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Tenis cup Kostěnice 2011 

       Posvícenský nohejbal 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce  
 

25. 10. Quilling – tvořivá dílna 

 

29.10. Taneční pro dospělé 

 

5. 11. Ochutnávka vín 

 

6.11. Uspávání broučků 

 

8. 11. Malování na hedvábí – 

 tvořivá dílna 

 

19.11. Taneční pro dospělé 
 

26.11. Dopis Ježíškovi a adventní 
koncert 

 

3.12. Kostěnické peklení - zábava 

 

6. 12. Vánoční tvoření 
  – tvořivá dílna 

 

9.12. Taneční pro dospělé 

 

18.12. Dětské divadlo  
 

25. 12. Štěpánská zábava 

 

 

Pravidelné aktivity v KD 

Pondělní klubovnička – po 17:00 – 18:30 

Cvičení s dětmi – st 16.00-21.00 ( rodiče s dětmi, 
školní mládež, žáci florbal, ženy) 

Malinky – čt 16:30-18:00 

Aerobic s Ivou –čt 19:00 – 19:45 

Trampolínky – čt 19:50 – 20:40 

             ne 19:30 – 20:30 

http://www.kostenice.xf.cz/
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne  15.9. 2011  

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
16.6.2011. 

 

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

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako 
dodavatele opravy střechy na kulturním domě 
firmu FUTURO v.o.s. Pardubice.  

 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej části 
pozemku p.č. 553/35, 553/49, 553/37, 553/41, 
který bude z části směněn za p.č.519/10 vše 
v k.ú. Kostěnice.    
 

5. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej 
části pozemků p.č.410/7, 410/9 v k.ú. 
Kostěnice. 
 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu.  
 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace o probíhajících stavbách v obci.  

 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje projektovou 
dokumentaci a smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemcích p.č. 660/1, 544/1, 124/1, 632 v k.ú. 
Kostěnice se společnosti ČEZ Distribuce, a.s na 
kabelové vedení NN a pojistkový pilíř SS 100.  
 

9.  Obecní zastupitelstvo schvaluje podání 
žádosti na vydání  rozhodnutí „Pasportu 

místních komunikací“. 
 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje barvu na 
fasádu kulturního domu – čísla 33 a 58. 
______________________________________ 

 

Milí čtenáři, 
 součástí adventního koncertu 26.11.2011 bude 
také vánoční jarmark, zájemci, kteří by se chtěli 
se svými výtvory zúčastnit jarmarku se mohou 
hlásit na obecním úřadě. 
 

Obecní úřad v rámci svozu komunálního 
odpadu přistaví velkoobjemový kontejner 

na domovní odpad v sobotu  

22. října 2010 k obecnímu úřadu v době 
od 7,00 do 11,00  

Vybírají se také sporáky sušičky a 
drobné elektrospotřebiče ne televize, 

chladničky a mrazničky 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obecní statistiky: 
 

Počet obyvatel k 6. 10. 11: 528 

 

Přistěhovali se: 
 

Holubová Ivanka   čp. 35 

Moučková Renáta  čp. 44 

Moučková Tereza  čp. 44 

Kolesová Eliška  čp. 44 

Kolesová Renáta  čp. 44 

 

Narodili se: 
 

Vlastimil Englich        čp.125 

 

 

Odstěhovali se: 
 

Faltýnková Romana  čp. 63 

Šimr Roman   čp. 77 

Vetešník Aleš   čp. 35 

Vetešníková René  čp. 35 

Vetešníková Vanesa  čp. 35 

Mikulcová Hana  čp. 112 

Vodrážková Adriana  čp.8 

Votroubek Milan   čp. 8 

Votroubková Nikola  čp. 8 

 

Opustil nás: 
 

Roček Roman    čp. 8 

Pištínková Jana    čp. 30 
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Blahopřejeme: 
 

V MĚSÍCI ŘÍJNU 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 
pan     Tošovský Bohuslav 

 

V MĚSÍCI LISTOPADU 2011 OSLAVÍ SVÉ  ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 
paní  Koubková Anna 

pan  Adámek Jindřich 

paní  Adámková Danuše 

paní  Víchová Hana 

                                                     pan   Marek Pavel 

paní  Kovářová Hana 

pan   Netolický Jaromír 

 

V MĚSÍCI  PROSINCI 2011  OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM: 
paní  Bečková Marie 

                                                     pan   Roztočil Jiří 
                                   

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 
 

 

  Omluva 
 Velice se omlouváme níže uvedeným jubilantům z měsíce dubna, června, července a září za  

nezveřejnění v naší rubrice a tímto celou situaci napravujeme. Srdečně blahopřejeme paní Dagmar 
Rybenské, panu Miroslavovi Jelínkovi, panu Josefovi Frydrychovi, panu Josefovi Kopeckému a paní 
Boženě Netolické. Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.                                                                        

                                                                                                                               (-g.z.-) 

_________________________________________________________________________________ 
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Tennis Cup Kostěnice 2011 

 
O víkendu 1. až 2.10. 2011 proběhl, za 

vynikajícího počasí, první ročník tenisového 
turnaje čtyřher o putovní pohár obce Kostěnice, 
zúčastnilo se 10 dvojic tenistů. V sobotu 

proběhly zápasy ve dvou pětičlenných 
skupinách a v neděli vyřazovací část osmi 
nejlepších párů. Ve finále se utkali Lukáš Čapek 
s Rudou Víchem ml. proti Fandovi Peterkovi a 

Patrikovi Jouzovi. Vítězi se stali Lukáš Čapek a 
Rudolf Vích ml., neporaženi v průběhu celého 
turnaje. Turnaj pro nás zorganizoval Patrik 
Jouza, bezvadné občerstvení zajistïl Rosťa 
Teplý.Těšíme se na další ročník turnaje. 

info na http://kostenicecup.webnode.cz/ 

 František Peterka 

 

______________________________________ 

 

Milí čtenáři kostěnických novin, 
věříme, že prázdninový kvíz zpříjemnil 

Vaše procházky vesnicí. Musíme pochválit Áju, 
Adama, Marka a Davida  - vnoučata Markovic 
:-), kteří jako jediní vyluštili a hlavně donesli 
odpovědi. Jednu malou chybičku jim 
odpouštíme a posíláme jim drobné dárečky, 
které se jim určitě budou hodit při dalších 
výpravách do přírody. 

Zde uvádíme výsledky našeho kvízu: 
obr. č.1-květináč u obchodu, č.2-podjezd k 

Dašicím, č.3-dřevo u Kopeckých, č.4-noha 

sochy u kapličky, č.5-okno MŠ, č.6-“myší díra“ 
na Bahenci, č.7-dům čp.10, č.8-noha u 

autobusové zastávky, č.9- rok rekonstrukce 

„myší díry“ na Bahenci,, č.10-pařez před 
Kučerovými, č.11-máchadlo u Englichů, č.12-

detail Křížku u Netolických, č.13-dům 
Bečkových, č.14- detail domu čp.15, č.15-detail 

Křížku u Netolických, č.16-dům Mandysových, 
č.17- Zadní část kapličky, č.18- pumpa u 

Englichů 

V dnešním vydání kostěnických novin 
otiskujeme staré fotografie z naší obce. 
Popřemýšlejte, odkud jsou.... A kdo bude mít 
chuť, může s námi opět soutěžit. Vaše odpovědi 
čekáme na e-mailu obec.kostenice@volny.cz 

nebo je můžete vhodit do schránky OÚ. 
Než začnou podzimní plískanice, vyražte 

ještě do přírody a neseďte u kamen :-).  

Jana V., Lenka J. 
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Rybářské závody 

 

http://mail1.volny.cz/~~bc472d3bbf19719f06b1dd384b52ad9d/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Fkostenicecup.webnode.cz%2F


 

Program na první víkend v září je pro 
kostěnické rybáře dávno znám. Na rybářské 
závody tu místní trénují skoro celé prázdniny. 
Pravda, někteří borci zřejmě přetrénovali, ale 
beztak se nachytalo 3. září spoustu ryb. 
Největším úlovkem se pyšnil hned po ránu 
Vojta Vích. Podařilo se mu vytáhnout 92 cm 
velkého tolstolobika. Leč na vítězství to 
nestačilo, prvenství v závodě dětí mu vyfoukla 
sestra Aňa Víchová a na druhém místě se 
umístil Liborek Ondráček. Všechny děti byly 
odměněny krásnými cenami. 

Odpoledne nemohl chybět závod pro 
dospěláky, mezi nejlepší se letos zařadili pánové 
Schejbal, Vích st. a p.Pilař. 

Tak Petrův zdar zase příští rok. 
J.Víchová 

_____________________________________ 

 

Srdečně zveme: 
 

- všechny tvořivce na dílny, které budou opět 
probíhat – vždy jednou za měsíc. Změna je ve 
dni – úterý a začátek od 18:00 v klubovně pod 
jevištěm KD.  

Quilling 
Quilling je umění, jak vytvořit pomocí 

stáčení z úzkých papírových proužků 
filigránové motivy. Z několika základních tvarů 
vzniknou nádherná přáníčka, přívěsky na dárky, 
vánoční ozdoby, dekorace stolu, obrázky a 
mnoho dalších motivů.  

 

V úterý 25.10.2011  
od 18:00  KD Kostěnice 

S sebou: 1x špejle,  malé nůžtičky  
Cena: 40,- 

 

 

- všechny děti i rodiče na již 
tradiční Uspávání broučků 
s lampionovým průvodem. 
Sraz 6.listopadu v 17:00 u 

Obecního úřadu 

 

 

 

Posvícenský nohejbal 
 

V sobotu 10.09.2011 se konal tradiční 
posvícenský nohejbal, finále proběhlo mezi 
týmem: Michal Frydrych, Michal Bouška, Filip 
Marci a týmem Ruda Vích, Dan Teplý a Vlasta 
Englich. Zvítězilo druhé jmenované mužstvo. 
Děkujeme hráčům za účast a těšíme se na další 
ročník. 
 

 
______________________________________ 
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Pondělní klubovnička 

pro děti, které rády výtvarně tvoří 
začínáme 24.10. od 17:00 do 18:30 

v kluboně pod jevištěm KD.  
(vhodné cca od 3 let) 



 

 

Z historie… 

Rok 1935 

V kronice z r. 1935 je 

poměrně podrobně popsaná 
návštěva Františka Udržala, 
bývalého ministerského 
předsedy v letech 1929 - 1932.  

Vždy obhajoval české 
zájmy, vždy bojoval za naši 
svobodu a za svůj kraj, 
kterému mnoho přinesl. Jeho 

přáním bylo, aby rodná zem 
zůstala zemí svobodnou a 
samostatnou. Byl čestným 
občanem Pardubic, Přelouče a 
Bohdanče.  

V roce, kdy se 

odbývala v Kostěnicích 
popsaná slavnost jsme sice 
ještě žili ve svobodné 
republice, ale v Sudetských 
oblastech už bylo dosti dusno.  

Zvlášť po štvavých projevech 
Konráda Henleina proti  
Čechům.  

A tak bylo pro 

Františka Udržala  vlastně 
„štěstím“, že umírá v roce 

1938, rok před tím, kdy byla 
naše republika obsazena 
Němci. Umírá skoro současně 
se svým bratrem Václavem.  

V jeho rodině potom 
během války přišel o život 
jeho zeť Arnošt Košťál, 
majitel pardubického hotelu 

“Veselka“, který zaměstnával 
jednoho z parašutistů, kteří 
provedli atentát na Heydricha. 
Byl jím Josef Valčík. A. 
Košťál byl v roce 1942 

popraven na pardubickém 
zámečku.  

Další obětí byl jeho 
synovec ing. Frant. Udržal 
z Rozhovic, který když viděl 
při pochůzce po svých 
pozemcích přicházet gestapo, 
které ho šlo zatknout, zastřelil 
se. Jeho podpis je mezi 

podpisy hostů na slavnosti v r. 

1935.  

 

 

 
 

 

Zima v roce 1935 byla 

poměrně dosti mírná. Mrzlo 
sice, ledu bylo dostatek i 

sněhu bylo dosti. Obilí, jsouc 
od podzimu 1934 silně urostlé 
ač bylo sněhem pokryté, dobře 
přezimovalo a vypadalo, že 
vše polehne.  

Jaro bylo však studené 
a mrazy chodily bezmála do 

konce dubna. Dešťů nebylo 
mnoho, ale stačily že vyrostlo 
na lukách hodně trávy, jetele 
byly husté a dlouhé a daly 
výbornou seč. Ale počátkem 

června nastala neobyčejná 
vedra, která trvala až do 14. 
srpna s malými přestávkami, 
v nichž se nakrátko ochladilo, 

ale nenamoklo. Hrozná vedra 
přivodila časné žně, obilí 
předčasně uschlo. Sláma byla 
dosti dlouhá, klasy řídké a 
značně zadiny.  

Nebylo otav, neúroda 
brambor, cukrovky, bída o 
krmení.  

V masopustě pořádány 
3 plesy: Republikánského 
dorostu, Hasičů a ochotníků, 
jelikož není nikde zbytečných 
peněz, nebyly  nijak přečetně 
navštíveny. 

 Dne 31. března 1935 
v 10 hodin večer, rychlík 
přijíždějící od Chocně do 
Pardubic, byv úředníkem 
konajícím službu pro 
nedostatek místa na přímé 
koleji, puštěn na výhybku a 
jelikož světlo na semaforu 
zhaslo, které mělo 
vlakvedoucímu ukázati, že 
jede na výhybku, jel tento 
rychlostí  90 km za hodinu na 

výhybku a nemoha zatáčku 
překonati, vyjel z kolejí a 
svalil se za viaduktem z náspu 
dolů. Přitom naštěstí se 
lokomotiva utrhla a vlak jel po  
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kolejích dále. Přitom vůz 
manipulační se přímo otočil, 
utrhl a zůstal ležeti na trati. 
Osobní vozy, z nichž dva se 
vykolejily, zůstaly státi na 
trati. Cestující jen nepatrně 
zranění, vystoupili. Strojvůdce 
lokomotivy a jeden topič 
vyskočili, ale zanechali tam 
jednoho topiče. Když po 
troubení poplachu se seběhli 
hasiči z obce, asi dva vnikli do 

lokomotivy, nalezli sice topiče 
ještě na živu, byl však zasypán 
uhlím a lokomotiva, která byla 
obklopená ucházející párou 
v panující temnotě a 
nedostatku pomocných 
prostředků, nemohli mu hned 
pomoci. 

Teprve když zabaveno 
auto a světla auta vrhnutá na 
lokomotivu, byl topič 
vyprostěn, nezraněný sice, ale 
uvařený v páře, kterou 
strojvedoucí vypouštěl, by 
lokomotiva neexplodovala. Na 

toto neštěstí nikým 
nezaviněné, jezdilo se dívati 
spousta lidí v blízka i z daleka.  

Jelikož to bylo na vedlejší 
koleji, netrpěla doprava a již 
třetí den byl sem dopraven 
velký železniční jeřáb, kterým 
zvedány části vozů.  Vozy 
narovnávány a trať uklizená.  

Lokomotiva však 
zvednouti nešla, musela býti 
rozmontována a po kuse 
vytažena, zvláště když velký 
jeřáb neopatrností 
obsluhujícího personálu byl 
poškozen.  

Dne 19.  května konaly 
se volby do poslanecké 
sněmovny a senátu.  

Voličů zapsaných do 
volebního seznamu bylo 472. 
Odečítali-li se voliči zemřelí, 
neb jinak ubylí, zbylo k volbě 
oprávněných voličů  411 a 

těch, kteří se volby zúčastnili  
398. 

 Z toho obdrželi:  
Do Senátu:  
Republikánsko-zemědělská                   
                                           148 

Sociálně-demokratická        34 

Národně socialistická          83 

Komunisté            12 

Lidová            69 

Německo-sociálně demokr.   1 

Živnostenská            28 

Fašisté    4 

Národní sjednocení   7 

 

Poslanecká sněmovna: 
 

Oprávněných voličů 476 – 

volby se zúčastnilo 455 voličů 

Obdrželi:  
Republikánsko-zemědělská             

                                           170 

Sociálně demokratická         37 

Národně socialistická           98 

Komunisté             12 

Lidová             74 

Živnostníci                        39 

Fašisté    5 

Národní sjednocení   6 

 

6 lístků bylo prázdných, 7 
neplatných. Volby minuly 
klidně.  

Dne 26. května konány 
volby do zemského a 
okresního zastupitelstva.  
 

Republikánsko-zemědělská      
                                           177 

Sociální demokraté            28 

Lidová strana             68 

Fašisté    4 

Národní  socialisté            89 

Komunisté                        13 

Živnostníci             30 

Národní sjednocení  4 

 

Zvláštní zájem o volby nebyl.  
 

Změny v držbě:  
Josef Fibich rolník čp. 

46 předal usedlost svému synu 

Frant. Fibichovi a jeho 

manželce, rozené Marii 
Rychterové z Ostřešan.  

Jan Dalecký, místní 
obchodník oženil se 
s Růženou Malířovou, dcerou 
Frant. Malíře čp. 27. Dostala 
věnem 5 korců polí, které leží 
mezi polem Frant. Palaty a 

Boh. Mandysem. Zbytek 

parcely as 4 korce koupili 

manželé Daleckýho starší, pro 
sebe a pronajali je Boh. 

Mandysovi. 

Josef Harapát, domkář 
čp. 114 koupil od Karla 
Nohejla, v poloze“Háje“ as 2 a 
½ korce pole za 5 000 Kč – 1 

korec. Dne 18. srpna konala se 

dražba obecních pozemků, za 
obilí. Vyvolávací cena 100 kg 
pšenice.  Pozemky klesly ve 
výnosu o 50 % . 

Dne 9. června konáno 
v obci sokolské okrskové 
cvičení za účasti sokolstva a 
občanstva. 

Dne 28. září  bylo to 
50 let co pořádal Mládenecký 
spolek v Moravanech a 

Kostěnicích v hostinci, tehdy 

vlastnicky patřícím Jos. 
Kořínkovi čp. 15 
společenskou zábavu – 

akademii ve prospěch 
Ústřední matice školské 
v Praze.  

Přednášela zde tehdy 
slečna Udržalová z Rovně ze 
statku, kde dnes jest 

hospodářská škola, báseň 
Boženy Němcové “Ženám 
českým“. Pak mládenci zpívali 
a pak měl přednášku „O životě 
starých Slovanů“ František 
Udržal z Dolní Rovně, 19tiletý 
student táborské hospodářské 
akademie. Přednáška byla 
tehdy z části zakázána, byli 
sem posláni dva četníci, ale 
konala se přec. František 
Udržal    stal      se        později  



 

IX/3 Kostěnické noviny                     Zajímavosti a trochu zábavy                          stránka  8 
 

poslancem na Říšské radě 
rakouského parlamentu ve 
Vídni, po převratu byl 
ministrem národní obrany 
českosl. státu, ministerským 
předsedou atd.  

Okresní zastupitelstvo 
polit. obce osady Kostěnice a 
Moravanského uspořádala na 
tento den mu malou slavnost. 

Nechali si natisknouti plakáty, 
objednala se hudba, sestaven 

program, starosta obce, Frant. 

Palata náměstek a pan Lad. 
Krátký člen výboru, jeli 
pozvati pana poslance do 

Rovně.  
Program slavnosti byl 

následující:  
O půl druhé odpoledne:  
Seřadění spolků  a korporací u 
přejezdu dráhy  

Uvítání pana senátora 
starostou obce Fr. Polákem 

„Po padesáti letech“  
Báseň na uvítanou – přednesla 
Božena Krátkých 

„Vaše Slovo“  Báseň 
přednesla Marie Ročková, 
školačka 

Poté průvod s hudbou 

do zahrady hostince u 

Havlíčků  
Proslov starosty obce 

Františka Poláka 

O mládeneckém spolku 
v Moravanech z roku 1885 

promluvil bývalý mládenec 
Frant. Černý.  

„Padesát let České 
politiky“  Řeč p. senátora 
Udržala.  

Odevzdání čestného 
práva domovského slečnou 
Fibichovou.  

Koncert a volná zábava.  
Večer divadelní představení 
spolku divadelních ochotníků 
„Újezdská kasárna“.  
Před slavností po dva dny bylo 
špatné počasí, studené tak, že 

byla obava, že slavnost musí 
se odbývati v sále. Proto se 
nekonaly žádné přípravy. 
Teprve v 9 hod. dopoledne 

roztrhaly se mračna, slunce 
vysvitlo a oteplilo se.  

Hned přikročeno 
k úpravě zahrady a 
telefonováno elektrárenskému 
svazu do Pardubic, by přijeli 
s rozhlasem, by řeč pana 
senátora byla slyšet.  

O půl druhé odpoledne 
začalo se plniti prostranství 
před přejezdem dráhy 
občanstvem Kostěnic a 
z okolí. Dle podpisů bylo zde 
hostů z daleka, většinou přátel 
pana senátora z mladých let. O 
druhé hodině přesně přijel pan 

senátor na autu a s ním jeho 
tajemník dr. Chvalkovec  a 
redaktor Východočeského 
republikána Pilnáček. Starosta 
obce Fr. Polák uvítal jej 
krátkým proslovem, představil 
členy obecního zastupitelstva 
obou obcí, načež školačka 
Boženka Krátkých přednesla 

svoji báseň napsanou starostou 

obce.  

Po ní přednesla další 
uvítací báseň Maruška 
Ročková.  

Pan Senátor pohnut, 
děkoval.  Pak se seřadil 
průvod, hasiči v kroji napřed, 
za nimi hudba, za hudbou 

starosta obce s p. senátorem, 
obecní zastupitelstvo, Sokol a 
ostatní občanstvo. 

Po přijití do zahrady 
ujal se slova starosta obce 

s proslovem. 

Vážené shromáždění! 
Dnes jest tomu 50 let, co 

uspořádáno bylo v tomto 

hostinci – jednotou českých 
mládenců pro Moravany a 
okolí zábavu, neboli jak 
tenkráte bylo na pozvánce, 

akademii s přednáškovým 
programem ve prospěch 
ústřední matice školské. 
Hlavní součástí této zábavy 
byla přednáška  „ O životě 
starých Slovanů a dějinách 
Českých“ , kterou proslovil 
tehdy také mládenec, zde 
přítomný, bývalý ministerský 
předseda p. senátor Frant. 

Udržal,  zajisté Vám všem 
znám a jehož je mně ctí po 
50ti letech opět v Kostěnicích 
uvítati.  

Jest jen málo 
pamětníků v Kostěnicích této 
zábavy. A pokud mohu zjistit 
jsme celkem tři na živu, kteří 
se tehdy zábavy této 
zúčastnili.  

Byla to doba zápasu 

Českého národa s Vídní, doba, 
kdy éra staročeské strany, pod 
tlakem vznikající strany 
mladočeské dostávala trhliny a 
proto také první řeč našeho 
oslavence neprošla lehce 
censurou tehdejších úřadů.  
Jako všechno za těch 50 let 
vzalo proměnu, vzala i tato 
hospoda jinou podobu.  

Tehdejší  sál 
pozůstával z místnosti kde jest 
dnes výčep a přilehlé 
hostinské místnosti a tam, kde 
jest dnes prodej smíšeného 
zboží byla hostinská místnost,  
kde seděli dva četníci v plné 
zbroji jako postrach pro 

smělce, který se odvážil 
přednášeti o dějinách českých. 
Pan senátor mně odpustí, ale 
zdá se mně, že to má s těmi 
četníky nalevo, jak vidím, jsou 
tu zase. Pan senátor odpovídá, 
ovšem, ale za jiným účelem.  
Celkem celá zábava prošla 
klidně a p. senátor se ještě ve 
své přednášce o tom zmíní.  
Nebudu Vám ničeho vyprávěti 
o životě našeho oslavence,
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ale přítomného p. senátora.  
Prošel jej čestně, stal 

se vůdcem a rádcem svého 
kraje, byl na nejvyšším místě 
našeho státu ve vládě a my 
v uznání jeho zásluh o náš 
kraj, o selský stav, požádali 
jsme jej by přišel mezi nás, 
mezi své staré přátele a 
pověděl  nám co se za těch 50 
let sběhlo. A Vás, kteří jste 
přišli zblízka i z dáli, byste o 
uznání jeho zásluh o tento 
kraj, zúčastnili se této 
slavnosti. Vítám všechny, 
zejména ale přítomné, bývalé 
mládence p. redaktora 
Pilnáčka a p. tajemníka 
odborových zaměstnanců p. 
Káru.  

Přeji slavnosti všeho 
zdaru.  

Starosta  předčítá pak 
přípis p. poslance Chloupka a 
po něm ujímá se slova pan 
tajemník Kára. Po řeči pana 
tajemníka ujímá se slova pan 
Černý z Kostěnic, žijící člen 
jednoty mládenců. Činnost 
spolkovou, rozpuštění spolku 

úředně, soudní dozvuky pro 
nerozejití  a konečně, že 
mládenci po rozpuštění svém 
v ústředí pražském objevili se 
v „Omladině“.  

Po p. Černém ujal se 
slova pan senátor Udržal a 
v řeči trvající hodinu, nastínil 
zkrátka celou dobu, kdy 
zúčastnil se jako poslanec 

v parlamentu vídeňském naší 
politiky v osvobozeném státě 
československém a zdůraznil, 
že jen vzornou prací, láskou 
ke svému státu, vyzbrojeni 
duševně i vojensky můžeme 
čeliti nepřátelům, kterých 
máme kolem nás tolik, že jich 
spočítati těžko a že nesmíme 
na nikoho se spoléhati, než 

sami na sebe neboť nikdo nás 
brániti nebude.  

Řeč byla vyslechnuta 
s nadšením a po skončení 
zaburácel nadšený potlesk.  
Hudba zahrála „Kde domov 
můj“ .  

Po hymně předstoupila 
slečna Marie Fibichová a 
jménem obecního 
zastupitelstva poděkovala za 
návštěvu a přednášku a 
předala p. senátorovi 
domovský list, jímž obec 
Kostěnice  mu uděluje čestné 
právo domovské.  

Domovský list 
znázorňující uprostřed 
Kunětickou horu, v rozích 
kapličku, hospodu a kříž u 
rybníka nakreslil p. Průšec, 
úředník dráhy v místě.  

Po tomto aktu byla 

mezi obecenstvem při hudbě 
pozorována velice srdečná 
nálada a zábava potrvala až do 
té doby kdy započalo 
představení „Újezdských 
kasáren“, za úplně 
vyprodaného domu a skončilo 
teprve po třetí hodině ranní.  

 

Dnem 10. října začala 
řepná kampaň v cukrovaru 

v Dašicích. Pro obec byla 
špatná, následkem 
dlouhotrvajícího sucha bylo 
cukrovky po většině málo. Na 
půdách písčitých 30 q po 
korci, na půdách hlinitých 60 
– 80 q. Čekanka rovněž 
selhala, jako všechno. Sklizeň 

brambor dopadla rovněž 
uboze. Namnoze 15 -20 q po 

korci, jako vlašské ořechy. Jen 
výjimečně kde byly osázeny 
později po jeteli růžovém, na 
půdě vlhké, bylo brambor 
trochu uspokojivě. Kde byly 
zaseté strniskové směsky, 
které ač z počátku pro sucho 

nerostly, ku konci měsíce října 
daly obstojnou sklizeň a bylo 
nimi krmeno do 20. listopadu. 

 Poměrně suché počasí 
s mírnou zimou, které nedalo 
ani utvořiti silnějšího ledu, 
potrvalo do Vánoc. Byla 
obava o led, který se v síle as 
11 cm utvořil v druhé polovici 
ledna 1936.  

V roce 1935 zemřeli 
v obci Kostěnice následující 
občané:  
Františka Tučková, bývalá 
dělnice v obecním domku. 
Žila z podpory obce.  

Bednářová Emilie, domkářka 
čp. 42, vdova po železničním 
dělníku.  
Špaček Adolf, domkář čp. 31, 
jehož otec býval starostou 

obce v letech 1866 a byl dříve 
držitelem statku čp. 1. 
Sedmiková Milada z čp. 22 
zemřela v ústavu 
choromyslných v Praze. 

Vomáčková Blažena, dcera 
Josefa Vomáčky domkáře čp. 
48, zemřela byvši odvezená do 
nemocnice na vnitřní 
zakrvácení ublížením nosením 
pytlů.  Dostala ochrnutí údů 
ztratila řeč a zemřela ve 3 
dnech. Kubista František, 
obchodník uhlím čp. 97. Po 
něm za několik dní zemřel 
jeden z jeho synů – dítko 
František Kubista. Zanechal 
manželku Annu, roz. 
Kašparovou z hostince čp. 76 
a syna Josefa. Josef Podaný, 
dohazovač dobytka raněn 
mrtvicí  čp. 36. Pištora 
František čp. 32 domkář. 
Zemřel chorobou plicní. 
Benešová Anna, soukromnice 
čp. 28 v stáří 82 let – dožitím.  

Rokem 1934 ukončený 
obilní monopol byl v roce 

1935 zdokonalen. Zavedeny 

obilní   knížky   na mletí  a  na  
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 prodej obilí. Zakázán volný 
obchod, zavedená cena dle 
jakosti obilí. U pšenice 155 – 

160 Kč s příplatkem  každý 

měsíc o 2 Kč vyšším.  
Žito 120 Kč, ječmen 120 Kč , 
oves as 105 Kč. Ačkoliv byl 
rok neúrodný, bylo pšenice 

sklizeno mnohem více, jelikož 
jí bylo mnoho zaseto.  

 

Květa Udržalová 

_________________________________________________________________________________ 

 

Střípky z historie kostěnické Besedy 

 

V tomto čísle Vám přinášíme fotografie 
kostěnických besedníků z roku 1973. Snímky 
byly pořízeny při příležitosti otevření kulturního 
domu.Všimněte si krojů tanečnic, každá 
tanečnice si sháněla kroj sama, takže se sešla 
pestrá sbírka krojů z různých koutů naší země. 
Pánové to měli jednodušší, oblékli černé 
kalhoty, bílou košili doplněnou červenou 
stužkou uvázanou na mašličku kolem krku. 
Na snímku na schodech kulturního domu 
vidíme vedoucího tanečníků pana Jindřicha 
Svatoně obklopeného všemi tanečnicemi. 

Další dva snímky jsou foceny před 
domem Udržalových a na jednom vidíte 
manželské páry: Abrahamovi, Kubíkovi, 
Englichovi a Urbanovi a na druhém 
"mládežníky" - pan Tuček, slečna Šmahelová, 
Vítovi, Václav Záleský, slečna Holakovská, 
Josef Záleský a slečna Haková. 
 

V kronikách jsme k tomuto roku a besedě našli 
tyto informace: 

V tomto roce proběhl poslední ples 
"Babský" v hospodě u Havlíčků dne 24.2.1973. 
Dne 22. 6. 1973 už se nacvičuje "Beseda" v 
kulturním domě. Hudbu zajišťoval pan 
Zahrádko. Dne 30.06.1973 proběhla veřejná 
schůze MNV - Otevření kulturního domu, která 
končila po 4. hodině ráno. 
Dne 7.7. 1973 v 17hodin se konal krojovaný 
průvod - uzavření Havlíčkovy hospody a 
definitivní otevření kult. domu. Opět při tom 
nechybělo tančení besedy, vystoupily zde dvě 
hudby. 

Beseda se tančila i při otevírání nové 
prodejny - to se tančilo na silnici. Naši tanečníci 
vystoupili také na Staročeském bále na zámku v 
Cholticích, v Lázních Bohdaneč a na Kunětické 
hoře na Dožínkách. 
 

 
 

 
 

 
 

(-l.j.-) 
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