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Plánované akce 

 

31.10. Ochutnávka vín v KD 

 

1.11. Uspávání broučků 

 

21.11. Listopadové dostaveníčko  

s ochutnávkou aneb Jakou bábovku 
pečete nejlépe ? 

 

28.11. Rozsvěcení stromečku a 
vánoční koncert 

 

6.12. Mikulášská nadílka 

 

20.12. Dětské divadélko 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

V rámci svozu komunálního odpadu    
přistaví obecní úřad v sobotu 24.října  2015 

velkoobjemový kontejner.  K dispozici bude 

v době od  7.00 do 11.00 hod.na návsi u 
obecního úřadu. 
 

Do kontejneru patří  velkoobjemový domovní 
odpad ( koberce, křesla...) 
 

Dále bude proveden sběr  nebezpečného a elektro 

odpadu (pneumatiky, lednice, baterie ...) 

 

Obecní statistika 

 
Počet obyvatel k 1.10.2015:     528 

 

Narodili se: 

Matěj Jirout, čp.189 

Emma Holubová, čp.35 

 

Opustili nás: 
Josef Bárta, čp.66 

Danuše Englichová, čp.52 

 

Přistěhovali se: 
Petra Vukmirovič, čp.148 

Patrik Vukmirovič, čp.148 

 

Odstěhovali se: 
Lenka Harvánková, čp.151 

Pavlína Pytláková, čp.151 

Šimon Pytlák, čp.151 

 

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

zastupitelstva 17.9.2015  

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
11.6.2015, 2.7.2015.  

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 

o činnosti rady za uplynulé období. 
3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
k provedeným opravám v mateřské škole.  
  

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o provedené kontrole na odpady  ČIŽP. 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu č. 3.  

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání 
žádosti o dotace na pořízení zahradní techniky 
pro údržbu v obci.  

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej částí 
pozemků p.č. 571/1, 571/2, 571/4, 571/8 vše 
v k.ú. Kostěnice, které budou odděleny 
geometrickým plánem, za cenu 50,-Kč za m2.  
 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení 
kapacity mateřské školy pro rok 2015/2016 na 
28 dětí ve třídě. 
9. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi 
pozvat  paní Raichovou (firma REBO-N) na 

jednání obecní rady 24.9.2015 v 18,30 hod.  ve 

věci odpojení plynoměru v obecní hospodě.  
__________________________________________________________________________________

 

Školka v novém 

 
Co tomu říkáte? Kabát podle poslední módy 
s oteplenou podšívkou, v příjemných barvách 
babího léta, zdobený řadou blýskavých sklíček a 
lemovaný červeným šálem dokola kolem. To je 
nejnovější outfit naší obecní školy a jejího okolí. 
Přišel čas z Popelky udělat královnu. Od poslední 
srovnatelné generální opravy budovy školy 
uplynulo dlouhých 56 let. Ovšem byla to léta 
naplněná postupným zlepšováním a modernizací. 
Vzpomeňte, pamětníci, s námi u přehledu toho 
nejvýznamnějšího: 1959  Generální oprava budovy 
školy / 1961  Zavedení vodovodu do školní 
kuchyně/ 1975 až 1976  Přístavba kotelny a 
vybudování ústředního vytápění /  1992 
Vybudování vodovodní přípojky veřejného 
vodovodu / 1996 Plynová přípojka a přechod 
z tuhých paliv na plynové vytápění/ 1997 Nová 
střecha- vazba a krytina/ 2002 Oprava vnitřních 
omítek/ 2005 Výměna oken v I. patře přední části 
budovy/ 2006 Výměna vchodových dveří a částečná 
rekonstrukce kuchyně/ 2007 Izolace stropů/ 2009 
Generální rekonstrukce sociálních zařízení/ 2011 
Rekonstrukce oplocení před budovou/  2012 
Rekonstrukce podlahy v jedné třídě / 2014  Izolace 
zdiva, výstavba hospodářských přístavků / 2015 
Zateplení budovy, fasáda, výměna oken v přízemí, 
rekonstrukce chodníkových ploch kolem celé 
budovy, zavedení rekuperačních rozvodů a 

jednotek, rekonstrukce elektřiny a osvětlení ve 
třídě. 

 

 

 

A co dál ? Hlavně neusnout na vavřínech, i 
královny potřebují další péči, aby byly lepšími a 
krásnějšími, prostě IN v každé době.  
Teď je ale čas užívat si všech posledních novinek, 
ladit detaily , hrát si i pracovat  a děkovat. Děkovat 
v duchu všem vizionářům (nebylo lehké přesvědčit 
nás konzervativní), projektovému vedoucímu 
stavby (už před lety jsme nad jeho školkovými 
výtvarnými počiny obdivovali jeho talent, cit pro 
detail a pečlivost) pánům řemeslníkům (letošní 
horké léto bylo skutečným očistcem při práci na 
lešení a nepředvídatelné komplikace zkouškou 
šikovnosti   i nervů  při šibeničních termínech )  
investorovi ( chtělo to velký kus odvahy a 
nevyčíslitelné množství času od začátku až do 
konce ) a taky nám všem ze současné školkové 
družiny, protože od května do září to byla pořádná  
„ bojovka“ –  s  dobrým koncem. Přijďte se podívat, 
budete vítáni.  

Gabriela Zahrádková, ředitelka 
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Vítání  občánků 

 

Slavnostní setkání šesti nejmladších občánků proběhlo první říjnovou neděli. V radostné atmosféře 
s kapkou dojetí a myšlenkou nad tím, jak čas neúprosně letí, jsme přivítali trio děvčátek a trio 
chlapečků.  
 

Přivítáni byli: 
 

   Samuel  Švadlenka 

   Ondřej  Soukup 

   Elena  Malinská 

   Emma  Holubová 

   Kateřina Lohynská 

   Matěj  Jirout 
 

 

Dětem i jejich rodičům přejeme 
dobré žití v naší obci. 

                                                                                                     

-g.z- 

 

______________________________________________________________________ 

 

             Blahopřejeme 
 

V  MĚSÍCI  ŘÍJNU  2015  slaví  své  životní  
jubileum 

 

paní  Božena Matoušková 

paní Jůlie Venclová 

pan  Josef Jeřábek 

 

V MĚSÍCI  LISTOPADU  2015  slaví své 
životní jubileum 

 
paní  Stanislava Lacinová 

 

V MĚSÍCI  PROSINCI  2015  slaví své 
životní jubileum 

 
paní  Marie Bečková 

 

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí 
do dalších let. 

 

-g.z.- 

 

Listopadové  dostaveníčko  
s ochutnávkou aneb Jakou bábovku 

pečete nejlépe ? 

 
Kulturní komise OÚ Kostěnice  a člen 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR,člen Evropské 
asociace kuchařů  pan Vladimír Pátek Vás 

srdečně zvou na sousedské odpoledne 
s ochutnávkou  bábovky. Upečte bábovku, 
kterou umíte nejlépe a přijďte se zúčastnit 
ochutnávky. Recept na bábovku vezměte 

s sebou, krajové a historické receptury vítány. 
Nejchutnější kousky budou oceněny. 

 

Kdy a kde :  21.11.2015 v sále kulturního 
domu v Kostěnicích 

Začátek ve 14.00 hod. 
 

Doprovodný program : 
Ochutnávka České 65ti% čokolády Carla ve 

formě fontány z čokoládovny Troubelice 
Posezení s kávou a čajem 

Hudba k poslechu 
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     Září probíhalo ve sportovním duchu, 
začínalo se rybářskými závody, pokračoval 
posvícenský nohejbal a vše zakončil tenisový 

turnaj. 

Výsledková listina: 
 
Rybářské závody děti: 
1. Libor Ondráček 

2. Denisa Ročková 

3. Kryštof  Ondráček 

 

Rybářské závody dospělí: 
1. R.Mika 

2. T.Roček 

3. V. Englich 

4. p.Novák 

 

 
Nohejbal: 

1. Pulkrábková L., Englich V., Bouška M. 
2. Englich J., Doležal J., Zahrádko P. 
3. Teplý D., Málek M., p.Sládek 

______________________________________ 

Kostěnice Open 2015 

Poslední zářijový víkend patřil  tradičnímu 

tenisovému turnaji ve čtyřhře neregistrovaných 
hráčů o putovní pohár naší obce. Letos byl 
víkend poměrně chladný, ale ani to neodradilo 
sportovní nadšence od účasti na turnaji.  A jak, 

že to dopadlo?  

 

1. Čapek Lukáš, Vích Rudolf ml. 
2. Diblík Petr, Pulkrábek Jiří, p. Hampl  

3. Hájek Leoš, Kučera Josef 
 

Po skončení turnaje zaplnily kurt děti různých 
velikostí, takže pokračování tradice je ,zdá se, 

zajištěno :-).  

Všem účastníkům gratulujeme k prima 
výkonům, a všechny fanoušky tenisu zveme 
zase za rok touhle dobou :-). 

  

___________________________________ 

Malí hasiči 
 

Po zaslouženém prázdninovém 
odpočinku, jsme od září opět v plném nasazení 
a trénujeme na závody v letošní Lize mladých 
hasičů okresu Pardubice 2015-2016. 

První závody byly mimo Ligu, ale pro 
spoustu nových posil mezi námi bylo fajn, 
ozkoušet si co takové závody obnášejí -  

Sezemický braňáček (10.10.) byl pro nás 
úspěšný. Mladší družstvo získalo 4. místo ze 
17ti družstev a starší 5. místo z deseti (útok 
měli druhý nejrychlejší čas).  Svoji premiéru si 
letos na závodech odbyla i starší část přípravky. 

První ligový závod – Branný závod 
požární všestranosti absolvujeme 17.10. ve 
Starém Máteřově, šanci se ukázat budou mít i ti 
úplně nejmenší.        -j.š.- 
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Zbyly už jen vzpomínky… 

Náš život  rychle ubíhá, a tak nám už zbývají 
jen vzpomínky na prožité mládí a na vyprávění 
našich otců a dědů.  
Vzpomínky na dobu, kdy tehdy v potoce bylo 

dost menších rybiček a my jsme tam 
s ostatními kluky chytali i štiky na očka z drátu. 
Tenkrát měl potok dost vody, a tak jsme na 
něm v zimě  bruslili až do Dašic k cukrovaru. V 

létě naší zábavou bylo cvrkání kuliček a pak 

také kopaná – balon jsme si vyrobili ze staré 
punčochy, vycpali ho do kulatého tvaru a  
„hadrák“ byl hotový. No a udělat z prutu 
píšťalku, to v té době musel umět každý kluk. 
Takový byl tenkrát život v naší obci … 

 

1. Stará sušárna ( foto z roku 1928) – v 

současnosti je to objekt Sběrných surovin. 
Sušilo se tam v osmi pecích – cukrová řepa, 
čekanka, brambory a fíky. Zemědělci 
z Kostěnic dodávali převážně cukrovku, někdy 
byla dovezena i z cukrovaru z Dašic. Čekanku 
přiváželi ostatní zemědělci ze sousedních obcí 
a začátkem zimních měsíců přijížděly po 
železnici vagony fíků. Usušené plodiny se 
odvážely do pardubické Frankovky (nyní 
Kávoviny), něco i do Francie nebo Švýcarska. 
Tam to bylo prý obchodně nejlepší, podle 
informací tehdejšího vedoucího sušárny pana 

Straška. 

 
 

2. Skládka čekanky a cukrové řepy před  
sušárnou ( listopad 1928 ).  Přivezená cukrovka 
na dvoře, vlevo sušárna, vpravo váha a 
kanceláře. Za silnicí u železnice je vidět malý 
domek a v něm byla váha, kde se vážilo 
naložené uhlí z vagonů na rozvoz nebo do 

skladu prodejců z Kostěnic -  s uhlím 
obchodovali Kubistovi, Daleckých a 
Záleských. 

 
3. Cihelna v Kostěnicích ( rok 1928) – 

zaměstnanci cihelny stojí před vraty pece, 
odkud se vyvážely již suché cihly. Ty se 
vyráběly z písku vykopaného za cihelnou a 

přiváželi ho pracovníci po kolejničkách ve 
vyklápěcích vagonkách. Když byl písek 
odtěžen asi 30 metrů za cihelnou, tak bylo 
vyrobeno přesně milion cihel. 

 
4. Rybník u Kapličky ( rok 1930) – říkalo se 
mu „Prostřední“ a byla v něm nejlepší voda na 
koupání. Přítok  měl od Moravan přes Březiny 
a do rybníka hned za silnicí u Jelínkového 
hospodářství a Půhoného domu ( nyní 
Urbánkovi). V současné době je tento prostor 
již zavezen, zatravněný a osázený keři.  

 
 

Pamětník František Novák                                                                
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Rok 1932 

Byl částečně suchý, ale 
poměrně velice úrodný. Šafařík 
František donucen pro dluhy 
prodat živnost, kterou koupil 
Adolf Jirout za cenu 200.000 

Kč. Josef Špaček čp. 28 koupil 
7 korcí polí, také Josef Jelínek 
přikoupil pole, ba i železniční 
zřízenec Jos. Novák a Synek 
koupil kus louky. Čeněk Nohejl 
prodává kus polí na věno dceři 
Boženě. 

 Jako jiná léta byla i 
tento rok ubytována jedna 
eskadrona vojska 8. Pluku sv. 

Václava, za kapitána Nováka 
jako velitele. Vojáci, kteří  se 
znali s obyvatelstvem 

z dřívějších let, velmi se 
spřátelili. Starosta obce zaslal 
na velitelství v Pardubicích 
pochvalný přípis, který byl 
vojákům čten při rozkaze.  

Začátkem dubna za 
ranních hodin vypukl požár u 
Jos. Bednáře. Požár byl brzy 
zdolán, ale příčina jeho se 
nevysvětlila.  

Žádosti o úpravu návsi a 
regulaci potoka byly příznivě 
vyřízeny a na celkový rozpočet 
480.000 Kč přispěla země 30 
procenty a ministerstvo 

zemědělství 45 procenty. Ze 
14ti offert (nabídky) zadána 
práce ing. Petráňovi, ale tento 
rok se ještě nepracovalo.  
Tento rok zemřelo 5 občanů. 
 

Rok 1933 

Byl opět rokem velmi dobrým 
co se úrody týče, ale velké 
škody nadělali hraboši polní, 
kteří zvlášť v jetelích jen se 
hemžili.  Tento rok se začalo 
jednati o obilní monopol. Tento 
rok začalo se s pracemi na 

regulaci, kde byl jako dohližitel 
Bitman od Chlumce.  

Nádrže vodní měly být jen 
opraveny a ponechány 
v původním stavu. Také byly 
dělány různé jímky v potoce a 

schody k nim, které dříve 
nebyly v projektu. Husí rybník 
u Jelínkových byl tohoto roku 
upraven nákladem obce i 
s příkopem, který měl odváděti 
přebytečnou vodu. Zavezen byl 
na horním konci obce hluboký 
příkop, jdoucí od statku pí. 
Benešové. Bylo potřebí kolik 
set fůr na zavezení různých 
dolíků v obci. Po subvenci měla 
obec zaplatit as 120.00 Kč, 
které většinou občané vydělali 
zpět. Pan stavitel Huráň opravil 
celou kapli nákladem 5.000 Kč, 
což je právě polovina celé 
sumy, za kterou byla kaple 

postavená. Tento rok pronajímá 
pí Benešová svoje pozemky  p. 
Ročkovi.  

Josef Lohynský byl 
vlastní neopatrností zachycen 
vlakem a přejet. Kromě toho 
jsou ještě 2 úmrtí.  
 

Rok 1934 

Sklizeň pšenice byla 
velice slabá, žito bylo jen o 
maličko lepší, jarní obilí bylo 
velmi  špatné. Jen bramborů a 
cukrovky narostlo tolik jako 

nikdy jindy. Dne 30. června 
odchází do pense řídící učitel 
Norbert Novák, který nebyl 
nikým v obci ctěn ani milován, 
protože jeho první a největší 
starostí byla hospoda , a školní 
hospodářství nechával 
zpustnout.  Za správce byl 
dosazen Frant. Procházka, dříve 
učitel v Dašicích, který při 
stěhování se zde střetnul 
s učitelem Balákem také sem 
dosazeným  z Vysokého Mýta. 
Teprve po cestě po různých 
úřadech, až v Praze, byl Balák 

odvolán, a místo nastoupil p. 
Frant. Procházka. Frant. Krátký 
čp. 34 předává živnost synu 
Františkovi, který pojal za 
manželku Květoslavu 
Malířovou čp. 26. Kolikaleté 
sucho mělo za následek 
vyschnutí studně na hřbitově, 
proto bylo nutno studeň 
prohloubiti. Práce byla zadána 
pumpaři Heřmanskému 
z Vejvanovic, který při vrtání 
10 m do hloubky ode dna 

dřívější studně přišel na 
opukovou skálu, která se nalézá 
všade kolem obce ve 
hloubkách. Aby byl dostatek 
vody, byla u rybníka u 
Jelínkových (Jeřábkovi)  na 
pramenu , který rybník napájí 
navrtaná studna. Starosta místní 
obce p. Josef Vosáhlo stává  se 
populárním svojí cestou do 
Francie, kde se zdržel asi 4 
neděle a asistoval při svatbě 
svého syna, který tam byl 
zaměstnán v obchodě. 1. září 
dochází  k ustanovení spolku 
ochotnického, ku kterému se 
hlásí přes 100 členů. Spolek 
vede hlavně pí. řídící 
Procházková. Za účasti 25 
mládenců ustanoven klub 
„Házená“, jehož předsedou byl 
zvolen František Roček. 
Četnický kapitán ve výslužbě 
Frat. Král postavil si domek na 

pozemku p. Šafaříka a oddal se 
pěstování zeleniny.  
Zemřela Růžena Červinková a 
Marie Štěpánková.  
 

Rok 1935 

Počátkem června 
nastávají veliká vedra, která 
trvala do půl srpna. Celkem 
byla neúroda a bída o krmení.  
V masopustě byly pořádány 3 

plesy: republikánského dorostu, 
hasičů a ochotníků. 
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Jelikož nebylo peněz 
nazbyt nebyly plesy valně 
navštíveny. Tento rok vykolejil 
se v 10 hod. večer rychlík 
naproti Kašparově hospodě, jsa 
puštěn na výhybku, kterou za 
sebou vytrhl. Lokomotiva 

spadla z náspu do polí a osobní 
vozy byly pováleny po trati. 
Cestující byli jen nepatrně 
pohmožděni, ale jeden topič 
přišel o život. Na toto hrozné 
divadlo jezdilo se dívat mnoho 
lidí z široka daleka.  

Den 19. května konaly 
se volby do poslanecké 
sněmovny a senátu. Voličů bylo 
411 a volby se zúčastnilo 398.  

Do senátu:   
Republikáni              148 hlasů 

Sociální demokraté  34 hlasů 

Národ. Socialisté  83 hlasů 

Komunisté  12 hlasů 

Lidová strana   69 hlasů 

Němec. Sociální demokraté   
1 hlas 

Živnostníci   10 hlasů 

Fašisté   4 hlasy 

Nár. sjednocení  7 hlasů 

 

Poslanecká sněmovna:  
       voličů 455 

Republikáni           170 hlasů 

Sociální demokrati  37 hlasů 

Národní socialisté 98 hlasů 

Komunisté   12 hlasů 

Lidová strana   74 hlasů 

Živnostníci   9 hlasů 

Fašisti   5 hlasů 

6 lístků prázdných, 7 
neplatných. Volby minuly 

klidně. Dne 26. května konány 
volby do zemského a  okresního 
zastupitelstva, ale zvláštní 
zájem o volby nebyl. I tento rok 
bylo několik změn v držbě. 
Místní starosta Vosáhlo nechal 
osázeti kol obecních pozemků 
třešně a po návsi různé stromy a 
keře za sumu 4.000 Kč, ale 

protože to nebylo v rozpočtu, 
nechtěla obec platit a přidružily 
se stížnosti na jeho vedení až 
byl nucen vzdát se všech úřadů 
a odebral se k synovi do 

Francie. Dne 18. srpna konala 

se dražba obecních pozemků za 
obilí. Pozemky klesly o 50 

procent. Dne 9. června konáno 
bylo okrskové cvičení sokolské 
za značné účasti. Dne 28. září 
konala se slavnost 50ti letého 
prvního vystoupení min. 
předsedy Františka Udržala 
z Rovně v Kostěnicích na 
slavnosti mládeneckého spolku. 
Slavnost se vydařila a večer 
dávali ochotníci na počest p. 
Udržala operetu „ Újezdská 
kasárna“ Slavnost byla 
navštívena četnými 
významnými osobnostmi.  
 Sklizeň cukrovky tento 
rok byla velmi malá rovněž 
čekanky. I sklizeň bramborů 
byla malá, brambory byly jako 
vlašské ořechy, následkem 

sucha. Zima až do Vánoc byla 
velmi mírná. Tento rok zemřelo 
9 osob.  

Zdokonalen  byl obilní 
monopol, zavedeny knížky na 
mletí a prodej obilí, zakázán 
volný obchod a zavedena cena 
obilí dle jakosti. Jinak byl rok 
neúrodný.  
 

Rok 1936 

Zima toho roku byla 

velmi mírná. Masopust byl 
zahájen agrárním plesem, velmi 
pěkným, ač ne naplněným.  
Druhý ples byl dobrovolných 
hasičů a třetí byl ples 

železničních zaměstnanců, 
nejčetněji navštívený a velmi 
pěkný.  

Každou neděli byly 
pořádány odpolední čaje od 3. 
hod. odpolední do 6. hod večer, 

které byly silně navštíveny. 
Z popudu okresního úřadu  
v Pardubicích pořádán byl 15. 
března osvětovou komisí III. 
Masarykův zahraniční den, 

k jehož zdaru přispěl Sokol a 
Ochotníci hrou „Prapor“.  

Počasí bylo převážně 
vlhké, zvlášť v době sklizně, 
takže obilí vzrůstalo na polích. 
Krásná byla úroda jetele. 
Rozmohli se značně hraboši, ale 

podařilo se jich hodně vyhubit. 
Zelí narostlo tolik, že se ani 
prodat nemohlo. Obecní 
zastupitelstvo usneslo se použít 
dar rodiny Ctiborovy 1000 Kč 
na postavení památníku padlým 
na místě vedle kapličky, které 
se ale musilo dřív zavést, 
protože bylo velmi nízké.  

Značnou nespokojenost 
mezi rolnictvem vzbudilo 

snížení cen obilí, které se ještě 
k tomu ani neurodilo. Podzim 

začal být chladný, ale výnos 

cukrovky a bramborů byl 
celkem dobrý. Zemřeli  tohoto 
roku dva občané a nastaly 

některé změny v držbě.  
Železniční zřízenec Kašpar 
staví domek čp. 121.  
 

Rok 1937 

Zima toho roku byla 

velmi mírná. Masopustní veselí 
zahájeno bylo plesem 
republikánské strany. Druhým 
plesem byl hasičský ples, 
značně slabý. Rovněž odpolední 
čaje pro slabé návštěvy musely 
být zastaveny. Divadelní 
ochotníci uspořádali na oslavu 
narozenin presidenta Masaryka 

divadelní představení 
s přednáškou řídícího učitele 
Procházky.  

Při jarním odvodu byli 
odvedeni všichni ze třetí třídy 
odvodní: Jaroslav Jeřábek, 
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Jaroslav Fibich, František 
Voříšek, Bohumil Lohynský a 

z Moravanska Ant. Marek. 

Dobrovolně byli odvedeni 
Čeněk Jeřábek a Rudolf Vích. 
Protože bylo upraveno místo 
pro památník padlých a 
přeměněno bylo v roztomilý 
parčík, byla slavnost odhalení 
stanovena na 16. května, to jsou 
svátky svatodušní. Slavnostní 
řečník, byl p. učitel Kolášek 
z Pardubic, kapitán ruských 
legií. Slavnosti se zúčastnila 
četa jezdeckého pluku sv. 
Václava z Dašic s plukovníkem, 
50 členů národní gardy, selská 
jízda a všechny spolky a 
korporace místní i z okolí. Jako 
zástupce okresního úřadu 
zúčastnil se rada Dr. Rais 

z Pardubic. Památník byl 
zhotovený sochařem Zahálkou 
s Pardubic. Do slavnosti bylo 

zapojeno pojmenování tří líp 
zasazených v parčíku a sice lípy 
Švehlovy, Benešovy a 
Udržalovy, které provedly sl. 
Ant. Brychtová, sl. M. 
Svatoňová a sl. Marie 
Fibichová. Po slavnostní řeči p. 
Koláška, promluvil p. senátor 
Udržal, školačka Čermáková 
přednesla báseň a místní 
starosta p. Fibich provedl 

odhalení památníku. Celkové 
výlohy na památník byly  

10.200 Kč, ale mnoho bylo 
uhrazeno dary a tak obec 

zaplatila 2.000 Kč  na úpravu 
místa. Průběh slavnosti byl 
vysílán čsl. rozhlasem .  

Úroda tohoto roku byla 
velmi dobrá, zvlášť bramborů a 
cukrovky narostlo mnoho. 

Počátkem roku zemřel v Praze 

historik, selský universitní 
profesor Dr. Pekař, který byl 
v přátelském vztahu se 

starostou obce Fr. Polákem. 
Dne 14. září zemřel v Lánech u 
Prahy na zámku první prezident 
čsl. republiky profesor Masaryk 
jsa delší dobu raněn mrtvicí a 
nemocen. Dne 21. září konal se 
jeho pohřeb, který byl tak 
imposantní, že po celé věky 
takového nebylo. V den jeho 

smrti vyzváněly zvony v celé 
republice smutnou zvěst. V obci 

se v den pohřbu sešlo 
obyvatelstvo do školní budovy, 
ač bylo dosti práce, a po 
proslovu starosty obce, 

poslouchán byl pohřeb 
v rozhlasu. Na smutnou 

památku zřízen byl parčík 
kolem lípy Masarykovy. Na den 
sv. Václava uspořádána byla 
tryzna za zemřelého presidenta 
v hostinci u Havlíčků na níž 
promluvil p. učitel Valášek 
z Dašic. Na oslavu 28. Října 
byla svolána schůze 

k památníku padlých. 
Občanstvo přivítal p. místní 
starosta J. Fibich, byly 

přednášeny básně, potom 
promluvil starosta Polák 
slavnostní řeč. Slavnost 
zakončila školačka Marie 
Ročková básní“ Přísaha 
národa“.  

Tento rok zmenšila 
“Kampelička“ svoje sklady a 
učinila z části dílnu, která byla 
pronajata strojnímu mistrovi. 
V obci byla zrušena cihelna a 
proměněna byla na rolnické 
družstvo. Správce z cihelny 

Kubíček  odchází do Pardubic, 
kde byv raněn mrtvicí odchází 
do soukromí. Postavil si domek 
ve své zahradě. Tento rok 
pojmenovala berní správa 
všechny výměnkářské budovy 
popisnými čísly, čímž přibylo 
do obce 8 čísel. Tento rok 
prodal p. Šafařík 3 stavební 
místa rodinám Harapátů.  

Zemřelo 9 občanů 
z nichž bylo 6 ženského rodu. I 
tento rok nastávají změny 
v držbě.  

Obilí platilo lépe než 
jiná léta, bramborů a cukrovky 
se urodilo dosti. Služné kočích 
a služek značně stoupalo, a 
nebylo o ně k zavadění.  
 

Květa Udržalová 
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Nabízíme k bezplatnému pronájmu 65 ks 
umělohmotných komposterů o objemu 0,8 m3, 

které obec pořídila v rámci dotace. 
Vývoz komposterů si musí občané zajistit na své 

náklady do přistavených velkoobjemových 
kontejnerů v obci. 

 

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. 
Nabídka platí do vyčerpání zásob. 

 

Vážení milovníci vín, 
přijměte pozvání na ochutnávku vín, 

která se uskuteční 31. října 2015 od 18:30 

hodin v kulturním domě Kostěnice, 

Šlechtitelské stanice vinařské a.s. 
 

K vínům Vám připravíme bohatý raut plný selských 
a židovských specialit, skvělé sýry MADETY, které 

doprovodí celkový zážitek vinařského večera. 
 


