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Nej… úlovek Tomíka Táborského na rybářských závodech. 
 

 
Naše tři družstva reprezentující SDH Kostěnice v Litětinách… 

 

 

Plánované akce 

 

1.11. Ochutnávka vín v KD 

 

9.11.  Uspávání broučků 

 

29.11. Dopis Ježíškovi  +    
            rozsvěcení stromečku,   
            jarmark a koncert 

 

6.12.  Mikulášská nadílka v KD 

 

21.12. Dětské divadélko v KD 

 

25.12. Štěpánská zábava 

http://www.kostenice.cz/
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného 

dne  18.9.2014 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
19.6.2014.  

 

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

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 

pozemku p.č. 553/87 v k.ú. Kostěnice za cenu 

50 Kč/M2 . 
 

  4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu. 
 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje aktualizaci 

Programu obnovy venkova  na období 2015 – 

2020. 

 

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace k prováděným a plánovaným 
opravám staveb.  
 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
představení kandidátů pro volby do obecního 
zastupitelstva. 

  

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí daru 
od společnosti EVČ Pardubice, který bude 
použit na tenisový turnaj. 
 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje darovací 
smlouvu na pozemky p.č. 507/10, 507/11, 
507/14, 15/3 v k.ú. Kostěnice a pověřuje 
starostu k podpisu. 

 

Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. se 
chystá bilancovat. 

 

To, že čas neúprosně běží, je obecně 
známá věc a stranou tohoto faktu nezůstává ani 
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. /dále LD/, 
které se pomalu chystá na oslavu 20 let od 
obnovení své činnosti. Za tuto dobu LD dosáhlo 
určitých úspěchů a zařadilo se bez nadsázky 
mezi ty lepší lesnické firmy v rámci ČR. Jak to 
však bylo od začátku. 
 

LD bylo založeno obcemi a městy v roce 1931 a 

to za účelem odborného hospodaření na 
zakoupeném lesním majetku ve spádové oblasti 
bývalého okresu Holice. Převážně lesní majetek 

o výměře téměř 5000 ha byl zestátněn na 
základě pozemkové reformy markraběti 
italského původu Pallavicinimu a díky 
významnému rodákovi z Rovně p. Udržalovi 
byl prodán v podílech právě obcím Holického 
regionu. Hospodaření LD bylo přerušeno 
nejprve německou okupací a poté na dlouhou 
dobu obdobím socialismu, kdy byl majetek 
obcím v roce 1960 zestátněn. Společenské 
změny v roce 1989 byly podmětem pro tvorbu 
nových zákonů, které měly napravit staré křivdy 
a tak vznikl i zákon o majetku měst a obcí č. 
172/91 Sb., který navrátil původním vlastníkům 
zestátněný majetek. Bohužel se tento zákon 
nevztahoval na majetky obcí sdružených v LD a 

tak nastalo dlouhé období jednání a snahy o 
navrácení společného majetku. Za obce tato 
jednání vedl zvolený přípravný výbor a 
několikaletá snaha byla korunována úspěchem 
v roce 1995. Při této příležitosti je nutné zmínit 
významnou podporu některých poslanců a to 
zejména bohužel nedávno zesnulé ing. Hany 
Orgoníkové a RNDr. Čestmíra Hofhanzla, kteří 
spolu s námi neúnavně hájili právo obcí. 

Blíží se tedy doba již 20 let činnosti 
„nového“ LD a to už je období, kdy lze 
bilancovat. Obyvatelé členských obcí LD si 
možná ani neuvědomují jaký přínos má jejich 
společný majetek pro jejich obec či město a 
přitom se jedná o majetek v hodnotě cca 1 mld. 

Kč. 

  Právní vztah mezi vlastníky majetku / 
obcemi a městy/ a LD je upraven nájemní 
smlouvou a vlastníkům je pravidelně vypláceno 
nájemné. V prvních letech činnosti, kdy bylo 
nutné investovat do oprav hájenek, cest a 
dalších nemovitostí bylo nájemné téměř 
symbolické, ale postupem doby i v souvislosti 

se stabilizací společnosti se dostalo na zajímavé 
částky kolem 2000 Kč na 1 ha. Přičemž do 
současnosti bylo vyplaceno přes 120 mil Kč. 
Toto však není jediný přínos LD pro obce, další 
příjmy plynou z nájemného za výkon práva 
myslivosti (cca 600 000,-Kč ročně), daňové 
odvody LD zpět odváděné do pokladen obcí v 
rámci RUD a zejména vytváření pracovních 
příležitostí pro obyvatele regionu. 
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V současnosti LD zaměstnává v trvalém 
pracovním poměru 47 zaměstnanců a dále 
nabízí sezonní zaměstnání a práci pro OSVČ, 
které se také převážně rekrutují z řad občanů 
členských obcí. Hlavní náplní firmy je lesnická 
činnost, kterou provozuje nejen na majetku 
společném ale i u jiných vlastníků lesa včetně 
státních lesů. Výměra obhospodařovaného 
majetku se dnes pohybuje kolem 9000 ha. Další 
činností LD je myslivost a prodej zvěřiny, 
rybníkářství a prodej ryb, zemědělská činnost a 
nově pohostinská činnost ve vlastním penzionu 
Zámeček ve Vysokém Chvojně. Specielní 
činnost je lesnická pedagogika, kdy vyškolení 
pracovníci LD seznamují veřejnost a zejména 
školní mládež se zákonitostmi hospodaření 
v lese, se zajímavostmi regionu či florou a 
faunou okolí. Z řad ZŠ a MŠ je o tuto činnost 
velký zájem a našimi „kurzy“ ročně projde cca 
500- 600 dětí. 

Za dobu činnosti LD obhospodařuje 
majetek obcí na vysoké úrovni, což oceňují 
kontrolní orgány i pracovníci výzkumu či 
odborníci z řad akademické obce. Osobně jsem 
byl velmi potěšen při jedné lesnické akci, kde 
jsem byl představen jako zástupce LD, reakcí 
staršího význačného českého lesníka, který 
reagoval slovy: „Jo, LD Vysoké Chvojno, tam 
se chovají k lesu slušně“. Výčet investic do 

majetku by byl velmi dlouhý a není cílem 
tohoto příspěvku, nutno však podotknout, že za 
dobu existence LD bylo příjemcem dotací ve 
výši cca 70 mil Kč., které byly investovány zpět 
do majetku. Činností LD a zpětným 
investováním části zisku zpět do majetku se 
jeho hodnota zcela jistě navýšila, což je dalším 
naším cílem.  

Lesní hospodářství se svou nezvykle 
dlouhou dobou „ výroby“ v délce kolem 100 let 
je specifickou činností, která nutí člověka 
přemýšlet v jiných časových dimenzích než je 
obvyklé. S ohledem na tuto skutečnost potřebuje 
pro svou budoucnost LD vnímané a rozumné 
zástupce vlastníka, tedy zastupitelé obcí, kteří 
budou chápat rozdíl mezi čtyřletým volebním 
obdobím a již zmíněnou „výrobní“ lhůtou lesa, 
a kteří nedopustí aby „rychlé“ peníze zvítězily 
nad pozvolnou jistotou a budoucí prosperitou. 
Představitele obcí mají povinnost obecní 
majetek udržovat, zvelebovat a rozšiřovat a 
nezbývá než doufat, že budou tyto skutečnosti 
vnímat jako současní starostové členských obcí 
a měst. 
 

Radomír Charvát 
jednatel společnosti 
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Vítání občánků 

 

Neuplynulo ještě ani půl roku od jarního 
vítání nových občánků a naše obec je 
bohatší o další „ přírůstky“. Krásná neděle 
devatenáctého října, plná babího léta, tedy 
nemohla patřit nikomu jinému než pěti 
novým občánkům. Tradiční slavností 
v zasedací místnosti obecního úřadu byli 
přivítáni : Pavlína Pytláková, Tereza 
Jeřábková, Šimon Kopp, Václav Apltauer a 
Jakub Gallat.  Všem dětem i jejich rodičům 
přejeme klidné a spokojené žití v naší obci. 

                                                                                                                

     (- g.z.-)                                                                                         
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Blahopřejeme: 
 

V  MĚSÍCI  ŘÍJNU  2014  oslavili  své  životní  jubileum 

 

paní  Julie Venclová 

paní  Božena Matoušková 

paní  Jaroslava Kubíková 

 

 

 

V MĚSÍCI  LISTOPADU  2014  slaví své životní jubileum 

 

pan  Jaroslav Šmahel 
pan  Josef Kašpar 

paní  Stanislava Lacinová 

 

 

V MĚSÍCI  PROSINCI  2014 slaví své životní jubileum 

 

paní  Marie Bečková 

 

 

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 
 

  

 

 

Bazárek 

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
Markétě Bělouškové za skvělý nápad 
pořádat BAZÁREK a také za jeho 
realizaci.  

Prodej dětského oblečení, 
sportovních potřeb a hraček proběhl v 
sobotu 4.10.2014 v KD.  

Od prodejců se vybrala částka 850,-
Kč (každý zaplatil za prodejní místo 50,-
Kč), tyto peníze rovným dílem rozdělíme 
mezi klubovničku a dětské divadlo. 
 

Jana Víchová 
 

 

Z obecní statistiky: 
 

Počet obyvatel k 29.9.2014:  538 

 

narodili se: 

 

Gallat Jakub čp.112 

 

přistěhovali se: 
 

Slepičková Milena, čp. 154 

Hejduk Václav, čp. 154 

 

odstěhovali se: 
 

Rybenská Nikola, čp. 42 

 

opustili nás: 
 

Černý Miroslav, čp. 37 
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Rybářské závody 
 

V sobotu 30. srpna proběhly tradiční 
rybářské závody na dolním rybníku. Letos se 
zúčastnilo 30 rybářů v dětské soutěži a 25 
velkých rybářů.  

V dětské kategorii vyhrál Liborek 

Ondráček. V kategorii dospělých rybářů zvítězil 
Mirek Schejbal. 

Největší úlovek celého dne byl sumec 
136 cm, kterého chytil Tomášek Táborský.  

Závody se vydařily a ani vydatná 
dešťová přeháňka účastníky od vody nevyhnala 
a příjemný den u vody mohl pokračovat.  
 

 
 

 

 
         (-l.j-) 

 

 

 

Posvícenský nohejbal 
 

V sobotu 13.09.2014 se konal 

nohejbalový turnaj. Letos zvítězil tým ve 
složení: Jakub Englich, Michal Bouška, Petr 
Zahrádko.  

Počasí se vydařilo, sice bylo pod 
mrakem, ale nepršelo.  Atmosféra byla 
příjemná. Srdečně zveme 
všechny malé i velké na 
příští ročník, ať už jako 
sportovce nebo jako 

fanoušky.  
 

 

 

 

 

 

                                          (-l.j-) 

 

 

 

Tenisový turnaj 
 

V sobotu a v neděli 27. a 28. 9.2014 
se konal tradiční tenisový turnaj. Slunečný 
zářijový víkend na hřišti se vydařil, děti si 
zařádili na skákacím hradu, nebo při 
fotbálku,  dospělí na kurtu nebo v roli 
fanoušků.  
 
A jak to letos dopadlo? 
  
1. místo Lukáš Čapek a Ruda Vích ml. 
2. místo Patrik Jouza a Fanda Peterka 
3. místo Zbyněk Karafiát a Leoš Hájek  
 
Těšíme se zase za rok!!!  
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Závody malých hasičů 

 

Od září začaly opět pravidelné schůzky mladých 
hasičů. Pro velký zájem dětí od 3 do 6 let, jsme 
rozdělili zvlášť přípravku a starší s mladšími 
žáky. Pevně věříme, že zájem neopadne a na 
jaře budeme moci sestavit silná družstva na 
další závody. 

Během podzimní sezóny jsme se s dětmi 
zúčastnili 3 závodů. Družstvo starších žáků a 
dospělých jelo reprezentovat obec již podruhé 
do Božejova u Pelhřimova, kde se dospělí 
umístili na 2. místě a starší žáci na 3. místě. 

Druhý závod Požární všestrannosti 
(lidově řečeno braňák) jsme absolvovali 
v Litětinách 18.10. a poprvé si zazávodili i 
nováčci v přípravce. Družstva starších a 

mladších žáků si se závodem poradila se ctí a i 
když neobsadila medailové pozice, zaslouží si 
velikou pochvalu za vzájemnou pomoc slabším 
členům v týmu a za statečnost, se kterou zdolala 

poměrně dlouhý okruh s náročným terénem.  
Třetí závod – štafeta CTIF, uzlová 

štafeta a střelba ze vzduchovky - byl 25.10. 

v Břehách u Přelouče a přinesl úspěch mladšímu 
družstvu ve složení Soňa Běloušková, Roman 
Dostál, Jan Štěpánek, Václav Šimr a Adam 
Málek v podobě třetího místa. Starší žákyně 
(Sabina Šimrová, Růžena Čerkalová, Sabina 
Maclová a Kateřina Škrobalová) obsadily 6. 

místo. Nyní nám začíná zimní sezóna, kdy se 
z venkovních tréninků přesouváme do KD, kde 
rovněž nezahálíme. Budeme trénovat a zároveň 
se podílet na přípravách 1. ročníku zimních 

hrátek pro hasičátka (děti z přípravky), které 
proběhnou 7.2.2015 v KD. 

Fotky z jednotlivých akcí najdete na: 

http://malihasici.webnode.cz/ 

                                                       (-j.š.-) 
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Z historie… 
 

Události sběhlé do r. 1905 

Starostové: 
V roce 1866 za starostu byl 

zvolen Jan Špaček, rolník 
z čísla 1, člověk ctižádostivý a 
marnivý, který přišel o majetek 
a zakoupiv se opět v č. 31, 
ponocničil. Za doby jeho 
starostování vystavěna byla 
vodní nádrž před č. 50.Byl 
evangelik, snášenlivý.  
Po Janu  Špačkovi nastoupil 
úřad starostenský František 
Bořek, rolník č. 13. O jeho 
působnosti se nedochovalo 
zpráv. Rolník čp. 26, který 
převzal správu obce – Jan Malíř 
– byl katolík, člověk snášenlivý 
a ve vedení svěřeného mu úřadu 
vzorný. Za něho bylo stavěno 
nádraží na jeho pozemcích a 
s jeho svolením bylo 
jmenováno „Dašice“, ač leželo 
na pozemcích Kostěnic. Také 
škola byla přestavěna 
z jednotřídní na dvoutřídní a 
přistavěno patro. Jan Malíř byl 
v přestávkách třikráte starostou.  
Po něm se dvakráte vystřídal 
Jos. Kučera, rolník čp. 10, 
největší sedlák- moudrý člověk, 
který měl mnoho vážnosti. To 
je charakteristika Jos. Kučery. 
Za starostování rolníka Jana 
Mandyse čp. 39 vznikaly strany 
osobní v obci. Snad to bylo 

vlivem jeho prudké povahy, 
která mu vynesla mnoho hádek. 
Rolník Mandys zasedal po 26 
let v obecním zastupitelstvu, 

kde měl velký  vliv.  
Jan Svatoň, rolník čp. 66 nebyl 
způsobilý vésti úřad 
starostenský. Za něho vládl 
tajemník, hostinský Jos. 
Vyskočil čp. 15, který vedl 
tento úřad již s Kučerou. 

Člověk pokrokový,  nechal 
stavět mostní váhu a vlhké 
obecní pozemky nechal 

strubkovati. Ku konci stal se ale 

pijákem a uvedl obecní 
náležitosti do nepořádku, což 
dalo novému starostovi 
Františku Ročkovi čp. 2 dosti 
práce, než vše uvedl do 
pořádku. Přistěhoval se 
z Turova a našel si tajemníka 
v osobě řídícího učitele Jos. 
Kučery.  
V té době se tvoří dva tábory 
sedláků. Mladší se sdružují 
v hostinci Frant. Ročka a starší 
v hostinci Jos. Vyskočila. Za 
prozatímních voleb byl 
ustanoven starostou František 
Palata, rolník čp. 35. Člověk 
způsobilý vésti obecní 
záležitosti. Nechal zakoupiti 

v sochařské škole v Hořicích 
kříž za 300 K., který v r. 1903 

(nedá se to dobře přečíst, ale 
pravděpodobně to poslední číslo 
je trojka) posvětil  L. Hora, 
farář dašický. Obecní účty 
zhotovoval řídící Kučera. 
Zakoupení nové stříkačky 
vneslo roztržky mezi občanstvo, 
které po dobu jeho starostování 
odepřelo zaplatiti stříkačku.  
Do rozladěnosti přišly 
počátkem října nové volby, 
které ustanovily starostou Frant. 
Poláka, rolníka čp. 19, hlavně 
působením sdružení starších a 
váženého rolníka Jos. Kučery 
čp. 10. Za Jeho působení 
urovnaly se spory v obci a 

dlouho nebylo stran.  

Hmotné poměry občanstva 
(1866-1904) 

Hospodářské poměry v této 
době nebyly nejlepší. Pole 
písčitá , malá podnikavost 

hospodářů, náchylnost – více 
méně- k pití a hraní karet vedla 
ku prodeji, nebo parcelaci 

mnoha gruntů. 
Čp. 1 prodal Jan Špaček r. 1880 
Jos. Fibichovi z Platenska 

Čp. 2 prodali starší manželé 
Nechvílovi  
Čp. 3 propil a rozprodal Frant. 
Tuček  
Čp. 4 propil Jan Víšek, 
pozemky po kuse prodány.  
Čp. 12 rozdělil mezi děti Jan 
Nohejl 

Čp. 15 prohospodařil Frant. 
Kořínek a pak ho propil.  
Čp. 13 rozprodáno Jos. Kučerou  
Čp. 21 prodal Jos. Štěpánek, 
milovník hospod kus po kuse, 
až zemřel jako dělník kdesi u 
Bydžova 

Cp. 22 rozparceloval 

slabomyslný opilec Alois 
Sedmik.  

Čp. 50 prodali starší manželé 
Benešovi 
Čp. 34 prodal nad poměry žijící 
Jos. Klofát Čeňku Svobodovi, 
který dobře hospodařil.  
Vystavěním cukrovarů 
v Dašicích, Hrochově Týnci a 
Moravanech se zlepšují 
hospodářské poměry a časem i 
poměry společenské.  
Pěstuje se cukrovka a odpady 

z cukrovaru zlepšují pole. 
 

Z Rovně sem přichází 
meliorace, která mokřiny mění 
v úrodná pole. V roce 1890-92 

provádí se meliorace na 
obecních pozemcích. Pozemky 
rozděleny mezi občanstvo na 20 
let.  

 

 



XII/3   Kostěnické noviny                   Zajímavosti a trochu zábavy….                     stránka 8 
 

21 občanů obdrželo dílce po 3 
korcích.  
12 občanů obdrželo dílce po 2 
korcích.  
26 občanů obdrželo dílce po 1 a 
¼ korce 

 26 občanů obdrželo 500 sáhů.  
V roce 1896 rozprodává se 
grunt čp. 22, starý majetek 
rodiny Hrochovy. Hroch, 

poněkud pití oddaný vdává 
dceru za Al. Sedmika, 

slabomyslného manžela, který 
ze 104 korců zanechal manželce 
38 korců, než byl prohlášen za 
marnotratníka.  
Poněkud dříve se rozprodává 
statek čp. 18, náležející rodině 
Kučerovic. Usedlost čp. 15, 
úmrtím majtele, obch.  
v Chrudimi Frant. Kořínka, 
kterýžto rod seděl na čp. 15 as 
200 let.  

Příslušnost politická  
Od r. 1848 po vyhlášení 
punktace držely Kostěnice se 
staročeskou stranou Riegrovou 

a volby dály se skrze volitele, 
kteří byli v Kostěnicích zvoleni 
dva. Obyvatelé Kostěnic, lidé 
zbožní , tehdy jako myslím 
všude v Čechách do politiky 
neviděli a tu vždy volili jak na 
společné schůzi volitelů bylo 
usneseno. 

Po výhře strany mladočeské a 
po utvoření se strany „Sdružení 
českých zemědělců“ a 
vystoupení této organizace ze 
strany mladočeské přichází 
smýšlení  z obce ku straně 
rolnické , zvané tehdy agrární.  
Později založená strana 
sociálně-demokratická. Neměla 
až do r. 1918 mnoho členů. Po 
založení strany katolické máme 
několik  členů, i v této, je jich 
však mizivě málo, třeba obec je 
smýšlení katolického – 

zbožného. 
 

 

Náboženství   
Celá obec byla katolická, až na 
6 rodin evangelických – 

reformovaných, ale mezi oběma 
vyznáními byl poměr naprosto 
přátelský.  
As v letech 1860 přichází do 
obce žid Valter, člověk poctivý, 
který zde nabývá domovského 
práva. Později působením 
přistěhovaleckých rodin nastává 
v obci náboženská vlažnost. 
Jediným dílem vzpruhy jest 
postavení nového kříže,  jak již 
bylo uvedeno. 

 

Cena pozemků  
Byla velmi nízká, hlavně 
zásluhou těch různých 
nucených prodejů. 1 korec stál 
220 – 300 zlatých, t. j. do 600 
Kč. Z usedlosti Sedmika Al. 

Čp. 22 byly dokonce pozemky 
prodávány 1 korec za 180 
zlatých = 360 Kč. Teprve 
v letech 1900 lepší se cena 
pozemků.  
 

Mzdy 

Až do r. 1890 nebylo zle  o 
dělníky ani o čeleď. Celoroční 
služba služky bývala 30 až 40 
zlatých a čeledín statný míval 

40 až 50 zlatých a dělníci měli 
denně ku stravě 30 krejcarů = 
60 haléřů. V letech 1896 ještě 
40 krejcarů a do r. 1914 1 Kč 20 
hal.  

 

Kronika událostí z r. 1904 

Rok 1904 byl velmi suchý. Od 
20. května nezapršelo do 11. 
září a sucho pohltilo celou 
úrodu. Po korci se sklidí 20-30q 

řepy, což nehradilo ani režii a 
sedláci byli nuceni odprodávat 
dobytek. Tohoto roku prováděl 
Fr. Polák melioraci svých 
pozemků jako ukázkový projekt 
za účinnosti zemědělské rady, 
obdržev  subvenci země z t. zv. 

Malého melioračního fondu. 

V obecním zastupitelstvu podán 
návrh na odvodnění návsi a 
úpravu vodních nádrží, ale 
nemaje většiny, padl.  
 

Kronika v roce 1905 

Hospodářské poměry obstojné, 
ale nenahradily škody 
způsobené loňským suchem. 
V obci byla vybíraná 30 % 
přirážka obecní a 20 % školní 
přirážka, nikdo neměl osazovati 
náves a zbylé topoly byly za 
polovinu odhadní ceny 
ponechány nájemci. 
K pastoušce přistavena byla 
světnice a předsíň pro strážníka 
Brychtu. Bylo schváleno 
podporovati stavbu silnice 

z Moravan do Dvakačovic, 
kterou provozoval moravanský 
cukrovar, aby tím zmizela bídná 
cesta. Okresní hejtmanství 
poukázalo obci 100 Kč na 
úpravu potoka, kterých bylo 
použito k tomu, že byla 
vyzděna hráz rybníka na horním 
konci vesnice naproti číslu 69 a 
74 pískovými kvádry. Tohoto 
roku byla rozmnožena v obci 

osvětlovací tělesa. Žádost 
okresu, by obec  vystavěla 
silnici od nádraží na silnici 
hostovickou ku Lhotě byla 
obecním zastupitelstvem 
zamítnuta. V září svolal starosta 
obce schůzi občanstva 
s příčinou založení Spořitelního 
a záložního spolku podle vzoru 
Reiffeisena. Založení v další 
řeči odůvodnil říd. učitel 
z Rovně Jan Pilný. Přihlásilo se 
22 členů a předsedou zvolen 
Frant. Roček, pokladníkem 
starosta obce Frant. Polák. 
Ustanovením tohoto spolku 
stává se obec jaksi 
samostatnější a blízká většímu 
hospodářskému rozvoji. Dne 1. 
listopadu počíná se poprvé 
úřadovat v bytě pokladníka Fr. 
Poláka.  
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Rok 1906 

Byl sušší než rok předchozí a 
také úroda byla prostřední. 
Byla snaha založiti lihovar, na 
schůzi referoval ředitel 
lihovarské školy Niederle a 
poslanec Udržal, ale od akce 
upuštěno. Založeno 
Hospodářské družstvo strojní, 
a mlátička s benzinovým 
motorem. Usneseno 

v obecním zastupitelstvu 
založiti obecní knihovnu, 
nechati svázati zákoníky a 
pořídit skříň na knihy. 
Tento rok došlo k nemilé 
události v obci, a sice: obec 

Kostěnice musila žalovat obec 
Dvakačovice, která přerytím 

cesty znemožnila kostěnickým 
občanům cestu na jejich 
pozemky ze silnice Kostěnice 
– Hrochův Týnec. Obec naše 
při vyhrála v Holicích i rekurs 
v Chrudimi. Spořitelnímu 
spolku se dostalo povolení ku 
stavbě skladiště pro stroje, ale 
tento rok již ku stavbě 
nedošlo.  
Rok 1941 byl posledním 
rokem zapsaným v téhle 
kronice.  

Poněvadž se neválčilo byly 
povoleny zábavy taneční, 
výhradně jen do půlnoční 

hodiny. V březnu počalo u nás 
vyučování národním tancům. 
Vyučoval komisař okresního 
úřadu Fr. Novotný 
nacvičovalo 16 párů, tedy 4 
kolony. Cvičila se beseda 
Česká, Moravská a Slezská.  
O pouti 3. července pořádána 
byla veřejná slavnost pro 
Kostěnice a okolí. Byli zde 
jako tanečníci hosté z Dašic, 
Chotče, Ostřešany, Mětice, 

Časy atd. Tančilo se na louce 
p. Štěpánka č. 22 as 35 kolon. 
Návštěva byla velká, vybráno 
as 9600 Kč.  
Rok 1941 byla co do počasí 
dosti příznivý. Úroda byla 
dobrá, víc jak střední.  
------------------------------------- 

 

Tahle kronika je už třetí se 
zápisy kost. historie a je 

nadepsaná Kostěnice – podle 

profesora Jos. Sakaře.  
O tom, kdo do ní psal se v ní 
nedočteme. Zvláštní rukopis 
na začátku, snad prof. Sakař 
sám. Potom od r. 1905 je jiný 
rukopis, a jiný také poslední 2 
roky to je r. 1940, 1941. Ten 

poslední rok mně svým 
zápisem o tancování České 
besedy vrátil vzpomínkami na 
rok 1973, kdy jsme 

nacvičovali besedu, abychom 

ji zatancovali při otevření 
kulturního domu. Učil nás ji 
pan Jindřich Svatoň spolu 
s panem Mirkem Koubkem a 

občas napovídala paní 
Svatoňová. Tenkrát nás 
besedu tancovalo hodně, od 
dětí kolem 15 ti, a pak i 
několik ne daleko od 50ti. 
Panu Koubkovi, který nějaký 
čas tancoval se mnou bylo v té 
době 57 let. Kolik kolon nás 
bylo to už si nevzpomínám. 
Vzpomněli by si asi ti mladší. 
Letos 27. června opět 
Kostěnice zažily akci točící se 
kolem České besedy. 
Tancovalo asi 152 tanečníků 
včetně kostěnických,,  což je 
19 kolon.  

Když si představím ten dlouhý 
průvod po vsi letos, a to byla 
snad jen polovina oněch 35 
kolon z r. 1941 připadá mi to 
až neuvěřitelné. Ale je to tam 
napsané.  
Ta letošní slavnost byla moc 
pěkná, velmi dobře 
připravená, zdařilá a milá. 
Bylo pěkné počasí a všíchni, 
kteří se přišli podívat byli 
spokojeni.  

 

Květa Udržalová  
 

Uspávání broučků 

 

9.11.2014 v 17:00 

 

Sejdeme se u obecního úřadu.  
Světýlka a lucerničky s 

sebou!!! 

Dopis Ježíškovi 
v sobotu 29.11.2014 

 

Tradiční rozsvícení vánočního 
stromu u kapličky od 16:30 hod. 

Adventní koncert s jarmarkem v KD 

 od 17:30 hod. 

Prosíme zájemce o prodejní místo na 

adventním jarmarku, aby se hlásili na 
obecním úřadě. Těšíme se na vaše 

originální dílka. 
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Tip na výlet  -  Zámek Doudleby nad Orlicí 
 

Zámek dal v roce 1588 postavit Mikuláš Starší z Bubna. Původně sloužil jako letní sídlo, později byl 
využíván jako lovecký zámek. Bez zajímavosti není, že rod Bubnů stavbu vlastní (s výjimkou let 1948-

1993) nepřetržitě. Nevelký, ale půvabný zámek je dílem italských renesančních umělců. Unikátní 
sgrafitová výzdoba, pokrývající všechna vnější i vnitřní průčelí, je vysoce ceněna odborníky i širokou 
veřejností.  
Zámek sám je velmi krásný a nabízí spoustu atrakcí pro návštěvníky všech generací.  
Prohlídka trvá necelou hodinu, a opravdu je co obdivovat např. originální stropní malby, lovecké trofeje, 
tapisérie, atd.  V přízemí zámku je kromě pokladny se suvenýry i příjemná kavárna, kde by byl hřích si 
chvíli neodpočinout. Pro rodiče s malými dětmi je velkým lákadlem Babiččin dvoreček, kde můžete 
vidět ovečky, telátka, oslíka, koně, kachny, slepice, králíky a další domácí zvířátka. Za návštěvu stojí i 
výstava v nedávno rekonstruované  zámecké sýpce, najedete zde stálou expozici  přírodovědného 
muzea. Bohatá sbírka, čítající stovky až tisíce exponátů (počítáme-li všechny brouky, motýli či 
zkameněliny) potěší experty i amatérské fanoušky přírodovědy.   

 Letos mají otevřeno ještě do konce října o víkendech. Novou sezonu zahájí v dubnu, kdy budou 
přijímat návštěvníky o víkendech a od června do září denně kromě pondělí.   

 

Nedaleko tohoto krásného zámku cca 5 km leží další zajímavá památka a to hrad Potštejn a dále hrad 
Litice, takže pro nadšené turisty je tohle kraj plný zážitků. 

 

Lenka Jiroutová  (zdroj:http://www.zamek-doudleby.cz/) 
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