve školce si zaslouží 
připomenout Veselá angličtina pod 

vedením lektorky Mgr. Lady 
Morávkové, Bejbytaneční vedené 
Ing. B. Černým z Taneční školy 
Bohémia Chrast a spousta 
vlastních slavností a akcí, které 
jsme si uspořádali (Vánoční 
slavnost, karneval, Velikonoční 
slavnost, Vítání jara, Maminčina 
slavnost, koloběžkovaná, loučení 

se školkou). Dny klidné se 
plynule střídaly s těmi 
rušnějšími.  

Bolestnou ránu 
poklidnému žití školky zasadilo 
květnové vloupání do budovy, 
které bylo se všemi následky a 
okolnostmi šokující pro celou 
obec Kostěnice. Nová, 
nepříjemná zkušenost nás značně 
zaskočila a i přesto, že v nás 
nezlomila důvěru v dobré lidi a 
sílu lidského svědomí, rádi 
bychom ústy klasika poslali 

vzkaz tomu, jenž… 

„Na všechno lze zapomenout, jen 
na ztrátu dobrého svědomí ne.“ 
V.K.Klicpera 

Školní rok 2007/2008 
končí. Sedm nejstarších dětí jsme 
vypravili na cestu za základním 
vzděláním. S těmi ostatními i 
šesti novými dětmi se těšíme po 
prázdninách na viděnou.A Vám 
všem přejeme pěkné léto. 

 

 Zahrádková Gabriela,  
ředitelka školy

____________________________________________________________________________ 

 
Jak se nám žije v Kostěnicích (dopis od čtenáře) 

 
Dříve poklidná vesnice nyní nežije tak jak bychom chtěli, hluk a zvýšená doprava není 

to pravé co jsme si představovali. V dolní části obce jsme mívali klidné a spokojené bydlení.  
V dnešní době 3x do týdne posloucháme rachot z "crossového ráje" a prach, který je v 

hojném množství posílán na vše co je v okruhu stovek metrů. Zajímalo by mě co tento 
"výborný nápad" přinesl obci a proč máme trpět kvůli cizím lidem. Domnívám se, že ani tito 
"jezdci" nejsou našimi občany. Všude se brání hluku a u nás mu dáváme zelenou. Dále se 
rozmohl velký nešvar vysekávat své prostory křovinořezem a el.kosou. Myslím si, že tyto 
pomůcky vynalezli na sekání svahů a příkopů, kde není rodinná zástavba.  

Děkuji, že začneme být k sobě ohleduplní a nebudeme celé soboty a neděle poslouchat 
kvílení těchto "pomocníků".    

(autor nechtěl být zveřejněn – pozn.red.) 
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Z Historie… 
 

Znovu se vrátíme o několik 
desetiletí zpátky, nahlédnout do 
života předešlých generací 
s jejich starostmi o vzhled obce a 

život v ní a radost, když se práce 
dařila.  
 

Rok 1907  

Úroda tohoto roku byla 
obstojná. Obci Lhota Uhřetická 
byly věnovány pozemky ku 
stavbě silnice po hranicích 
katastru obce Kostěnice – 

Hostovice, zdarma.  

Obecní zastupitelstvo po 

dvouletém brždění se rozhodlo 
na úpravě odvodnění návsi. 
Podána žádost zemědělské radě o 
vypracování  projektu, což tato 
také slíbila.  

Byl to za zastupitelstvo 

p.Mandys, který ji velice 
podporoval a několik mladších 
členů. 

Toho roku  po návrhu 
starosty obce byla svolána schůze 
obce a ustanovení  organizace 
strany agrární. Důvěrníkem 
zvolen Frant. Polák, starosta. 
Organizace byla velice silná. 

Přes 70 členů a byly v ní všechny 
vrstvy občanstva, od dělníků, 
živnostníků, rolníků a všech osob 
v obci usedlých.  

Bylo zřízeno 
v Pardubicích  vydavatelské 
družstvo pro vydávání krajského 
deníku a jiných věcí.Obec upsala 
podíl, který obnášel jen 10 K.  

Spor o lávku u 
Mandysových mezi p.Mandysem 

a p.Ctiborovou byl jakž takž 
urovnán. 
 

Rok 1908  

Rok tento nebyl z počátku 
zlý, ale ku konci žní bylo velké 
sucho, které přineslo záplavu 

polních myší, čili hrabošů a ti 
nadělali spoustu škod.  

Toho roku pí. Františka 
Kučerová, která nejdříve 
pochovala muže a tento rok ještě 
dceru provdanou za Hynka 

Jeřábka, který se ke Kučerovům 
přiženil z Rohoznice, věnovala 
obnos 2000 K, které obecní 
zastupitelstvo použilo jako 
základ k postavení římsko-

katolické kaple.  
Byl ustaven výbor, který 

provedl sbírku po obci a podal 
žádosti o příspěvky. Dary byly 
od význačných osobností, jako 
nejvyšší maršálek hrabě 
Lobkovic, majitel panství na 
Vysokém Chvojně, hrabě 
Palavicini, pan biskup Dr.  

Doubrava a jiní. Sbírka vynesla 
5627 K 65h.  

Plán kaple zhotovil 
architekt Bóža Dvořák 
z Pardubic a dne 28. září t.r. byly 
položeny základy. Bylo to na den 

svatého Václava, patrona země 
české. Svěcení základu vykonal 
dašický farář L. Hora. 

Základní kámen položen 
pod práh kaple, do něhož vložen 
pergamen s daty založení a kým 
byl založen atd. Mimo to byly 
tam uloženy běžné mince, 1, 2, 5 
K a jiné drobné. Na přání 
dobroditelky pí. Kučerové byla 
kaple zasvěcena Panně Marii a 
sice „Navštívení Panny Marie“, 
který připadá na první neděli 
červencovou a od té doby se slaví 
v Kostěnicích obecní pouť.  

Vhledem k tomu, že toho 
roku připadalo jubileum 
60tiletého panování císaře 
Františka Josefa I., císaře 
rakouského a krále českého, 
podána žádost na ministerstvo 
školství by nazvána byla „Kaple 
císaře Frant. Josefa I.“ na počest 

60tiletého panování, což bylo 
přijato a jest pod tímto názvem 
zaneseno v knihách 
pozemkových.  
 

Rok 1909 

Rok tento byl obstojný, 
spíše sušší, úroda průměrná.  

Starosta obce podal 

ředitelství státních drah ve Vídni 
žádost, by nádraží, které stojí na 
pozemcích obce Kostěnice a 
mělo název Dašice, bylo 
přejmenováno na Dašice – 

Kostěnice, poněvadž 
pojmenování budov náleží do 
kompetence obce. Žádosti bylo 
vyhověno a obec měla zaplatit za 
to 220 K.  

Leč obecní zastupitelstvo 
nechtělo tento obnos zaplatit a že 
jim na tom nezáleží jak se stanice 
dráhy jmenuje. Proto požádal 
starosta pana poslance Udržala, 
by byl  té ochoty a stavil se na 
ředitelství ve Vídni, by nám to 
slevili, což se také stalo. Z jara 

bylo pokračováno ve stavbě 
kaple. By se ušetřilo, byl učiněn 
rozvrh  na dovoz cihel dle daně. 
Na 1 K daně as 15 cihel, což bylo 
ihned navoženo. Obec musela 

podepsati pro místodržitelství do 
Prahy revers, že se zavazuje kapli 
opravovati a v důstojném stavu 
udržovati.  

Dne 25. července byla 
kaple již pod střechou a jednalo 
se o vnitřní uspořádání. Malba 
dle návrhu arch.  Dvořáka měla 
býti fresco a měl to dělati malíř 
Novotný z Pardubic, avšak neměl 
se k tomu, proto byla malba 

zadána malíři Borovcovi z Dašic.  
Obec pořídila oltář, který 

provedl sochař Vávra z Pardubic 

z bělohorské opuky. Malovaná 
okna od Škardy z Brna a sice 

střední okno, znázorňující 
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“Navštívení Panny Marie“ 
koupila obec. Další okna 
zakoupila Pí. Kučerová a jedno 
pí. Schánělová. Harmonium 
věnoval varhanář  Štursa 
z Pardubic.  

Dne 3. října 1909 

vysvětil kapli nejdůstojnější     
p. biskup královéhradecký     
Dr. Doubrava, přičemž okresní 
hejtman Novák přečetl 
rozhodnutí císaře, by kaple se 
jmenovala: Kaple matky Boží, 
císaře a krále Frant. Josef I. na 
počest jubilea 60tiletého 
panování. 
Slavnosti 

zúčastnilo se 
mnoho 

obecenstva 

z obce i okolí.  
Obec na kapli 

doplatila 3751 K 70 hal.  A celé 
vydání činilo 10 000 K.  

 

Rok 1910 

Význačných událostí 
nebylo. Byla provedena stavba 

obecní silnice od okresní silnice 
okolo Ročkových po 
Mandysova. Stará zvonice, 

dubový sloup prodán do Časů 
na zvonici. Byly prodány 
obecní topoly na návsi.  

Přirážky obecní se 
vybíralo celkem 80%. Nájem 
obecních pozemků prodloužen 
na dalších 6 let za 26 
K z jednoho korce.  

 

Rok 1911 

Rok 1911 byl rokem 

suchým. Hraboši polní, které 
zlobili od roku 1908, dělali 
tento rok velké obtíže.  

Hubení se provádělo 
Lofflerovým bacilem, ale 
nemělo účinku. Ještě nejlepší 
bylo chytání do pastí. Nadělalo, 
ale velké škody.  

Tento rok bylo usneseno 

vystavěti obecní hřbitov. Za tou 
příčinou byl koupen od Frant. 

Teplého pozemek, o výměře as 
1000 sáhů za obcí u silnice 
k Hrochovu Týnci (1 sáh = 
3.596 m2). 

Toho roku byly konány 
volby do říšské rady ve Vídni. 
Voliteli zvoleni p. Frant. Roček 
a Frant. Palata.  

Ten rok přišla do 
prodeje hospoda č. 15, kde 

seděl od dávna starý rod 
Kořínkův a který tímto 
prodejem  odešel z obce. 

Hospodu koupil p. Stehno 

z Medlešic, ale neměl dosti 
peněz,  ani nebyl dobrým 
hostinským, proto zanedlouho 
prodal hostinec Josefu 

Havlíčkovi z Ostřešan. 
Zemřel toho času mladý 

rolník Josef Svatoň čp. 66 na 
zápal slepého střeva.  

Štvanice na jelena 
prováděna vysokým honebním 
klubem z Pardubic, jehož 
členem byl sám císař Frant. 
Josef I. a vysoká šlechta česká a 
rakouská.  V obci nadělali často 
dost škody. Tento rok dostali 
náhrady 1 haléř za koňskou 
stopu na obilí zasetém, když je 
přejeli. Vyplatil tuto odměnu 
okresní výbor pardubický.  

Obecní zastupitelstvo 
přenechalo Spořitelnímu a 
záložnímu spolku  kus návsi na 
postavení kolny pro stroje 
Strojního družstva.  
 

Rok 1912 

Povětrnost tohoto roku 

byla dosti příznivá, úroda 
obstojná. Obilí dosti platilo a 
mluvilo se, že se státy zásobují 
pro příští válku.  

Byla provedena stavba 

projektovaného hřbitova, dle  

návrhu architekta Bóži Dvořáka 
z Pardubic.  

Stavbu prováděl 
zednický mistr Fišer 
z Čankovic, zedníci byli však 
z Kostěnic Ant. Santa a Adolf 
Jirout  a 

Borovec 

z Hájů.  
Stavba 

stála 6000 K. 
Hřbitov jako obecní byl rázu 
římsko-katolického, byly však 
2/5 věnovány i jiným vyznáním.  

Hřbitov byl z rozkazu 

biskupa Doubravy vysvěcen 
kanovníkem dr. Šulcem 
z Hradce Králové. První, kdo 
byl na hřbitově pochován byl 
Jan Kubík, rolník čp. 70 a 
prvním hrobníkem byl Antonín 
Sedlák, domkář čp. 65.  

K nádraží Dašice – 

Kostěnice od Hostovic a Lhoty 
Uhřetické  vedla obyčejná polní 
cesta veřejná. Jelikož byla 

následkem těžkých povozů, 
které tu jezdily v nesjízdném 
stavu, žádala obec Kostěnice 
řiditelství státních drah ve 
Vídni, by zřídili zde příjezdní 
silnici.  

Věc nešla ku konci, až 
konečně starosta obce Polák jel 
do Vídně a byl přijat tehdejším 
řiditelem Václavem Burgrem a 

docíleno toho, že řiditelství 
chtělo na toto dosti přispěti – 

3000 K, když obec silnici 
vyhotoví a pak celý příjezd od 
Kostěnic i od Lhoty bude 
okresem přijat do udržování.  

Okres však chtěl 3000 
K si ponechati a obec měla 
silnici přijmout, vystavěti, 
rozšířiti, upraviti a pak teprve 
okresu odevzdati. Tím projekt 
tento padl.  

 

Květa Urdžalová 
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Do sběru patří také stará žehlička nebo ventilátor! 
 

Třídit vyřazené elektrospotřebiče se vyplatí 
hned několikrát. Domácnost se bezplatně zbaví léta 
nepoužívaných zařízení, které mohou být navíc 
nebezpečná jak pro životní prostředí, tak pro zdraví 
lidí.  

Stejně jako starý papír, plastová láhev od 
balené vody nebo nápojový karton je potřebné 
odevzdávat i vysloužilá elektrozařízení na místa k 
tomu určená – tedy na místa zpětného odběru, kde 
spotřebiče odeberou zdarma a to bez ohledu na to, 
zda v daném místě máte trvalé bydliště. Stačí udělat 
doma generální úklid a hned se objeví již několik let 
nepoužívaná žehlička nebo rozbitý topinkovač. Mnozí 
z nás mají dokonce podobných starých a 
nepoužívaných spotřebičů tolik, že by s nimi klidně 
zaplnili půl místnosti. Málokdo přitom ví, že jedině 
odborná recyklace dokáže ochránit životní prostředí od 
škodlivých vlivů, které vyřazené elektrospotřebiče 
mohou lehce způsobit. Stejně tak mohou ohrozit i 
zdraví a bezpečnost malých dětí, které při nevhodné a 
neopatrné manipulaci s pozapomenutým spotřebičem 
např. v lese, na louce či na hřišti mohou snadno přijít k 
úrazu. Výhoda recyklace vyřazených spotřebičů pak v 
neposlední řadě spočívá v dalším využití 
recyklovaných materiálů, čímž se ušetří nemalé zdroje 
primárních surovin.  

Od poloviny roku 2005, platí novela zákona o 
odpadech, která stanoví výrobcům elektrických a 
elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, 
oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených 
elektrozařízení.  

Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů 
proto založili společnost ELETKROWIN, a.s., jako 
provozovatele kolektivního systému, jehož 
prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné 
povinnosti. Společnost se konkrétně specializuje na 
velké a malé elektrospotřebiče a elektrické i 
elektronické nástroje. Jedná se například o pračky, 
sušičky, myčky nádobí, mrazničky, chladničky, 
sporáky, plotny, elektrická topidla i radiátory, 
ventilátory, vysavače, žehličky, fritovací hrnce, 
topinkovače, budíky, elektrické holicí strojky, pily, 
vrtačky, zahradní sekačky nebo šicí stroje.  
ELEKTROWIN pokrývá sběrnou sítí již více než 84 % 
obyvatel a to prostřednictvím téměř 500 sběrných 
dvorů, 1 600 provozoven posledních prodejců a 
mobilních svozů zajištěných ve více než 4 000 obcích 
ČR. 

Jaký spotřebič a kde můžeme odevzdat 
zdarma? 
Vysloužilé domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje 
může čekat dvojí osud. Buď skončí v komunálním 
odpadu nebo dokonce na černé skládce a přispějí tak 
k dalšímu zamořování životního prostředí, nebo se v 

rámci zpětného odběru elektrozařízení dostanou ke 
specializované firmě, která zajistí jejich recyklaci a 
využití recyklovaných materiálů ve výrobě.  

Občané je mohou zcela zdarma odevzdat v 
místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve 
sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či 
přímo v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit starý za 
nový“ při nákupu modernějšího domácího pomocníka.  
V případě využití jedné z výše uvedených možností 
se zpětně odebraný výrobek stává odpadem až ve 
chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo 
odstranění, tedy do rukou specializované recyklační 
firmy. 

„Zpětně odebírané elektrozařízení 
pocházející z domácností je takové elektrozařízení, 
které spotřebitel již nechce nebo nemůže nadále 
používat bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje Ing. 
Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti 
Elektrowin,  

„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým 
elektrozařízením není výrobek, který již prošel 
jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy 
činností, která je zákonem určena pouze osobám s 
příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení 
musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s 
ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr 
elektrozařízení,“ dodává Ing. Roman Tvrzník. 
Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za 
odpad a náklady spojené s jejich recyklací a 
odstraněním jdou k tíži obce, následně se tedy 
promítají do poplatku za odpady.  

Zpětně odebraná elektrozařízení jsou 
přepravena ze sběrných míst ke zpracování do 
zpracovatelských společností, kde zajišťují jejich 
odbornou demontáž, recyklaci, případně zde rovněž 
ekologicky vhodně odstraní elektroodpad. 
Recyklovatelné materiály se nakonec vrací zpět do 
výroby. U většiny elektrozařízení jde přitom zejména 
o železné kovy a plasty. Většina velkých spotřebičů je 
například z více než 60 % tvořena právě železnými 
kovy.  

Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, 
odděleného sběru, zpracování a recyklace 
vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen 
zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního 
svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. 
Stejně důležité je neustále zvyšovat informovanost 
veřejnosti o fungování tohoto systému. Zejména je 
potřeba dát přesné instrukce, kam je možné 
vysloužilý spotřebič odevzdat, a také za jakých 
podmínek nebo jakým způsobem je systém 
financován. 
Další podrobnosti naleznete na internetových 
stránkách www.elektrowin.cz.  

 
 

 

http://www.elektrowin.cz/
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Mlsné jazýčky 
 

Nepečený ovocný dort 
 

2 kelímky bílého jogurtu, 2 kelímky zakysané 
smetany, 2 lžíce moučkového cukru, 2 balíčky 
piškotů, ovocný kompot podle chuti 
Na ozdobu: 1 kelímek smetany ke šlehání, 
čokoláda, ovoce 

 

Postup: Jogurt, zakysanou smetanu a cukr 

ušleháme. Do dortové formy naskládáme vrstvu 
piškotů, vrstvu ovoce a zalijeme jogurtovou 
směsí. Několikrát opakujeme - poslední vrstvu 
tvoří piškoty. Necháme přes noc v chladničce 
uležet. Ozdobíme ušlehanou smetanou, čokoládou 
a ovocem. 

 

Střecha z Be-be sušenek 

 

1 balíček světlých a 1 balíček kakaových Be-be 

sušenek,500g tvarohu,150g mletého cukru (15 

lžic),200g másla,2-3 banány,trochu rumu 

 

Postup:Utřeme máslo s cukrem, tvarohem a 
ochutíme rumem. Na alobal naskládáme jako 
šachovnici Be-Be sušenky 3 řady po 7 kusech, 
(střídáme světlou a tmavou barvu). Potřeme 
polovinou tvarohového krému a zakryjeme znovu 

sušenkami Be-Be poskládanými jako šachovnice, 
ale tentokrát na tmavou světlou a obráceně. 
Rozetřeme zbytek krému a na prostřední řady 
položíme oloupané banány. Vezmeme alobal a z 
obou delších stran přiklopíme k sobě tak, že se 
sušenky nahoře spojí do střechy. Po zatuhnutí v 
lednici polijeme čokoládovou polevou a dáme 
znovu vychladit. 

 

Borůvkový tvarohový dort 
 

Krém: 2 lžíce želatiny, 2 dl mléka, 500 g měkkého 
tvarohu, 3 lžíce moučkového cukru, 1 balíček 
vanilinového cukru, asi 400 g borůvek 

Na ozdobení: šlehačka v prášku, mléko1 balíček 
dětských piškotů 

 

Postup: Dortovou formu vyložíme na dně i po 
stěnách piškoty. Želatinu namočíme do vlažného 
mléka a necháme nabobtnat. Měkký tvaroh, cukr a 
rozpuštěnou želatinu našleháme do hladkého 
krému. Polovinu krému nalijeme na piškoty, 
pokryjeme další vrstvou piškotů. Do zbývající 
části krému přisypeme větší část borůvek a 
rozmixujeme. Natřeme na piškoty a uložíme do 
chladničky ztuhnout a rozležet. Jednotlivé porce 
dortu ozdobíme smetanou připravenou podle 
návodu na obalu a zbylými borůvkami. 
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Prázdninový aerobic s Ditou 
 

Přijďte si zacvičit 

 i během prázdnin! 
 

 

24. července a 14 .srpna  

vždy od 18:00do 19:30 

v kulturním domě. 


