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Tradiční posvícenský nohejbal 19. 9.2009                                                                        
12. 9. 2009 Vítěz rybářských závodů

Pravidelné akce v KD

V     pondělí 17:00 – 18:00  
Pondělní klubovnička – tvořivé dílny 

pro děti od 3 let

Ve středu
Cvičení rodiče s dětmi

Floorbal
Ženy

Ve čtvrtek
16:30 – 17:00 Minimalinky

17:00 – 18:45 Malinky
18:45 – 19:45 Aerobic

Nejbližší plánované akce  :  

31. 10. Den otevřených dveří v MŠ
(od 9:00 do 11:30)

31. 10. zábava – Zákaz stání

1. 11. Uspávání broučků  (od 17:00)

9. 11. Tvořivé dílny – Keramika 
(od 18:45)

20. 11. Ochutnávka vín

20. 12. Dětské divadélko – Princezna 
ze mlejna (od 17::00)

25. 12. Štěpánská zábava

http://www.kostenice.xf.cz/
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Rekonstrukce MŠ
V letošním  roce  v době  prázdnin  proběhla 
generální  rekonstrukce  sociálního  zařízení 
v naší mateřské škole. Do poptávkového řízení 
se  přihlásili  tři  firmy.  Obecní  rada  na  svém 
zasedání  jako dodavatele  vybrala  firmu pana 
Miloše  Pavlase  z Uhřetic.  Byla  podepsána 
smlouva  o  dílo  ve  výši  1 014 271,-Kč  a 
s případnou  sankcí  při  nekončení  prací  do 
16.8.2009  penále  ve  výši  100 000,-  Kč  za 
každý den. Firma odvedla svoji práci v čas, ve 
velice  výborné  kvalitě  a  to  i  s navýšením 
prací,  které  ve  smlouvě  nebyli  a  obec  je 
požadovala  za  ně  jsme  firmě  zaplatili 
250 660,-Kč.  Jednalo  se  o  výměnu  oken, 
topení,  venkovní kanalizace,  truhlářské práce 
a  mnoho  dalších  drobností.  Věřím,  že  všem 
kteří  provedenou  rekonstrukci  si  prohlédli  a 
především personálu a dětem se to líbí a jsou 
spokojeni tak jako i já.

Obec  Kostěnice  za  přispění  Ministerstva 
vnitra ČR zřizuje pro naše občany pracoviště 
Czech  POINT,  které  bude  spuštěno  od 
1.11.2009  na  obecním úřadě.  Zde  si  budete 
moci  zařídit  třeba  list  vlastnický,  výpis 
z tresního  rejstříku…  a  nebudete  muset  do 
Pardubic. 

Upozorňujeme naše občany
 Chodník  slouží  pro  kočárky  a  pěší,  ne  pro 
auta k parkování. Každý řidič to ví a jestli ne 
tak ať se vrátí do autoškoly. Pokuď se to bude 
i  na  dále  opakovat  budeme  to  muset   řešit 
s policii ČR 

Obec  Kostěnice  nabízí  pro  zájemce  volné 
pracovní místoZaměstnance OÚ na provádění 
úklidu  a  údržby  v obci.  Nástup  možný  od 
1.4.2010.  Případní  zájemci  získají  informace 
na OÚ v úředních hodinách .
Požadavky:  zdravotní  způsobilost,  řidičský 
průkaz skupiny B.

_____________________________________________________________________

Výsledky soutěže Vesnice roku, které se naše obec také zúčastnila:
Zlatá stuha  – vítěz krajského kola Pardubického kraje:  

Obec Jenišovice, okres Chrudim 
Modrá stuha za společenský život:  

Obec Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy.

Bílá stuha  za činnost mládeže:

Obec Svinčany, okres Pardubice.

  Zelená stuha  za péči o zeleň a životní prostředí:  

Obec Horní Ředice, okres Pardubice.

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu:

Obec Telecí, okres Svitavy.

Hodnotitelská komise uděluje: 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Obec Budislav  
Diplom za rozvíjení tradic Obec Janov
Diplom za rozvíjení tradic Obec Sebranice
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu Město Bystré
Diplom za vzorné vedení kroniky Obec Kostěnice
Diplom za vzorné vedení kroniky                                              Obec Mistrovice

Dále hodnotitelská komise uděluje zvláštní ocenění: 
Diplom za řešení dopravní situace a životních podmínek v obci   Obec Opatov
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Diplom Skokan roku Obec České Heřmanice
Diplom za posílení ekologické stability krajiny     Obec Lukavice
Diplom za podporu cestovního ruchu Obec Krásné
Diplom za rozvoj mezinárodní spolupráce mezi školami Obec Stolany

Diplom za komplexní vyřešení infrastruktury Obec Semín
Diplom za spolupráci se seniory Obec Rokytno
Diplom za úpravu klidové zóny                             Obec Voleč
Diplom za příkladný rozvoj obce                               Obec Široký Důl
Diplom za podporu ekologické výchovy   Obec Oldřiš

Koláčová cena obec Telecí
Koláčová cena obec Semín
Cena naděje pro živý venkov obec Dětřichov

Vítání občánků 2009

„ Koho to matičko kolíbáte...“ 
 Verši básníka  Jana Čarka  zahájily děti 
z Mateřské školy Kostěnice tradiční obecní 
slavnost Vítání občánků. V neděli 4.října 
2009, dvě hodiny po poledni, jsme s velkou 
radostí do řad         občanů obce Kostěnice 
přivítali tyto nejmenší:
               ADÉLU  TÁBORSKOU
           KRYŠTOFA  ONDRÁČKA
          ESTER  ŠVADLENKOVOU
        ANEŽKU  VLASTNÍKOVOU
Všem dětem a jejich rodinám přejeme hodně 
pohody, štěstí a příjemných let prožitých 
v naší obci.                                                               (g.z.)
_________________________________________________________________________________

Léto v mateřské škole
Tzv.  okurková  sezóna  letních  měsíců  se  letos 
v naší  mateřské škole proměnila  téměř v akční 
thriller . Hlavními hrdiny se stali – firma pana 
Miloše  Pavlase  z Úhřetic,  starosta  obce  pan 
Václav Pulkrábek, zaměstnanci Obecního úřadu 
Kostěnice,  spousta  drobných  dodavatelských 
firem,  „  pánů „  řemeslníků  a  moje  maličkost, 
čehož  si  velmi  cením.  Námětem  a  hlavním 
motivem  děje  byla  rekonstrukce  sociálních 
zařízení  v přízemí  i   v  prvním  patře  budovy, 
tolik  a  toužebně  očekávaná  všemi,  kteří 
v posledních letech v Mateřské škole Kostěnice 
trávili kratší či delší chvíle.

Akce  s pracovním  názvem  „  Radikální  řez  “ 
začala přesně 1.7.2009 neuvěřitelným tempem, 
které  neustalo  až  do  15.8.2009.  Zbíječky-
kolečka-suť-trubky-kabely-okna-topení-
sádrokarton-obklady-dlažba-zárubně-dveře-
umyvadla-WC mísy-výlevky-osvětlení- věšáky-
zrcadla ... Vše v pevné linii,ale zároveň jako na 
houpačce :  daří se, dobrá práce – komplikace, 
hra  nervů-  řešení,  vše  OK-  další  průšvih,  čas 
běží – boj s technologií staveb starých budov 12 
hodin denně, 7 dní v týdnu  a  s happy endem 
pro  nás.  Neuvěřitelná  proměna,  dech  se  tají-
srdce  poskočí.  Mým hodnocením :  „  KRÁSA 
STÍHÁ NÁDHERU  “.Děkujeme  Všem,  kteří 
našli odvahu i finanční prostředky a tuto akční 
proměnu s námi rozjeli  i  dotáhli  do úspěšného 
konce. Voňavé, čisťoučké, pohodlné a útulné  
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prostředí  nového  sociálního  zázemí  velmi 
zkvalitnilo každodenní život naší školky.

Pozor, ještě není proměnám konec . . .
Pokračování   zásadních  proměn  v mateřské 
škole  následovalo  již  se  začátkem  školního 
roku.  Tentokrát  přišla  na  řadu školní  zahrada. 
Staré  houpačky  a  skluzavku  nahradila  nová 
multifunkční  sestava  hradeb,  vahadlová   a 
pružinová  houpačka.  Materiálové  i  barevné 
provedení  nových  komponentů  přirozeně 
zapadá do zahradního stylu školního pozemku. 
Lezeme  a  šplháme,  sjíždíme  a  houpeme  se, 

prostě si to užíváme.A každý moment, každou 
chvíli děkujeme všem, kteří nám to umožnili.
  
Zahrádková Gabriela, ředitelka MŠ Kostěnice

POZVÁNKA
ZVEME  VÁS  K NÁM  NA  NÁVŠTĚVU
ANEB  DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ  ŚKOLE  KOSTĚNICE

V SOBOTU  31.10.2009  OD  9.00 DO 11.30 
HOD

_________________________________________________________________________________

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání 
obecního zastupitelstva

konaného dne  17. 9. 2009

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
25.6.2009

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

3. Obecní zastupitelstvo  schvaluje úpravu 
rozpočtu.

4. Obecní zastupitelstvo  schvaluje aktualizaci 
Programu obnovy venkova.

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
hodnocení nabídek ze dne 31.8.2009 na akci 
„zřízení pracoviště  Czech Point – plná verze“.

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako 
zhotovitele pracoviště Czech Point firmu 
FLAMY Pardubice.

7. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi 
uzavřít objednávku s vybraným dodavatelem. 

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu o generální opravě sociálního zařízení 
v mateřské škole.

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu o čištění potoka na katastru obce.

10. Obecní zastupitelstvo  schvaluje dodatek 
ke zřizovací listině mateřské školy.

11. Obecní zastupitelstvo schvaluje přesunutí 
tohoto bodu ohledně vybudování fotovoltaické 
elektrárny na jednání obecního zastupitelstva, 
které se uskuteční 24.9.2009.

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání 
obecního zastupitelstva

konaného dne  24. 9. 2009

1. Obecní zastupitelstvo  schvaluje 
vybudování fotovoltaické elektrárny na 
pozemcích p.č. 546, 544/2,522/5 vše v k.ú. 
Kostěnice.

Škola vaření s Tupperware

V pátek 6. 11. 2009 od 18 hodin  - 
KD Kostěnice – salónek u hospůdky

 Menu:  Frapé káva
                     Houskový knedlík za 8 

minut v mikrovlnné troubě
                       Sladký dezert

Vyzkoušíme  oblíbené recepty 
z Babicových dobrot a představíme 
Vám praktické pomocníky do každé 

kuchyně. 
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++Blahopřejeme:
V MĚSÍCI ŘÍJNU 2009OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
                 

     paní   Kubíková Oldřiška
                 paní  Venclová Julie
                 paní  Matoušková Božena
                 paní   Kubíková Jaroslava
           
V MĚSÍCI LISTOPADU  2009 OSLAVÍ SVÉ  ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM:
               
                  paní  Koubková Anna
                  pan   Šmahel Jaroslav
                 pan   Kašpar Josef
                 paní  Lacinová Stanislava
                
                               
V MĚSÍCI  PROSINCI 2009  OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
                 
                  paní  Bečková Marie
                  

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

OMLUVA

Velice se omlouváme za novinářského šotka, který řádil v letním čísle našich novin a způsobil 
opomenutí dvou čerstvých jubilantů letních měsíců.

V MĚSÍCI ČERVENCI 2009 oslavil své životní jubileum pan Zdeněk Kubík (čp. 155).

V MĚSÍCI  SRPNU 2009 oslavila své životní jubileum paní Věra Fibichová.
Oběma dodatečně přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

(g.z.)

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 1. 10. 09:   518

Přistěhovali se:                                                                   Odstěhovali se:
Veronika Votroubková čp.  69 Aneta Černohorská čp. 42
Hana Dočkalová čp. 148 Markéta Černohorská čp. 42
Radim Dočkal čp. 148 Mikola Rybenská čp.42
Vladimíra Esterová čp. 176 Martin Bohatý čp.176
Tomáš Ester čp. 176 Ivana Češková čp.176
Aleš Ester čp. 176 Tomáš Hájek čp.176

Miroslav Češka čp.176
Opustil nás:

Zdeněk Synek  čp. 110
Milada Voříšková čp.   16
Stanislav Vaško čp.   84
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Zdraví Vás TJ Sokol Kostěnice.
Po  krátkém  odpočinku,  bychom  se  s 

Vámi  opět  rádi  setkávali  v  našem  KD  na 
pravidelných  cvičeních.Jako  každý  rok  bude 
cvičení rodiče s dětmi,florbal,mladší - starší žáci 
a žákyně a ženy.

 Je  čím dál  náročnější  sehnat  cvičitele 
pro naše děti.Proto Vás touto cestou oslovuji a 
prosím  kdo  by  se  tohoto  postu  chtěl  ujmout 
bude velmi vítán. 

Špatná finanční  situace se dotkla i  naši 
organizace.  Finanční  příspěvky,  které  jsme 

dostávali od okresu a kraje jsou již minulostí a 
tak budeme hospodařit pouze s tím co máme.

 Proto  jsme  se  rozhodli  
navýšit členské příspěvky. Doufám,že tato malá 
částka  nebude  mít  vliv  na  odchod  našich 
stávajících členů. 

I nadále bychom chtěli dětem nadělovat 
na  Mikulášské  besídce,  sportovat  na 
kolečkových bruslích, pořádat dětský karneval a 
především  se  jim  věnovat  v  naší  tělocvičně.  
Těšíme se od 14.10. 2009 každou středu.

 Za výbor TJ Sokol Kostěnice Čapková Mirka
______________________________________________________________________________

Akce babího léta
Pod taktovkou druhého Sokola se událo 

mnoho legrace na již tradičních akcích jako byly 
Rybářské závody a Posvícenský nohejbal. Kdo 
tam byl jistě nelitoval. 

Na nohejbal nám přálo počasí, a tak se 
v zářijovou sluneční sobotu stalo hřiště centrem 
nejen  sportovního,  ale  i  společenského  a 

kulturního  dění  v obci. 
Již od brzkých ranních 
hodin  tu  mezi  sebou 
soupeřilo  8  družstev 
v nohejbalovém utkání. 
Mezi  „chlapy“  se 
objevila i jedna slečna, 
která  mimochodem 
obsadila  stříbrnou 
příčku. 

Nejen  pro 
nejmenší tu byla veliká 
nafukovací skluzavka a 

bohaté  občerstvení.  O  další  zábavu  bylo 
postaráno při soutěži v udržení půllitru s vodou 
v omezeném  prostoru,  štafetě  družstev  ve 
zdolávání  nafukovací  skluzavky.  Té  se 
zúčastnilo  pět  družstev:   hasiči,  omladina, 
Obecní úřad, Kostěňáci a Sokol. Soutěž vyhráli 
s nasazením  života  vlastního  velitele  Tomáše 
Vlastníka naši hasiči  (máme dobře vycvičenou 
záchrannou  jednotku).  V pozdějších  večerních 
hodinách  se  pak  všichni  pobavili  při  Karaoke 
show, kdy nakonec zpívali úplně všichni. Jsme 
rádi, že se celá akce tak podařila.         (-j.š.-)

Výsledková listina:

8 místo: Michal Bouška, Martin Pulkrábek, 
  Pepa Jeřábek

7 místo: Aleš Vetešník,  Pulkrábek st., Zahrádko 
   Petr

6 místo: Teplý Rosťa, Vinař Tomáš, Kaňa 
   František

5 místo: Marek Bouška, Peterka Fanda, Jeřábek 
   Lukáš

4 místo: Englich Vlasta, Englich Jakub, ( 3 byl 
   vždy někdo jiný)

3 místo: Ujec Ondra, Pulkrábek Pavel, Vlastník 
   Tomáš
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2 místo: Novák Víťa, Růžička Karel, 
   Pulkrábková Lenka

1 místo: Florián Martin, Pulkrábek Roman, 
   Teplý Dan

O celkové  náladě  vypovídá  i  oslavná 
báseň která na této akci vznikla.  Autorem je 
pan Karel Růžička:

V Kostěnicích tam se žije,
tam zelenou každý pije,
zelenou má každý rád,

každý s každým kamarád.
Starosta je skvělý člověk,
kdo ho nezná žije pravěk.

Posvícení to je pecka,
baví se tam taky děcka.
Vesnička naše milená,

Vlasta trefil jelena

a hasiči nejvíce,
hasí v místní putice.

Co vám ještě říci mohu?
Kostěnice patří bohu.

Rybářské závody
V sobotu 12.9.2009 se na dolním rybníce 

konaly rybářské závody. Za ranního kuropění se 
sešli  nejmladší  účastníci  závodu,  vylosovali  si 
stanoviště  a  pak  již  velmi  tiše  a  cílevědomě 
čekali  na své úlovky.  Nejúspěšnějším rybářem 
v „juniorské“ kategorii se letos stal Dan Čapek, 
na druhém místě se umístila Kristýnka Pilařová 
a na třetím místě Anička Víchová.
Následovaly  závody  pro  dospělé,  kde  zvítězil 
Karel Růžička, na druhém místě se umístil Ruda 
Vích  a  na  třetím  místě  Petr  Zahrádko.  Za 
zmínku stojí také největší ryba závodu -  kapra o 
velikosti 68 cm, kterého chytil Lukáš Jeřábek. 

Příjemný  den  u  vody  završil  závod 
v nejrychlejším  překonání  rybníka  –  plavec 

proti loďce, nafukovací člun v rychlosti vyhrál, 
ale během večera podlehl objemnosti posádek a 
nevydržel.  Naštěstí  protržený  člun  byla  jediná 
oběť tohoto veselého klání .         (-l.j.-)

_________________________________________________________________________________

Chceme poděkovat všem, kteří na naše akce přišli a podpořili tak naší organizaci. Srdečně Vás pak 
zveme na další akce jako jsou:

 Tvořivé dílny (věkem neomezené), vždy jednou za měsíc v pondělí od 18:45 pod jevištěm 
v KD. Aktuální  nabídku zjistíte na plakátkách po vesnici.  Připravujeme keramiku (9.11.), 
šperky z korálků, drátkování, pletení z pedigu, malování na hedvábí a mnoho dalších aktivit. 

 Uspávání broučků – lampiónový průvod nejen pro děti. Sraz 1. 11. v 17:00 u Obecního úřadu
 20. 12. na dětské divadelní představení známé pohádky Princezna ze mlejna
 Na tradiční Štěpánskou zábavu 25. 12., kde bude hrát skvělá kapela Kodex rock

A potom tu jsou samozřejmě pravidelné týdenní aktivity:  Pondělní klubovnička, Taneční skupina 
Malinky a Aerobic.           (-j.š.-)
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Další úspěch malých florbalistů.

V sobotu  17.10.2009  se  naši  florbalisté 
Petr,  Aňa,  Martin,  Kuba,  Jarda,  Jirka  a  Pavel 
zúčastnili  turnaje  ve  florbalu,  který  pořádala 
pardubická ČASPV.
V kategorii mladší žáci soutěžila čtyři družstva – 
pardubické,  kostěnické,  holické  a  jablunkovské. 
Náš tým získal 2.MÍSTO.
Moc  gratulujeme  a  přejeme  mnoho  úspěchů 
v dalších turnajích.

Za cvičitelky Jana Víchová

PS: Hledáme florbalistu-dospěláka, který by nám 
pomohl děti trénovat. Trénink je každou středu od 
18 hodin.

________________________________________________________________________________

První vinobraní v Kostěnicích

Nedávno  obnovený  místní  sbor 
dobrovolných hašičů zavedl novou tradici. 
Kdo přišel jistě neprohloupil a bavil se do 
brzkých  ranních  hodin.  Jak  to  na  akci 
vypadalo  popisují  další  řádky  od  našeho 
„básnického  přispívatele“  pana  Karla 
Růžičky:

Kostěnice opět září,
17tého v kalendáři.

Co jiného značí?
Konají to naši SDHáči.

Je to rej a hlavně hraní,
je to naše vinobraní.

James band to kapela skvělá,
rozpálila naše těla.
Lidí sál je tu plný,

snad chybí tu jen mexické vlny.
Vínečko to skvělé pití,

každého za srdce chytí.

Polka, valčík to je fuk,
netvař se jak mameluk.
Není možné opomenout,
sponzorů tu bylo plno.

V tombole to každý zví,
od Rakvic až po místní.

Zkrátka abych konec chyt,
byl jsem tady, velký dík.
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Příspěvek od naší čtenářky:
Pozdrav (od "zdraviti", 

tj. přát zdraví) je projev úcty a 
přátelství,  dobrých  úmyslů, 
který  se  děje  ritualizovaným 
gestem a nebo slovy.  Lidé se 
zdraví při setkání i při loučení 
a často přitom vyjadřují přání, 
aby druhý "žil",  zůstal  zdráv, 
případně  "celý,  neporušený". 
Lidský  pozdrav  patrně 
odpovídá usmiřovacím gestům 
společensky  žijících 
živočichů.  Jestliže  do  našeho 
zorného  pole  vstoupí  známý, 
první fází je úsměv nebo gesto 
poznání. Následuje příprava k 
setkání. Zatímco se lidé k sobě 
blíží,  narovnávají  se  a 
nevědomky  si  upravují  třeba 
účes.  Třetí  fází  je  rituál 
samotného  pozdravu.  Jako 
poslední přicházejí mezilidské 
vazby  a  často  výměna 
konvenčních  frází  nebo  vět 
typu:  Jak  se  máš?,  které 
mohou  sloužit  jen  jako 
zdvořilostní  fráze,  ale  mohou 
být i úvodem k dialogu.
Tolik encyklopedie.
A  jak  to  chodí  v praxi. 
Zdravíme  se?  Zdraví  nás?  A 
odpovídáme  vůbec  na 
pozdravy?  Existuje  mnoho 
pravidel,  která  určují,  kdo 
koho  zdraví  jako  první.  Ale 
zjednodušíme-li je, platí, že:
     Ženy mají  přednost před 
muži,  starší  osoby  před 
mladšími,  nadřízení  před 

podřízenými.  Zdravíme  vždy, 
když  vejdeme  do  omezeného 
prostoru,  jako  je  obchod, 
restaurace,  autobusová 
zastávka,  při  nastupování  do 
autobusu zdravíme řidiče… Je 
ovšem  jasné,  že  dámy 
nebudou  tasit  občanku,  aby 
prokázaly,  která  je  mladší, 
takže  vždy  záleží  na 
vyhodnocení dané situaci, zda 
to  budu  právě  já,  kdo  jako 
první otevře pusu.
     Zdravit nás učí už rodiče. 
Když byl můj syn ještě malý, 
měli  jsme  dohodu.  Tu 
nejjednodušší.  Vždycky,  když 
jsem mu pevněji stiskla ruku, 
tak  hlasitě  pozdravil,  aniž  by 
věděl koho. A stalo se, že při 
přecházení  frekventované 
silnice,  jsem  ho  ze  strachu 
před projíždějícími auty tiskla 
tak  silně,  že  zdravil 
automaticky,  přestože  nikoho 
neviděl.  Moje  maminka  to 
řešila  jiným  originálním 
způsobem:  Zdravit  budeš  a 
když  nevíš  jestli  si  ho/ji  už 
pozdravila,  pozdrav  znovu, 
huba  ti  neupadne!  Neupadla. 
U  sousedů  jsem  byla  za 
slušnou  vychovanou  holku  a 
máma  na  mě  byla  pyšná.  Ve 
své  vyšinutosti  jsem  jednou 
cestou  do  práce  o  půl  šesté 
pozdravila  spolucestující 
v autobusu MHD.

 Z anonymního davu se pouze 
ozvalo:  Ty  nám  taky!  Dobře 
mi tak,  to už byla  provokace. 
Nic se nemá přehánět. 
     Ale co když  zdravíme a 
není  nám  odpovězeno?  Já 
osobně  to  zkusím  ještě 
dvakrát, zřetelněji. Když se nic 
neděje, tak na to s odpuštěním 
kašlu  a  myslím  si  svoje.  Asi 
jsem  pro  dotyčného 
neviditelná nebo jsem ho nijak 
nezaujala  nebo  jsem 
dotyčnému/přímo  vám  něco 
provedla?  Nevím,  a  netrápím 
se  tím.  Přeci  jen  se  ale 
přiznám, že slušnost mi náladu 
vždy  zlepší.  Nevím,  jak  to 
vnímáte vy, milí spoluobčané, 
ale  já  sama  když  náhodou 
potkám naši  školku a děti  mi 
sborem  zazpívají  to  svoje 
dóóbrýý  déén,  koutky  úst  se 
mi  poté  spojí  až  v zátylku. 
Prostě  se  mi  líbí  být 
pozdravena,  a  tak  zdravím. 
Směji  se  a  odpovídám  té 
drobotině:  dobrý  den.  A vám 
všem vzkazuji:  na  shledanou. 
Třeba  jednou  uslyší  mé 
pozdravy i ti, co mě nyní na ně 
neodpovídají.  Pozdravit  je 
prostě slušnost a odpovědět na 
milé  gesto  jakási  povinnost, 
alespoň společenská.  Snad už 
není u nás přežitá. 

Iveta Fibichová

_________________________________________________________________________________

Z Historie…

Ve starých kronikách se dostáváme k roku, který před 85ti lety podstatně změnil život i 
v naší obci. 

Nejdřív od elektrického osvětlení a motorové síly potřebné hlavně v zemědělství až po 
dnešek, kdy elektrická energie je  nepostradatelná ve všech oblastech života celé společnosti. 
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Rok 1924

Rok  1924  byl  co  do 
povětrnosti  rokem  posušším, 
ale  snad  lepším,  než 
předchůdce.

Po  dlouhém  jednání, 
rozhodnutím  okr.  výboru 
v Holicích  a  Okresní  správy 
politické  v Pardubicích  po 
stanovení  podmínek 
zpracovaných  starostou  obce 
F. Polákem, provedena dne 25. 
února  dražba  obecních 
pozemků. 

Dražby  zúčastnili  se 
občané  z Moravanského, 
Moravan  a  Dvakačovic. 
Dražba  vynesla  38 800  Kč 
nájemného  a  padl  navždy 
systém  dílců  k jednotlivým 
číslům  přidělený.  Pro  obec 
měla  dražba  nepopiratelně 
dobré  následky  a  spravila  do 
jisté  míry  obecní  finance, 
jelikož  laciný  nájem  nekryl 
obecní   výdaje  a  musel  být 
kryt  až  500  %  přirážkou 
obecní a školní. 

Starosta obce Fr. Polák 
zažádav k zemskému výboru o 
řečníka,  svolal  schůzi  obec. 
zastupitelstva  a  občanstvo,  na 
které  inženýr  zemského 
výboru pan Šťastný přednášel 
o  elektrizaci,  výhodách, 
cenách atd. 

Dále  byli  přítomni  za 
okresní  správní  komisi  pan 
Kroužel  z Křičeně,  ředitel 
městské  elektrárny  z Pardubic 
atd. 

Po  přednášce 
přikročeno  k hlasování. 
Nejprve otázal se starosta obce 
pánů  z občanstva,  kdo  by  si 
přál  elektrisaci,  což  všichni 
přítomní  nadšeně  schvalovali. 
Pak  přikročeno  k hlasování 
obec.  zastupitelstva  a  až  na 

nepatrný protest jednoho člena 
OZ  bylo  jednohlasně 
odhlasováno.  Přítomný 
zástupce okresu, maje s sebou 
všechny  přílohy  o  usnesení 
OZ, nechal to  ihned podepsati 
a  tím  byla  věc  zpečetěna. 
V uvážení,  že  o  elektrisaci 
obce jednáno již od roku 1912 
a  že  skorem  každý  rok  byl 
činěn  pokus  oslovením 
nějakého  elektrického 
družstva,  byl  to  celkem 
šťastný tah. 

Stavba  zadána  u 
zemského  výboru  elektrárně 
v Pardubicích  a  sice  za 
jednotkové  ceny,  jak  je  platí 
zemský úřad. Proveden soupis 
zájemců a celá  obec,  až  snad 
na  dva  sousedy  přistoupila. 
Obec  zaplatila  celou 
elektrovodní  síť  s přípojkami 
až  po  počítadlo,  takže  celý 
náklad  obnášel  s členským 
příspěvkem  svazu   170 000 
Kč. 

Mimo  to  půjčila  obec 
„Svazu“ obnos 89 000 Kč, tj. 
příspěvek,  který  na  tuto 
elektrizaci  měl  dáti 
elektrárenský  svaz  a  který 
tento obnos zúrokuje.

Jednotlivé  instalace 
prováděla  rovněž  Elektrárna, 
až na něco málo a stálo to dle 
počtu světel a dálky motorové 
přípojky  až  do  2000  Kč. 
Vezmeme-li  v úvahu,že  se 
následkem  toho  řídily  nové 
elektrické  motory  a  jiné  a  s 
elektrickým  pohonem 
související  zařízení,  stálo  u 
normálního  hospodářského 
objektu  od  50  –  100  korců 
zelektrizování  hospodářství  as 
8 – 10 tisíc Kč. 

Neukázalo  se  to  nic 
levného, ale velmi výhodného 
v hospodářství,  jelikož 

pohotovost  hnací  síly  nelze 
oceniti.

Změny v držbě
 

Domek  čp.  29  přešel 
prodejem  rodinou  Daškovou 
do  rukou bratří  Alois  a  Josef 
Půhonných.  Po  smrti  Jana 
Daška  truhláře,  přešel  domek 
postupem  na  syna  Františka, 
který  přiženiv  se  do 
Dvakačovic  domek  prodal, 
nechav  na  něm  pro  matku 
Majdalenu Daškovou právo na 
byt  jako  výměnek  s 2  korci 
pole.

Manželé  Josef  a 
Kristina  Havlíčkovi  hostinec 
čp. 15, koupili od Josefa  Ed. 
Hrdličky  z Řestok  4  korce 
louky  vedle  silnice 
k Moravanskému  za  5000  Kč 
jeden  korec.  Louka  kdysi 
patřila k čp. 11, kteréžto číslo 
bylo  kolikrát  prodáno,  leč 
louku  podržel,  jakýsi  pan 
Dvořák  z Hrochova  Týnce  až 
přešla  jakýmsi  dědictvím  na 
rod  Hrdličkův,  který  ji  po 
dlouhá  léta  užívání  konečně 
prodal. 
Zemřelí: 

V lednu  8.  zemřel 
vážený a vždy rozvážný rolník 
Jan  Mandys čp. 39. Byl vždy 
v čele  pokroku  a  mnohá  věc 
měla  děkovati  jemu,  že  se 
provedla. 

Stál   vždy  tam,  kde 
bylo  potřeba  zasáhnouti 
klidnou  rozvahou  a  zejména 
v roce  1908  svým  hlasem 
přispěl,  že  byla  odhlasována 
regulace  potoka  a  když 
technická kancelář zemědělské 
rady  zde  vyměřovala  pro 
zdělání  projektu,  svým 
poradním  hlasem  mnoho 
prosadil. Byl dvakráte ženat.
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Z prvního  manželství 
byly  dvě  dítky.  Fratišek  a 
Emilie. 

František,  pilný  a 
snaživý  hoch  jest  dnes 
ministerským  radou  na 
ministerstvu  financí,  dcera  se 
provdala  do  Mětic.  Z druhého 
manželství  bylo  6  dítek,  3 
chlapci a 3 děvčata. Jeden syn 
padl  na  vojně,  druhý  přišel 
domů,  ale  s  podlomeným 
zdravím a zemřel. 
Čest  budiž  památce  Jana 
Mandyse. 

Statek  čp.  10  měla 
v držení rodina Kučerova. Měli 
jedinou  dceru  Anežku,  kterou 
provdali za Hynka Jeřábka, leč 
do roka zemřel p. Kučera a as 
za 1 a 1/2 roku dcera Anežka. 
Paní Kučerová zůstala se zetěm 
na  statku  sama.  Jak  již  dříve 
uvedeno  přispěla  značným 
obnosem  na  stavbu  kaple  a 
každým  rokem  tam  něco 
pořídila.  Před  smrtí  učinila 
poslední  vůli  v níž  odkázala 
5000  Kč  na  postavení 
chudobince v obci, zřídila fond 
na opravu kaple o sumě 500 Kč 
atd.   Byla  dobrou  hospodyní, 
neboť  značně  byl  zvětšen 
statek  čp.  10  za  jejího 
hospodaření.  Budiž  ji  vděčná 
památka. 

Na  čp.  50  žil  po  tři 
pokolení  rod  Benešův   pokud 
známo, nebyl rodem zdravým a 
zemřelý  Jos.  Beneš  trpěl 
vleklou tuberkulosou a jen dík 
jeho  odměřenému  životu 
dočkal  se  56  let  života.  Měl 
jedinou  dceru,  kterou  nechal 
vzdělat a která se na jeho přání 
stala  řádovou  školskou 
sestrou  .  Byl  člověkem 
zbožným. 

Sedlák  Antonín 
pocházel  z Holic.  Přišel   do 

obce,  sloužil  skoro  výhradně 
v rodině  Šafaříkově  čp.  20   a 
Teplých  čp.  38,  vzav  si  pak 
neteř Teplého, sl. Morávkovou. 
Koupili si od Fr. Vrátila domek 
čp. 65. Když byl zřízen hřbitov, 
stal se hrobařem, až došlo i na 
něho a zemřel. 

Špaček Josef narodil se 
v čp.  1,  jako  syn  váženého 
rolníka  Jana  Špačka,  ale  rod 
Špačků  přišel  na  mizinu  a 
statek čp. 1 koupil Josef Fibich 
z Platěnska. Rodina se uchýlila 
na  čp.  31.  Špaček  chodil  po 
práci, až zemřel. 
V roce  tomto  připadlo  výročí 
40tiletého  trvání  sboru 
dobrovolných  hasičů 
v Kostěnicích.  (Rok  založení 
1884, letos trvá  125 let).

Bylo  konáno  veřejné 
cvičení spojené se slavností na 
zahradě  pana  Hynka  Jeřábka 
čp. 10. Uvítacím řečníkem byl 
starosta  obce   Fr.  Polák, 
slavnostním  řečníkem  zemský 
dozorce hasičský pan Valášek. 
Celou  noc,  ba  i  časně  z rána 
silně pršelo a nevědělo se má-li 
se  začít  s přípravami  nebo ne. 
Když  se  pořadatelé  sešli  u 
starosty obce, doporučil jim dle 
stoupání  tlakoměru  slavnost 
připravovati  a  také  o  deváté 
hodině  se  vyjasnilo  a  bylo 
krásně. 

Sjela se celá řada sborů 
a deputací a slavnost se krásně 
vydařila.  Bylo  to  zejména 
nacvičené  žactvo  s žebříčky, 
kteréž  cvičení  musilo  na 
župním  sjezdu  hasičském 
v Heřmanově  Městci  opakovat 
a  sklidilo  velikého  potlesku  a 
slávy. 

Dne  31.  července 
nocoval zde po dva dny, jsa na 
pochodu  do  Milovic,  devátý 
jezdecký  pluk  z Vysokého 

Mýta.  Škadronu  vedl  štábní 
kapitán Jelínek. Vojsko bylo od 
obyvatelstva srdečně  přijato a 
líbilo  se  jim  tu  tak,  že  po 
návratu z Milovic dne 15. září, 
kdy  jest  v Kostěnicích 
posvícení  přijel  štábní  kapitán 
Jelínek s paní a důstojníky své 
škadrony  na  posvícení  a  byli 
hosty  rolníka  pana  Jeřábka  a 
starosty  obce  Fr.  Poláka. 
Zúčastnili  se  taneční  zábavy 
dlouho do noci. 

Následkem  suchého 
počasí rozmohly se polní myši 
tou  měrou,  že  požraly  jetele, 
obilí  atd.  a  způsobily  mnoho 
škody. 

Ničily  se  jedy,  vylívali 
to močůvkou, ale bez účinku. 

Rok 1925

V roce  1925  nebylo 
žádných  význačných  událostí. 
Byl  to  rok  ne  příliš  úrodný, 
zejména  píce  pro  sucho 
nenarosla. 

Obilí  stálo  pěkně,  až 
přede  žněmi  trochu  předčasně 
uschlo  tak,  že  bylo  hodně 
zadiny.  Toto  suché  počasí 
potrvalo až do podzimu a mělo 
za  následek  na  písčitých 
pozemcích  méně  cukrovky  a 
brambor,  nemluvě  o  otavě  a 
sena z jetele. 

Na  pozemcích  Frant. 
Šafaříka  čp.20  mezi  silnicí 
k Dašicům  směrem  k cihelně 
začalo se stavět. 

Arnošt  Uhlíř  s Annou 
Voříškovou  a  manželé 
František  a  Františka 
Čermákovi  z Dašic  začali 
stavěti dvojdomek čp. 99 Uhlíř 
a čp. 100 Čermák. 
František  Šafařík  prodával  1 
sáh za 12 Kč (1 sáh =1,896 m). 
Žádný ze stavebníků neměl 
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dosti  kapitálu  a  proto  obrátili 
se  na  místní  Spořitelní  a 
záložní  spolek,  který  jim 
nedostávající se peníze půjčil.
Osada  Moravanský  nemajíc 
vlastního  jmění,  podala  na 
okresní  správu  politickou  do 
Pardubic  žádost  o  sloučení 
s osadou Kostěnice. 

OZ  v Kostěnicích  to 
neodhlasovalo  a  tím  se  stalo, 
že  dlouholetá  praxe  v níž 
zastupitelstvo  polit.  obce 
Kostěnice  spravovalo  i 
majetek  osady  Moravanský 
vzalo  za  své,  nejdříve 
účtováním a pak i volbami.
Poněvadž  druhý   učitel  na 
obecné  škole  v Kostěnicích 
neměl  bytu,  okr.  školní  rada 
doporučovala,  by  reservní 
třída v přízemí školy – jelikož 
vystavěním měšťanských škol 
v Dašicích  odchází  většina 
žáků na tyto školy, nebude ani 
v dohledné  době  této  třídy 
třeba,  propůjčila  se  druhému 
učiteli za byt. 

Protože OZ nemělo ani 
kde zasedati, nebylo ani místo 
pro veřejnou knihovnu, navrhl 
starosta  jako  pokladník 
Kampeličky,  že  ústav  vystaví 
ku  svému  skladišti  místnost, 
která  bude  moci  sloužili  na 
zasedací  síň  i  za  veřejnou 
knihovnu.  Když  to  OZ 
schválilo  přikročil  spolek  ku 
stavbě a nákladem 25 000 Kč 
vystavěna  budova,  která  se 
obci zatím pronajala za 400 Kč 
ročně.  Stávající  knihovna 
hasičská zřízená před 30ti lety 
Josefem  Malířem  a  Fr. 
Polákem sloučená  dle  zákona 
s knihovnou veřejnou. Prvním 
knihovníkem  zvolen  pan 
František  Jílek,  výhybkář  na 
dráze. 

Zemřelí:
František  Voříšek,  výměnkář 
na  čp.  69  zemřel  1.  března. 
Byl  jediným  obuvníkem 
v obci,  poctivým  člověkem, 
ale  snad  nejnešťastnějším  co 
se  týkalo  rodiny.  Manželka 
jeho,  rozená  Schánělová z čp. 
6,  dobrá  žena,  byla 
z tuberkulosní  rodiny.  Měl 
syna  Josefa,  dcery  Marii, 
Blaženu,  Růženu  a  Annu. 
Marie  zemřela  svobodná, 
Blažena  zemřela  provdaná  za 
Dostála  v Bělešovicích. 
Růžena  provdaná  za  Jos. 
Jirouta čp. 59 v Kostěnicích a 
syn Josef zemřel as za 2 léta, 
oženiv  se  s Annou 
Tyrychovou  z Vesky.  Domek 
čp.  69  koupil  pak  manžel 
dcery  Anny,  Hašek 
z Bělešovic.

Marie  Jelínková, 
manželka  Václava  Jelínka, 
rolníka  čp.  33  zemřela  po 
kratší  nemoci  8.  května.  Byla 
to  dobrá  žena.  Odchovala  7 
synů a  tři  dcery.  Synové byli 
všichni vojíny. 

Podaná  Marie, 
manželka  domkáře,  který  se 
do  Kostěnic  přistěhoval  byla 
žena pracovitá, ale také lidově 
řečeno od huby.
 
A  ze  stejných  let  o  něco 
stručnější zápisy.

Rok 1924 
Co  do  povětrnosti  a 

úrodnosti  byl  rok  tento  lepší, 
než jeho předchůdce. ¨

Po  12  let  prosazovaná 
elektrizace  obce,  byla  tento 
rok uskutečněna. Starosta obce 
pozvav do schůze OZ zástupce 
elektrárny  z Pardubic, 
zástupce Okresu a řečníka Ing. 
(jméno  chybí)  z Prahy,  by 

obec  na  svůj  účet  provedla 
elektrisaci  obce.  Po  jistém 
váhání  některých  členů  OZ a 
na popud přítomných občanů a 
to zejména, kteří byli proti, že 
nepřišli  odhlasována 
elektrizace obce. 

Provedení  zadáno 
zemským  úřadem  elektrárně 
v Pardubicích  za  jednotkové 
ceny  tehdy  platné.  Elekrisace 
tak  dlouho pomíjená,  stala  se 
rázem  jednotnou,  až  na 
několik čísel. 

Elektrická  síť 
s příspěvky  na  přípojky  stála 
obec as. 170 000 Kč a občany 
jejich zařízení dle počtu světel 
atd.  od  1000  –  2500  Kč  pro 
jednu  usedlost.  Když  se 
v žních  mlátilo  elektrikou, 
teprve  poznáno  co  jest  to  za 
prospěšnost. 

Následkem  prodeje  a 
převodu  v držbě  pozemků  a 
převodu  usedlostí,  bylo 
několik změn v držbě. 
Sbor  dobrovolných  hasičů 
v Kostěnicích  oslavil  tohoto 
roku  své  40tileté  trvání 
veřejným  cvičením,  které  se 
provádělo  na  zahradě  u 
Jeřábků  a  vydařilo  se  velice 
pěkně,  ač  skoro  do  10  hod. 
dopoledne pršelo. 

Dne  31.  července 
nocoval zde 9. jezdecký pluk, 
první za trvání republiky a byl 
přátelsky  přijat.  Jel 
z Vysokého  Mýta  na  cvičení 
do  Milovic.  Po  ukončeném 
cvičení přijeli důstojníci pluku 
i  s paními  do  Kostěnic  na 
posvícení,  které  se  v obci 
odbývá v půl měsíce září. 

Byli dva, štábní kapitán 
Jelínek a kapitán Novák a ještě 
dva mladší poručící.
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Rok 1925
Byl  to  rok opět  co do 

počasí suchý a ne příliš úrodný 
v periodě  suchých  let,  které 
v obci  naši  s pozemky 
převahou  písčitými  vždy 
škodí. 
Na  pozemcích  Fr.  Šafaříka 
rolníka  čp.  20  rozvíjel  se 
stavební  ruch  a  bylo  nutno 
zříditi určitý plán. 

Vznikla  ulice,  ale  následkem 
dřívějších prodejů u silnice je 
ulice obloukovitá.  Při nejlepší 
vůli nešlo to narovnat

Spořitelní  a  záložní 
spolek  vystavěl  tento  rok  ku 
stávajícímu  skladišti  místnost 
pro  úřadování  a  poněvadž 
Kampelička  byla  v domě 
starosty  obce  a  pokladníka, 
byla  tato  místnost  pronajata 

obci  jako  zasedací  síň  a 
knihovna za 300 Kč ročně. 

Prvním  knihovníkem 
byl  František  Jilek,  vyhybkář 
na dráze, avšak ne dlouho, šel 
do  penze  a  musel  se 
vystěhovat z bytu dráhy čp. 78 
a odešel do Uherska. 
Toho  roku  zemřeli  v obci  3 
občané. 

Květa Urdržalová 
__________________________________________________________________________________

Mlsné jazýčky:

KUŘECÍ S TATARKOU

POTŘEBNÉ PŘÍSADY

Pro 4 osoby: 600 g kuřecího masa(může být 
cokoliv - prsa, stehýnka,špalíčky dle chuti) , 2 
větší cibule, sůl, pepř, máslo na vymazání 
pekáčku,tatarka light (může být i obyč.), sýr 
eidam plátky 100-150 g.

POSTUP PŘÍPRAVY

Vymažeme si pekáček kouskem másla, na něj 
poklademe na kolečka nakrájenou cibuli,pak 
kousky kuřete, osolíme, opepříme dle chuti.Pak 
zalijeme celou tatarkou (někdy, když mám víc 
masa naředím tatarku půlkou bílého jogurtu asi 
75 g).No a nakonec zakryjeme plátky 
sýra.Nejprve peču asi 20 min na 250 C" 
zakryté, poté odkryjeme a ještě pečeme, aby 
sýr pěkně zrůžověl.Cibulka pustí dost šťávy, 
tatarka udělá taky své......takže masíčko je 
náramně šťavnaté a křehoučké.Někdy dávám 
na přilepšenou na vrstvu masa i šunku....Je to 
jednoduché a výborné..

STŘECHA Z BEBE SUŠENEK 

POTŘEBNÉ PŘÍSADY

1 balíček světlých,1 balíček tmavých bé bé 
sušenek,15 dkg moučk. cukru,20 dkg másla,50 
dkg obyč. jemného tvarohu /né z vaničky/ -/je 
balen jako máslo/rum,2 banány.

POSTUP PŘÍPRAVY

Utřeme máslo s cukrem,tvarohem a ochutíme 
rumem /používám ruční šlehač/.Na alobal 
naskládáme jako šachovnici bé bé sušenky 3 
řady po 7 kusech,/střídáme světlou a tmavou 
barvu/.Potřeme polovinou tvarohového krému 
a zakryjeme znovu sušenkami bébé 
poskládanými jako šachovnice,ale tentokrát na 
tmavou světlou a obráceně.Rozetřeme zbytek 
krému, a na prostřední řady položíme oloupané 
banány.Vezmeme tento 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.Pak už jen krájíme a nestačíme se 
divit jak dobrůtka mizí.!!!!!!
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