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Milí čtenáři,

léto je v plném proudu stejně jako dění v naší vesničce. Čtěte a
pište příspěvky do dalšího čísla našich novin.

      redakční rada



 

Slovo starosty
V letošním roce si  zastupitelstvo obce

naplánovalo vybudování inženýrských sítí pro
výstavbu  deseti  rodinných  domků.  V
poptávkovém  řízení  byly  obeslány  na
vybudování komunikace, kanalizace, chodníku
a  komunikace  tyto  firmy:  Sovis  Hradec
Králové,  Sam Litomyšl,  Agrostav  Pardubice,
Chládek a Tintěra Pardubice,Vakstav Jabloné
nad  Orlicí,  Kožíšek-Němcová  Pardubice,
Olympia  Chrudim,  Dlažba  Vysoké  Mýto  a
Eko-Plyn  Rosice.  Výběr  byl  velmi  složitý  a
cenové  nabídky  dosti  podobné.  Jedním
z rozhodujících kritérií byla samozřejmě cena.
Komise  ustanovená  zastupitelstvem  obce  po
dlouhé a zralé úvaze se rozhodla celou stavbu
rozdělit a pro provedení skrývky, vodovodu a
kanalizace  vybrala  firmu  Chládek  a  Tintěra
Pardubice.  Jelikož  se  sami  těmito  stavbami
nezabývají  a  do  poptávkového  řízení  použili

ocenění  firmy KVIS a.s.  Pardubice  (která  je
dceřinou  společností)  bude tato  firma  stavbu
provádět  za  750  00,-  Kč.  Pro  vybudování
komunikace  vybrala  komise  za  dodavatele
firmu  Sovis  Hradec  Králové  za  1  335  349,-
Kč.    

Výstavbu  plynovodu  může  provádět  jen
některá  firma,  kterou  doporučí  VČP  Hradec
Králové a tak v poptávce byly osloveny tyto:
Olympia  Chrudim,  Eko-Plyn  Rosice,  I.SPZ
Pardubice, Gasco Pardubice. Zde byla vybrána
Olympia  Chrudim  s cenou  220 590,-  Kč.
Plynárny nám přispějí částkou 91 000,- Kč.

Výstavbu pouličního     osvětlení  a rozhlasu
provede Ing. Schejbal   z Moravan, který pro
naší  obec již  takovouto stavbu prováděl  a to
osvětlení  chodníku  od  podjezdu  k nádraží.
Dále  udržuje  celé  pouliční  osvětlení
v provozuschopném stavu v celé obci.

Přeložení  vysokého  napětí  a  vybudování
rozvodů  elektrické  sítě  k rodinným  domkům
zabezpečuje VČE Pardubice. Je mi však velmi
líto, že si nemůžeme dodavatele sami vybrat,
ale zaplatit to musíme my. Předpokládaný náš
podíl  podle VČE Pardubice  činí  na přeložku
vysokého  napětí  350 000,-  Kč  a  na  vlastní
rozvody s trafostanicí 690 000,- Kč     

Mateřská škola se mění.
V době,  kdy  naše  děti  tráví  krásné
prázdninové chvíle se svými rodiči,  prarodiči
či kamarády, prázdná školička prochází mnoha
změnami.Rozsáhlé  rekonstrukční  práce  zde
provádí  firma  DBC  -  AG  s.r.o.  Pardubice.
Jedná se o výměnu oken ve třídách a kanceláři
v prvním  patře,  malování  tříd,  kanceláře,
chodeb, schodiště, sociálních zařízení a šaten.
Rekonstrukcí prochází i školní kuchyň tak, aby
splňovala  nové  hygienické  požadavky.
Celkové  předpokládané  finanční  náklady  se
pohybují  ve  výši  cca  280 000  Kč.  Z toho
jednou polovinou se na nákladech podílí obec
ze svého ročního rozpočtu a druhou polovinu
tj.  140 000  Kč  získala  obec  v rámci  dotace
z Programu obnovy venkova.

Vážení přátelé,

obec  Kostěnice  pro  Vás  připravila  ve
spolupráci  s firmou  Hrochnet  zajímavou
novinku  v oblasti  počítačové  komunikace.
Mnozí z Vás používají internet v práci, děti ve
škole a někteří i doma. Domácí připojení není
nikterak levnou záležitostí, a proto jsme začali
uvažovat o vybudování obecní sítě. V prvním
kole  našeho  rozhodování  jsme  uvažovali  o
vytvoření  občanského  sdružení,  které  by
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vlastními  prostředky  vybudovalo  a  poté
provozovalo  datovou  síť.Tato  varianta  však
neprošla do dalšíhojemce zatížilo a přístup by
nebyl dostupný pro širokou kola. Financování
výstavby by jednotlivé zá veřejnost.  Do rady
obce  byla  předložena  prvotní  myšlenka
v březnu  letošního  roku  a  rada  doporučila
obecnímu  zastupitelstvu  vypsat  veřejnou
soutěž  na  vybudování  a  provozování  vlastní
bezdrátové sítě.

V prvním  kole  bylo  osloveno  šest
firem. Jednotlivé firmy provedly obhlídku na
místě  a  zaslaly  své  nabídky.  Komise
ustanovená  obecním  zastupitelstvem  oslovila
tři  firmy a  stanovila  přesnější  podmínky pro
vybudování  a  provoz  této  sítě.  Základní
podmínky byly stanoveny takto: 

a)vlastníkem sítě bude obec Kostěnice
b)koncová  zařízení  budou  majetkem

koncových uživatelů
c)obec  Kostěnice  pronajme  síť

dodavatelské  firmě  za  předem  stanovených
podmínek

d)koncový uživatel uzavře smlouvu na
připojení  do  datové  sítě  s dodavatelskou
firmou

e)síť bude dimenzována na připojení 30
až  40  účastníků  a  bude  ji  možné  dále
rozšiřovat

f)konektivita  bude  stanovena  na
512kbps na maximálně 10 účastníků

g)přístupové  body  bude  možné
provozovat ve standardu WPA
Ukončení  příjmu  nabídek  bylo stanoveno do
10.6.2005.  

Jako  vítěz  byla  stanovena  firma
Hrochnet,  jejíž  nabídka byla velmi  zajímavá.
Splňuje  stanovené  podmínky  a  cena  pro
jednotlivé   účastníky  je  velmi  příznivá.
Posuďte sami:

a)rychlost připojení pro účastníka bude
512/512Kbps minimálně po 70% dne
b)cena  pro  uživatele  bude  299Kč
měsíčně
c)při  platbě  na  celý rok,  jeden  měsíc
zdarma
d)možnost  dočasného  odpojení
(dovolená) atd.

Myslíme,  že  nabídka  je  dostatečně zajímavá.
Garancí kvalitních služeb je hlavně vlastnictví
sítě obcí a velmi kvalitní připojení této sítě na
optický kabel ČD. Síť by měla být uvedena do
provozu po ukončení administrativních úkonů

a je reálné do konce měsíce srpna.
Případní  zájemci  mohou pro připojení

do sítě využít  nabídky firmy nebo se připojit
vlastními  silami.  Seznam  vhodných
komponentů  bude  zveřejněn  před  spuštěním
sítě.  Firma  nabízí  i  možnost  pronájmu,  ale
existuje  riziko,  že  v případě  změny
poskytovatele budete muset investici opakovat.
Důležitou  podmínkou  přístupu  do  sítě  bude
povinnost  instalace  a  pravidelné  aktualizace
antivirového programu. Tato podmínka je pro
všechny účastníky lehce splnitelná a přesto ji
nepodceňte. Kvalitních antivirových programů
je na trhu velké množství a jejich cena je velmi
rozdílná.  Lze  je  pořídit  zdarma  (stačí
registrace), ale i  za několik tisíc.  Neplatí  zde
pravidlo, čím dražší tím kvalitnější.

Zájemci  o  připojení,  nahlaste  se  na
obecním  úřadě.  Seznam  zájemců  bude
předán  firmě  Hrochnet,  která  uzavře
smlouvu na poskytování služeb.

Mnoho  příjemných  zážitků  ve  světě
internetu  přeje  Lorenc  Čestmír,  člen  obecní
rady

Vínečko bílé…
V sobotu  16.7.2005  jsem  s ostatními
milovníky vína vyrazila do vinného sklípku do
hotelu  Zlatá  Štika.  Průvodcem  nám  byl  pan
Bujnoch,  který  nám  ukázal  oba  sklepy,
pohovořil  o  výrobě vína  a  dal  nám ochutnat
několik  značek  vín.   Musím  přiznat,  že  já
odborník nejsem, mně víno buď chutná, nebo
ne.  Teď  už  ale  vím,  jak  se  správně  víno
hodnotí.  Skleničkou musíme trošku  zatočit  a
pak  pozorovat,  jak  víno  stéká  po  skle  -  na
stěnách  se  dělají  různá  okýnka,  pak  k  vínu
přivoníme,  zhodnotíme  barvu,  lokneme,
poválíme na jazyku, „pokoušeme“ a polkneme.
Zdatní jedinci pijí do dna, ti co chtějí vydržet
až  do  konce  ochutnávky,  vylévají  zbytek  do
karafy. Víno, které nám chutnalo jsme si mohli
objednat a pak jsme se pustili do připraveného
občerstvení. Ti co vydrželi nejdéle dostali od
pana  Bujnocha  lahvinku  bílého  na  cestu.  Za
zorganizování  milého  posezení  děkuji  panu
starostovi Pulkrábkovi.             J. Víchová



Usnesení č. 2.  z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva konaného
dne 23.6. 2005 v kulturním domě v

Kostěnicích. 

1.Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu

usnesení z jednání zastupitelstva ze dne

24.3.2005

2.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu

o činnosti rady za uplynulé období.

3.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2004.

4.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a
schvaluje výsledky přezkoumání hospodaření
za rok 2004 a přijetí opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků.

5.Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2
k nájemní smlouvě s Lesním družstvem
Vysoké Chvojno.

6.Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
nemovitostí čp. 94 a 96 s příslušenstvím,
stavebními parcelami a zahradami v obci a
v k.ú. Vysoké Chvojno.

7.Obecní zastupitelstvo schvaluje vypracování
změny územního plánu obce Kostěnice. 

8.Obecní zastupitelstvo schvaluje výběr
dodavatelské firmy Hrochnet na vybudování
bezdrátové internetové sítě. 

9. Obecní zastupitelstvo ustavuje komisi  ve
složení : Pulkrábek, Zahrádko, Jeřábek Jar.,
Kunc, Lorenc, pro výběr dodavatelské firmy na
výstavbu inženýrských sítí pro bytovou 
výstavbu.

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje
hospodářský  výsledek Mateřské školy za rok
2004, přebytek hospodaření ve výši 24 983.-
Kč, bude použit ke krytí hospodaření
v roce 2005 

11.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o možnosti zřízení obecní policie.

VKS POHLEDŠTÍ DVOŘÁCI a.s.
Hamry 1584 Havlíčkův Brod

nabízí veškerý sortiment krmných
směsí a doplňků pro skot, ovce,
kozy, koně, prasata, králíky a
ostatní druhy hospodářských a
domácích zvířat za přijatelné ceny

 např. KRÁLÍK – granule s antikokcidiky – 680 Kč

NOSNICE – drť – 700 Kč

*ceny včetně DPH za 1q

prodejní místo: 

         Hospodářství Štěpánek

                       Dolní Ředice 91

objednávky a informace: 

605 113 440 

Výdej zboží po telefonické objednávce každou sobotu
od 8:00 do 11:00

Také nabízíme: selata a jatečná prasata

                       krmné obilí a balíkovanou slámu  

                        z letošní sklizně



TJ Sokol Kostěnice ČOS

Olympijské hry také v Kostěnicích.

U příležitosti  dětského dne byly v sobotu 25.
června  2005  slavnostně  zahájeny  olympijské
hry.  Zúčastnilo  se  pět  států  z celého  světa  a
úspěšně  bojovaly  v deseti.  Jachting,  střelba,
skok,  hod  kladivem,  petanque,  chůze  na
špalíkách,  skok v pytli,  štafeta,  opičí  dráha a
běh na 60m. Na bednu se nakonec probojovaly
státy Maďarsko (3. místo), Polsko (2. místo) a
Japonsko  (1.  místo).  Zvláštní  sportovní
disciplíny  byly  připraveny  i  pro  nejmenší
účastníky.  Nad  hladkým  průběhem  a
spravedlivým  hodnocením  bdělo  16
rozhodčích.  Celé  sportovní  klání  mělo  být
zakončeno hudbou a tancem. Bohužel, bouřka
a  přívalový  déšť  nám  udělal  čáru  přes
rozpočet,  a  tak  se  závěrečné  posezení
přesunulo  do  kulturního  domu.  K tanci  a
poslechu  nám  zahrála  místní  začínající
skupina. Všem zúčastněným děkujeme.   

Nejbližší plánované akce v srpnu a září:  

Rybářské závody

Posvícenský nohejbal

Datum konání sledujte ve vývěsce.

 Za TJ Sokol ČOS Jana Haková

olympijský oheň

disciplíny pro nejmenší 

jachting

Co se děje ve spolcích…





Seniorklub
Které akce jsme uskutečnili v minulém
období? 

 Na kolech jsme se rozjeli do Moravan,
prohlédnout si zdejší
SENIORCENTRUM. Moc se nám zde
líbilo, hlavně nás zaujala zdejší
knihovna. 

 Uskutečnili jsme plánovaný výlet do
Prahy, kde jsme navštívili Pražský
Hrad. Odpoledne jsme si prohlédli park
v Průhonicích. 

 Provedli jsme úklid místní
KAPLIČKY. Úklidu se zúčastnilo
sedm členů. 

 V měsíci červnu jsme se rozjeli vlakem
 prohlédnout si LÁZNĚ BOHDANEČ. 

Byl to zajímavý výlet. 

Stále se pravidelně scházíme každé poslední
pondělí v měsíci. Na Měsíc červenec a srpen
jsme si jako školáci udělali prázdniny. S
disciplínách ejdeme se proto až poslední týden
v měsíci září. 
Na tento měsíc zajišťujeme autobusový výlet
do BOTANICKÉ a ZOOLOGICKÉ zahrady
do Liberce. Konkrétní termín výletu je 3. září
2005.

ZO ČZS Kostěnice

Vážení přátelé, 
dovolte,  abych Vás pozval  na tradiční

výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se bude
konat ve dnech 24. a 25.září 2005 v Kulturním
domě v Kostěnicích.

 Potěší nás Vaše přítomnost nejen jako
návštěvníka, ale i jako vystavovatele.

Nejúspěšnější vystavovatelé budou odměněni

hodnotnými cenami. 

Čestmír Lorenc,předseda   



Co se dělo  ve vesničce...

Pálení čarodějnic
Mogul – rocková zábava
Výlet seniorů do Prahy
Výlet ke dni dětí pořádaný TJ Sokol Kostěnice
Tenisový turnaj
Cyklistický výlet seniorů do Moravan

Olympijské hry
Výlet do Lázní Bohdaněč - Senioři
Degustace vín – Štika Pardubice

Blahopřejeme

   

      V měsíci dubnu  své životní jubileum oslavili:

 Pan Koubek Bohumír 

                        Pan Bohumil Hořeňovský

     V měsíci květen své životní jubileum oslavili:

Paní Gertruda Svatoňová

V měsíci červnu své životní jubileum oslavili:

Paní Hana Zajíčková

Paní Marie Jiroutová 

Paní AnnaVašková 

Pan  Vlastimil  Lohynský 

Pan Miloš Dalecký 

Pan  Ladislav Lacina

                              Pan Jiří Jelínek 

       Všem blahopřejeme a přejeme jim hodně 

štěstí a zdraví do dalších let.

A něco navíc...



Z historie...

Další pokračování o událostech a dění
v obci  ve válečných letech,  jak jsou popsané
v obecní kronice.

Rok 1942

Rod  tento,  jako  rok  předešlý  byl  ve
znamení  značných  mrazů  a  zase  velkých
spoust sněhu, tím také byl už jeho počátek ve
znamení  starostí  o  topivo,  uhlí  a  dříví.  To
zaměstnávalo nejen přednosty domácností, ale
i  hospodyně  a  všechny  příslušníky  rodin
v jejich myslích. 

Zima  byla  krutá,  nepovolovala,
udržujíc se dlouho na stejné úrovni, spíš sem
tam  někdy  ještě  přituhla.  Děti  měli  zimní
prázdniny trvající od Vánoc a do školy začaly
chodit až někdy v březnu. 

Při  tomhle  všem  nepovolovaly  také
různé  dodávky  a  nařízení,  která  se  musela
dochvilně  plnit.  Dodávky   dobytka  za  této
zimy  narazily  někdy  na  dost  velkou  obtíž
přírodní. 

Tak  od  nás  měli  někteří  zemědělci
dodat  dobytek  do  Holic  na  Nádraží.  Tu  noc
před dodávkovým dnem napadla spousta sněhu
a vítr navál závěje. 

Pěšky  by  tam  tím  sněhem  hovězina
nedošla,  tak  ji  naložili  na  vůz  a  jeli,  ale  za
Rovní  narazili  na  také  množství  sněhu,  že
s koňmi  to  nebylo  možné  projet,  tak  se
s naloženým dobytkem museli  vrátit.  Teď  se
hovězí dobytek dodává do Moravan a vepřový
na jatka v Pardubicích. 

Dodávky  jsou  stále  spíše  větší  nejen
obilí, ale i brambor, sena a slámy. 

Jaro  bylo po tuhé zimě sice pozdější,
ale dosti pohodlné, takže se polní práce pěkně
odbyly.  Obilí  dobře,  vzešlo  a  slibně  rostlo.
Z počátku  jara  byl  některý  den  sem  tam
chladnější,  ale celkem  byl tento rok teplejší,
zvláště  ve  srovnání  s roky  předešlými.  Také

úroda, byla dosti dobrá, zejména obilí. Škody 

působily značně přemnožené myši. 
Přeze  všechno  úsilí  úřední  udržet

rovnováhu  v hospodářském  životě,  jsou
celkem poměry stále  tísnivější..  Nejzřetelněji
se to projevuje poptávkou po tucích, též mase
a vejcích. 

V ostatních  potřebách  se  úřady snaží,
co možná snížit spotřebu. 

Ale v těchto věcech životní důležitosti
jsou  ukazatelem více  než  naléhavé poptávky
ceny, kterými se snaží každý takový kupec, toť
se ví, že na černo, zboží takového dosáhnout.
Tak máslo už hodně přes 200 k, vepřové sádlo
dosahuje  už  500  k,  husí  sádlo  už  možná
přesahuje 1000 k, mouka pšeničná krupičková
45 korun  je obvyklá cena, ale už i 80 korun a
přes 100 korun, všechno za jeden kg. 

Za  nedodaný  dobytek  postihla  naši
obec, totiž nedodavší zemědělce značná suma
pokuty,  snad  asi  12  000  korun,  jednotlivci
zaplatili  až 1000 korun i 2000 korun. Taktéž
za  nedodaná  vejce,  kterých se  musí  odvádět
z jedné slepice 60 kusů, z kuřice 50 kusů jsou
značné pokuty.

V podzim
přišla
znenadání
kontrola do čp.
66  k majiteli
Františku
Svatoňovi  a
našli  tam  větší
množství
mléka,  snad
smetany, více vajec a jedno prase těžší, které
nebylo ohlášeno. 

Zmíněný  majitel  sám  nebyl  doma  a
ženské  to  velice  překvapilo.  Není  doposud
známo jak to dopadlo. 

Lidé  jsou  ovšem  velice  poplašeni,
protože  každý  má  něčeho  více,  nebo  méně
navíc uschováno. 

Bylo v naší obci letos značné množství
zeleniny a ranních bramborů. Zejména za ranní
zelí  trží  pěstitelé  značné  sumy,  zvláště  když
některý zachytne  ranní  ceny 180  korun,  neb
aspoň 150 korun.

Ale i  za  ranní  mrkev je  dobrý výnos,
ale zvláště za ranní brambory, když se zvednou



trochu lépe.
Ovšem,  i  když  sem  tam  někdo  trží

velké sumy peněz, nemůže je takřka utratit  i
kdyby  chtěl,  není  nikde  nic  ke  koupi,  leda
velmi  omezeně,  všecko  na  poukazy,  neb  na
body a ještě se to dostane často s obtížemi. 

V zemědělství  je  nedostatek,  pracovní
síly  a  pak  její  drahota.  Těžko  se  dnes
odhodlávají lidé zde pracovati jen za peníze. 

Obyčejně  za  nějaké  výhody,  buď
půjčení  potahů  k obdělání  svých  polí,  nebo
jiným účelům,anebo přímo za nějakou nutnou
potřebu, neb živobytí. Též mnoho lidí je a snad
ještě bude zaměstnáno v Říši, odkud si někteří
přivážejí  naspořené  dosti  velké  sumy peněz,
kterých začíná býti dosti, aspoň u jednotlivců,
ale už i na venkově jest někdy kuchařka před
problémem  jak  sestavit  oběd,  když  k tomu
často chybí podstatná věc. 

Co  se  počasí  dotýče  byl  rok  spíše
teplejší,  zvláště  počasí  na  podzim  až  asi  do
polou října bylo pořád jako letní. 

Nebylo by to nejhorší,  válka se u nás
cítí,  nebo  slyší  jen  jako  nějaká  ozvěna  a  to
hodně vzdálená, ale přeci nám ti naši ochránci
se snaží vnutit svůj zájem a to prostředky, jak
jsme je cítili po celý rok od minulého podzimu
přes celou zimu a i léto. 

Stalo se někdy, že jste šli po silnici a
potkali  jste  auto,  třeba  menší,  tam seděli  tři
nebo čtyři němečtí policisté a mezi nimi jeden,
nebo dva civilisté, nebo autobus naplněný 15 –
20  civilisty  a  silnou  hlídkou  policejní  silně
ozbrojenou. 

Tito  lidé  přijeli  vždy  z jednoho,  neb
druhého  směru,  ale  zpět  už  nikdy  nejeli.
Mnoho  se  mluví,  mnoho  se  též  rozumuje,
protože nás, kteří jsme u tak důležité dopravní
cesty  jako  je  státní  dráha,  zajímají  ty
transportní  vlaky  se  vším  možným
příslušenstvím  válečným.  Na  to  jsme  nebyli
zvyklí, jen na věci mírumilovné. 

Kam ty transporty míří,  jak  to  s nimi
dopadne  a  všelijaké  jiné  myšlenky  náš
napadají. 

Co  jest  potěšitelné  při  všech  těch
nesnázích a nedostatcích jest jedna věc, která
začíná být  nápadná proti dřívější době, zdá se
Vám někdy, že  jste  na  ulici,  nebo na silnici
jaksi  veseleji  a  živěji,  když  se  poohlédnete
kolem a zjistíte, že jest jaksi více malých dětí,
kterým  přese  všechnu  dnešní  bídu  se  dosti

dobře daří a jest to jediná vrstva národa, která
neztratila dobrou náladu. 

Obilí se sklidilo celkem dosti dobře za
sucha i brambory se dobývaly dobře. 

Bylo až  asi  do  poloviny října  krásné,
teplé  počasí,  až  potom  přišly  menší  srážky
dešťové, které ale přišly vhod poněkud vyschlé
půdě a zasetým ozimům. 

Mrazíky   přišly  až  na  samé  Vánoce,
kdy se objevil slabší poprašek sněhu. Rok se
chýlil  ke  konci  s  mnohými  zklamanými
nadějemi v brzký konec války.

 

 obeckostenice@seznam.cz

Uzávěrka dalšího čísla našich
novin bude 15.září 2005



Letní tradice a zvyky
Senoseč
Bývalo zvykem, že mládenci dívku, která šla
poprvé v novém roce na trávu, polévali vodou,
prý aby nebyla lenivá. 
Sena  sečeného  koncem  května  si  hospodyně
nesmírně vážili a dávaly je dobytku jako lék.
Kdo sekal trávu o Svatodušní svátky, tomu by
vypadalo  tolik  vlasů,  kolik  posekal  stébel.
Utrhl-li  hospodář  na  svátek  svatého  Jana

Křtitele  (24.6.)  tři
hrsti  trávy  ze
sousedovy zahrady
nebo louky a poté
vešel po kolena do
vody a trávu hodil
za  sebe,  přetáhl
tím veškerý užitek
sousedova domu a
hospodářství  k
sobě.

Dožínky
Dožínky  byly  slavnost,  spojená  s

radovánkami na oslavu ukončení žní, při níž se
čeleď  veselila  na  účet  hospodáře.  Příprava
začínala  už  týden  před  dožínkami,  kdy
začínala děvčata plést ohromný věnec z klasů
obilí  všeho  druhu.  Do  věnce  se  zaplétalo
ovoce,  cukrovinky  a  koláče.  S  ním  pak
doprovázely  poslední  vůz  (zvaný  baba),
směřující  z  pole  do  dvora.  Věnec  nesla
obyčejně  nejhezčí  a  hlavně  nejvýřečnější
žnečka. Ostatní nesly ověnčené hrábě. Součástí
průvodu byly i  velmi oblíbené „živé  snopy“.
Většinou je představovali dva mládenci a dvě
děvčata. Ti si na svůj oděv našili vrstvy slámy,
klasy směřujícími  od  pasu  nahoru  a  opět  od
pasu  dolů.  Na  hlavu  si  upletli  jednoduchý
věnec s obilí. Před vraty hospodářství se povoz
s  průvodem  zastavil  a  žnečka  nesoucí
dožínkový věnec zvolala:

Panímámo zlatá, otvírejte vrata,

neseme Vám věnec ze samého zlata!

nato  se  vrata  otevřela  a  vyšel  hospodář  s
panímámou, aby si poslechly obžínkové přání.

Se srdečným přáním a vážným vinšováním

vstoupily jsme do příbytku Vašeho.

Pantáto a panímámo, to Vám vinšujem,

aby Vás Bůh ještě mnohá léta,

ve zdraví a čerstvosti zachovati ráčil,

tak abyste ku potěšení a oblažení

ještě hodně hojnech žní požívati mohli.

Uznalý hospodář  neváhal  a  obdaroval  chasu
penězi a panímáma nabídla chase občerstvení.
Na  Královéhradecku  pekly  hospodyně  ke
slavnosti  tzv.  „mílové  buchty“ (1  pekáč  = 2
buchty),  které  se  rozdávaly  mezi  žence  a
žnečky.  Večer  se  všichni  přemístili  do
hospody, kde byla taneční zábava. Tu otevřel
prvním tancem hospodář s hospodyní.

Obžínky  a  obžínkové  veselice,  u  kterých
nesměla chybět muzika, dobrá nálada a bohatě
prostřený stůl, měly mnoho podob v závislosti
na regionu a době konání a jako takové byly
památkou na  staré  zvyky z  dob pohanských,
kdy naši předkové obětovali první a poslední
snop  bohům  úrody.  Velmi  starým  zvykem,
který  patřil  k  obžínkové  veselici,  bývalo
stínání  hlavy  živému  beránku,  jako  škůdci
mladého osení. Tento brutální zvyk byl úřady
zakazován až docela vymizel.
Po  žních  a  obžínkách  následovalo  mlácení
obilí  pomocí  cepů.  Pytlík  vymláceného  zrní
(obřadní zrní) se nechávalo po celou zimu na
další setí.  Věřilo se, že poslední  plod v sobě
skrývá  magickou  sílu  a  moc  země,  která  se
projeví při novém setí. 

Trhy
Od dvanáctého století,  které se  dá považovat
za  velmi  důležité  v  rozvoji  trhů  na  našem
území,  se  spolu  se  vznikem  a  rozšiřování
podhradí  zvětšovala  role  trhů,  kde  se
soustřeďoval  veškerý  obchod.  Už  počátkem
13.století  bylo  na  našem  území  na  150
pravidelných trhů. 
Na pravidelných trzích vládl čilý ruch. Nebylo
to pouze místo, kde probíhala směna zboží, ale
byl  to  také  (v  životě  našich  předků)  velmi
důležité  komunikační  místo,  kde bylo možné
dozvědět se veškeré novinky z oblasti, ale také
zde probíhal  například soud s  podvodníky či
zloději  –  „pranýřování“.  Návštěva  trhu  byla
vždy pro obyčejné lidi sváteční událostí
Trhy  se  rozlišovali  na  týdenní,  konané
zpravidla  každou  sobotu  a  trhy  výroční  -
jarmarky,  vztahující  se  k  nějaké  události
(například svátek světce, založení obce aj.).

Zdroj www.ceske-tradice.cz



 Mlsné jazýčky

Domácí Bailey´s

2 plechovky slazeného kondenzovaného mléka

1/2 l rumu

200 ml smetany ke šlehání 

Plechovky s kondenzovaným mlékem vložíme
neotevřené do hrnce s vodou přivedeme k varu
a vaříme při mírné teplotě asi 1 a 1/2 hodiny.
Vyjmeme a necháme zchladnout. 

Pak teprve plechovky otevřeme a jejich obsah
vlijeme  do  mixeru.  Za  postupného  přilévání
rumu  a  smetany  ušleháme  jemný  krémový
likér.  Domácí  Bailey´s  podáváme  nejlépe  ve
vychlazených sklenkách

Masarykovo cukroví     
30 dkg hladké mouky 

20 dkg másla (tuku)

10 dkg cukru

20 dkg vlašských ořechů

1  hodinu  předem ponořte  vlašské  ořechy do
vlažné  vody  –  poté  je  nechte  okapat,
rozkrájejte je na větší kousky a zamíchejte do
těsta. 

 

Z těsta vytvořte válečky dejte je na 3 hodiny do
ledničky  ztuhnout.  Poté  je  nakrájejte  na
kolečka široká 1 cm  a ta pečte na vymazaném
plechu  do  růžova.  Hotové  cukroví  ještě
nezapomeňte obalit v cukru. 
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