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V písničce J. Svěráka a J. Uhlíře se zpívá: „Jaro dělá pokusy,
vystrkuje krokusy, dříve než se vlády chopí, vystrkuje periskopy.“
Doufáme, že těch pokusů bylo už dost, jaro se pevně chopí své
vlády a nadělí nám všem spousty sluníčka a tepla. K blížícímu se
svátku jara vám přejeme mnoho optimismu, elánu a málo jarní
únavy.
redakční rada

Informace z obecního úřadu

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ
ČESKÉ REPUBLIKY OTEVŘELO
PORADNU PRO SPOTŘEBITELE
Kde vám pomůžeme vyřešit vaše problémy při
nákupech, opravách a reklamacích. Kancelář
se nachází v Týništi nad Orlicí Čapkova 803,
300 metrů od nádraží ČD vedle sídla policie
ČR areál bývalé PORS, budova u brány vlevo,
1. patro.
Se svými dotazy se na nás můžete obracet :
osobně po telefonické dohodě na uvedené
adrese každou středu 15 – 17 hodin
telefonicky na číslech: 494 371 638 každý
všední den 8-17 hodin nebo 494 530 595, na
obou číslech jsou také záznamníky
faxem na číslech : 494 530 595 nebo 494 371
638
e–mailem na adrese : hradec@spotrebitele.info
písemně : poradnaSOS, Na Drahách 70,
517 22 Albrechtice nad Orlicí
více informací na : www.spotrebitele.info
za sdružení: Josef Černý - koordinátor pro
hradecký kraj

Usnesení č. 1 z veřejného zasedání

obecního zastupitelstva konaného
dne 30.3. 2006 v kulturním domě v
Kostěnicích.
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
8.12.2006.
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 2005.
4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a
schvaluje výsledky přezkoumání hospodaření
za rok 2005 s výhradami a přijetí opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
5.
Obecní
zastupitelstvo
schvaluje
hospodářský výsledek Mateřské školy za rok
2005, přebytek hospodaření ve výši 21,22 Kč,
bude použit ke krytí hospodaření v roce 2006.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční
příspěvek ve výši skutečných nákladů na
vybudování elektrické přípojky na hřišti
Tělocvičné jednoty sokol Kostěnice.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje vybudování
odvětrání v obecní hospodě firmou Altrast
v.o.s. Pardubice.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje výměnu
oken v obecní hospodě a v bytě firmou Stapus
Staré Hradiště.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje obnovu
zeleně v obci a to:
-osázení pozemku podél chodníku od vlečky
k nádraží podle nabídky č.1 SOU Chroustovice
- vykácení tují na hřbitově s následným
osázením
- prořezání a omlazení stromů v obci školou
SOU Chroustovice

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o připravovaných investicích v roce
2006.
11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu předsedů výboru a komisí.
12. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a
schvaluje výsledky inventur za rok 2004.
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje vnitřní
směrnice v souladu se zákonem č. 320/2001
Sb.o finanční kontrole, v platném znění a
vyhláškou 416/2004 Sb.
14. Obecní zastupitelstvo schvaluje provedení
rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním
domě.
15. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako
dodavatele projektu veřejného osvětlení a
rozhlasu v obci firmu Elektro-montáže pana
ing.Shejbala.

UPOZORNĚNÍ
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
se budou konat v zasedací
místnosti obecního úřadu,
ve dnech 2. a 3. června
2006.

V sobotu 22. dubna od 7,00
do 12,00 hod. bude za
obecním úřadem přistaven
kontejner na velkoobjemový
odpad.
Do kontejneru nesmí přijít
odpad nebezpečný jako např.
lednice, pneumatiky, baterie…

Co se děje ve spolcích…
TJ Sokol Kostěnice
Vážení sportovní přátelé,
zajisté i vy se těšíte na jaro, které letos ne a
ne přijít. Věřím, že se konečně dočkáme a
nabereme sílu k dalším aktivitám.
Při ohlédnutí za naší činností v uplynulém
období, stojí za zmínku především pravidelná
cvičení, která jsou hojně navštěvována. Také
jsme uspořádali velmi vydaření ples, který jako
již po několik let měl velmi malou účast. Opět
se ptám proč???Hudba i nálada byla výborná a
tak chci také poděkovat všem, kteří přispěli do
tomboly nějakým dárkem a zároveň patří dík i
předtančícím dívkám.
Další naší pravidelnou akcí je dětský karneval.
I tentokrát nám děti představily velkou škálu
masek a byla i vysoká účast dospělých. Těší
nás, že nám vyrůstá generace, která se zúčastní
našich příštích plesů a bude konečně větší
účast.
Velmi se těšíme na výlet do libereckého
aquaparku, který připravujeme pro naše
cvičící. Výlet se uskuteční 29.4.2006. Autobus
hradíme v plné výši, ostatní náklady tj. asi 300
Kč si hradí každý účastník sám. Doufáme, se i
přes větší náklady, obsadíme autobus.
Na naši další činnost se i nadále těší vaši
cvičitelé a příznivci sportu.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala
zesnulému panu Bohumíru Koubkovi za práci,
kterou vykonával po dlouhá léta v naší TJ. Do
posledních chvil se zajímal o vše co bylo
spojeno s naší činností. Čest jeho památce.
Za TJ Sokol Kostěnice Čapková Mirka

Senior klub
Výlet do Polska
Dne 8. 4. 2006 se uskutečnil výlet do Polska
pořádaný naším Seniorklubem. V sedm hodin
ráno vyrážel plně obsazený autobus směr
Náchod. Cesta byla příjemná, počasí nám
přálo, takže se rýsovala pěkná jarní sobota.

První zastávkou našeho putování byly trhy ve
městě Kudowa Zdroj. Po projití spleti uliček
se stánky a nákupech všeho druhu jsme opět
nasedli do autobusu a vyrazili do Vambeřic
(Wambierzyce), což je městečko s nádhernou
bazilikou, které je již po staletí významným
poutním místem. Do chrámu vede obří
schodiště, které stojí zato překonat a obdivovat
umění našich předků, nádherný zajímavě
řešený chrám, dělený na hlavní prostor a další
kruhovou chodbu kolem něj. Městečko je
v údolíčku mezi dvěma vrchy, na jednom je již
zmíněná bazilika a na druhém, přesně naproti,
se nachází křížová cesta s kapličkou. Opět
vystoupáte několik desítek schodů, cestou
můžete obdivovat sousoší v životní velikosti a
na vrcholku kopce najdete kapličku, cestu
obklopuje park s vysokými listnatými stromy.
Cestou domů jsme ještě zastavili na večeři
v restauraci s výhledem na přehradu Rozkoš.
Chtěla bych poděkovat touto cestou paní
Pištínkové a členům Seniorklubu
za
uspořádání této velmi příjemné akce.
Lenka Jiroutová

TJ Sokol Kostěnice ČOS
Zdravíme všechny sportuchtivé nadšence. Jaro
se začíná pomalu osmělovat a stejně tak
všichni, kteří po dlouhé zimě zatoužili po
pohybu na čerstvém vzduchu. Hojně tedy
využívejte naše hřiště, jen prosíme o udržování
pořádku – lahve a papíry na zem nepatří.
Budeme rádi, když se k nám zájemci připojí na
občasný volejbálek nebo se zúčastní některé z
plánovaných akcí.
Nejbližší akce je turnaj ve floorbale,
následovat bude kuličkyáda, pálení čarodějnic
a dětský den. Termíny akcí budou uveřejněny
ve vývěsce.
Zájemkyně o aerobic nebo tancování s Ditou
srdečně zveme každý čtvrtek do KD.
Tancování od 18:00, aerobic od 18:45.
Těšíme se na Vás za TJ Sokol Jana Haková

Blahopřejeme

V měsíci lednu své životní jubileum oslavili:
paní Marie Bečková
pan Václav Kučera
paní Anežka Šmahelová
paní Emílie Jeřábková
paní Marie Drozdová
V měsíci únoru své životní jubileum oslavili:
paní Miluše Pištorová
pan Ladislav Hrbek
paní Milada Gultová
paní Marie Jirková
paní Božena Englichová
pan Marcel Dostál
V měsíci březnu své životní jubileum oslavili:
paní Drahomíra Bečková
pan Josef Novák
paní Ludmila Marková
paní Marie Teplá
paní Dagmar Brychtová

A něco navíc...
Plesová sezóna
Letošní plesová sezóna byla velmi
povedená co se týče množství pořádaných
akcí, ovšem účast byla opět kámen úrazu.
První vlaštovkou byla Štěpánská
zábava, i když to není klasický ples. Rok od
roku je vydařenější a letošní návštěvnost to jen
potvrdila. Víme dobře, že za tímto úspěchem
je především kapela Framal, za kterou

přijíždějí fanoušci z celého okolí.
Tradiční myslivecký ples byl v
návštěvnosti řekněme výjimkou. Bohatá
zvěřinová tombola, stylová přírodní výzdoba a
sál k prasknutí.
Po myslivcích následovala kulturně
společenská akce obce – Ples mikroregionu. I
zde byla účast dobrá, i když místních obyvatel
tu mnoho nebylo. Program vyplnilo

předtančení Malenek a České besedy. Dámy si
odnesly domů květinu a pánové zážitek ze
zpěvu „půlnočního překvapení“ Šárky
Vaňkové. Všichni zúčastnění z okolních obcí
byli v Kostěnicích velmi spokojeni a tak
můžeme i tuto akci pokládat za velmi
vydařenou.
Týden na to plesový maraton
pokračoval Společenským plesem TJ Sokola.
Jak se již výše zmiňovala p. Čapková, byla i
zde dobrá hudba, skvělá nálada a bohatá
tombola. Bohužel účast malá. Hlavně místních
občanů by se dalo na obou rukách spočítat.
V podobném duchu, i když k jedenácté
hodině se sál poměrně zaplnil, probíhal
poslední ples letošní sezóny. V pořadí to byl
již VI.Sokolský ples. Letos byl ozvláštněn
předtančením Sabiny Kuncové a Zuzky Teplé s
partnery v latinsko-amerikém rytmu a
půlnočním překvapením v podobě tří cvičenců
naší organizace, kteří po menším odhalení
svých atletických těl předvedli bravurní
přeskoky přes kozu.
Ani na jednom z plesů nechybělo
předtančení
taneční
skupiny
Malenky.
Předvedly čertice, břišní tance i hříšný tanec.
Vše poctivě secvičovaly s Ditou Svobodovou a
tímto jim za všechny pořadatelé děkuji.
(J.H.)

Príspevky našich
ctenáru...
Josefovská zábava
Stále ještě bezejmenná místní kapela
uspořádala dne 18.3.06 Josefovskou zábavu.
Možná začátek pěkné tradice a další bod do
kostěnické plesové a společenské sezony.
Myšlenka na uspořádání této akce se
zrodila po úspěšném Mikulášském peklení,
kdy kapelu oslovil místní hostinský pan Váša
s nápadem obnovení tradice Josefovských
zábav. Kapela neváhala a jednala a tak za
přispění spousty sponzorů a pomocníků
připravila program na celý večer.
První celovečerní produkce místních
muzikantů se vydařila. Zpočátku se obávali, že
budou slavit pouze svátek jednoho z členů
kapely s pár kamarády, ale nakonec se sešlo

pěkné množství návštěvníků, kteří se přišli
pobavit. V programu se opět představili letos
velmi úspěšné Malenky (taneční skupina
místních slečen), které předvedly výborné
předtančení na hudbu z filmu Hříšný tanec.
Dalším bodem programu byla tombola
ve veselém duchu. Podle nálady v sále i
hodnocení účastníků se zábava vydařila.
Začínající kapela má za sebou první velké
vystoupení.

Vážení sponzoři, diváci,
posluchači, kamarádi,….,
doufáme, že se s námi bavíte my s Vámi ano.
Děkujeme za Vaši podporu a
těšíme se na další společné akce.
Místní kapela

Výlet seniorklubu
Pár údajů o navštíveném místě:
Wambierzyce (Vambeřice)
Malá osada ležící v pěkném údolí řeky Cedron
na úpatí Stolových hor. Dominantou obce je
bazilika se sochou Matky Boží Vambeřické
Královny Rodin. Podle legendy ze začátku 13.
století získal slepý Jan z Raszewa znovu zrak
po motlitbě před sochou Marie s dítětem
umístěné v obrovské staré lípě. Poté začaly k
figurce chodit stále větší zástupy poutníků.
Brzo byl na místě uzdravení postaven kostel
Navštívení Panny Marie. V roce 1677 se
majitel osady Daniel Paschasius von Osterberg
rozhodl na svých pozemcích vybudovat
miniaturu svatého města Jeruzaléma. V roce
1681 byla na okolních kopcích postavena řada
kapliček a byla vytvořena křížová cesta tzv.
Kalvárie. Tato křížová cesta patří mezi jednu z
největších v Evropě. Je tvořena 79

zastaveními. Dále jsou zde pohyblivé jesličky
postavené v letech 1882 - 1910 s 800
figurkami z lipového dřeva, 300 z nich je
uváděno do pohybu hodinovým strojkem.
Barokní kostel Navštívení P. Marie získal svoji
podobu v letech 1715 - 1717. Má půdorys
osmiúhelníku a je bohatě barokně vyzdoben. V
roce 1936 povýšil papež Pius XI. svatostánek
na baziliku minor. Vambeřice jsou často
nazývány "Dolnoslezským Jeruzalémem". V
19. století putovaly tisíce věřících do Vambeřic
po tzv. Vambeřické cestě, která vede přes
Suchý Důl a Slavný. Dodnes ji připomínají
četné kříže a kapličky v polích.
Za Pannou Marií chodilo množství poutníků z
Čech, Moravy a Rakouska - zmínku o pouti do
Vambeřic lze najít v knize "Babička" od
Boženy Němcové. Podle velké encyklopedie
přišlo ročně až 200 000 poutníků. Od r. 1703
byly Vambeřice nazývány Jeruzalémem
Dolního Slezska.
Ve Vambeřicích jsou tyto zajímavé objekty:

Něco pro všechny, kteří
propadli hře Sudoku
Co je hra Sudoku?
Sudoku je zajímavá hra, která je náročná na
logické myšlení řešitele. Název vznikl z
japonského "Súdži wa dokušin ni kagiru," ale
její původ není japonský. Hra byla známa v
osmdesátých letech 20. století pod názvem
"Number Place" ("Umísti číslice") v
americkém magazínu o hlavolamech. Japonci
si ji rychle oblíbili a až nedávno začali
doceňovat její krásu a zdánlivou jednoduchost
lidé ze západní civilizace. V současná době ji
dávají jako přílohu přední světové deníky
takového formátu, jako The Times, Guardian,
a mnoho dalších. Nedávno zařadily Sudoku
mezi pravidelné přílohy jako první z českého
tisku také lidové noviny.
V čem spočívá princip hry Sudoku?

- bazilika s fasádou z pozdní renesance a
barokním interiérem, pozoruhodný je zejména
hlavní oltář a kazatelna

Je zadána tabulku o devíti sloupcích a devíti
řádcích s několika doplněnými jednocifernými
číslicemi.

- křížová cesta, která patří k největším a
nejkrásnějším v Evropě a má 79 zastávek,
které pocházejí z 18. a 19. století. Figurky a
okolní vybavení kaple je ze století 19. a 20.

Vaším cílem je pokud možno v co nejkratším
čase

- pohyblivý betlém - největší v Kladsku, jeho
součástí je 800 figurek a pochází z r. 1882
V současné době jsou Vambeřice i
východiskem turistických výletů do okolních
skalních měst. V obci se také nachází zajímavý
venkovský skanzen a mini ZOO.
Zdroj:
http://www.obcebroumovska.cz/polske_prihra
nici/polsko.php#wambierzyce
http://www..suchydul.cz/parobec.htm

doplnit tabulku Sudoku o zbývající číslice 1 až
9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci,
řádku, a ani jednom z devíti čtverců o hraně 3
čtverečky neopakovala.
To znamená, že v každém řádku, sloupci, a
tučně ohraničeném čtverci musí být právě
číslice 1-9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
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zdroj: www.sudoku.wz.cz
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Z historie...

Čísl. 12

Jan Špaček

V roce 1910 je sepsána jedna ze starých
obecních kronik a píše do ní Hynek Jeřábek,
rolník č. 10 a František Polák rolník č. 19.

Čísl. 15

Matěj Kořínek

Čísl. 17

František Kučera

Čísl. 18

František Kučera

Je nadepsaná:

Čísl. 19.

Václav Gabriel

Staré paměti dle bádání a lidového podání
Vznik a založení.

Čísl. 20

Jakub Šafařík

Čísl. 22

František Hroch

Čísl. 23

Jan Tuček

Čísl. 24

Vojtěch Šafařík

Čísl. 26

Jan Malíř

Kostěnice založeny jsou v močálovité
kotlině asi 8 m níže, než okolní pozemky. Leží
na živé silnici Dašice - Hrochův Týnec. Kdo
byl zakladatelem obce nelze zjistiti, avšak dle
jména mohl to býti nějaký „Kosta“, od něhož
obec dostala jméno. Pravděpodobně založena
nejdříve krčma, pak hospoda, nyní čp. 2, ležící
při hlavní cestě, která od pradávných dob
spojovala přes Litomyšl, Vysoké Mýto cizinu
s Královstvím českým.
Za Kostěnicema se dělila ve dvé a sice
ku Královému Hradci a Pardubicům. Při této
hospodě stávala ještě v letech 1850 ohrada na
dobytek a kde honci nocovali, nejspíše i stáda
dělili ku Král. Hradci a Praze. V záznamech
dějepisných se poprvé připomínají Kostěnice r.
1507 a sice tehdy Kostěnice patřily pod tvrz
„Dašickou“ a prodal tehdejší majitel panství
dašického p. Čeněk Sasický z Brachova
panství dašické, Kostěnice ves celou, panu
Vilému z Pernštýna. Podruhé nacházíme
zmínku o kostěnicích v roce 1560, kdy panství
Pardubické prodáno panem Jaroslavem
z Pernštýna ku komoře Krále Českého , tehdy
krále Ferdinanda I. Habsburského . Dle podání
zachovaného staršími pamětníky měly
Kostěnice, tj. asi v polovic 18. století 17 statků
a 3 chalupy. Kolem roku 1790 bylo
v Kostěnicích již 30 čísel.
Oněch 17 původních statků lze ještě
dnes odhadovati a sice.
Čís. 1 nejstarší pamatovaný majetník
Jan Vopršal
Čís. 2

Josef Šafář

Čís. 3

Jiří Tuček

Čísl.4

Václav Adámek

Čísl. 5

Fratišek Kudrnka

Čísl. 9

Jan Filip

Čísl. 10

Vojtěch Konvalina

Chalupy byly:
Čís. 7 nejstarší pamatovaný majetník
Matěj Šotola
Čís. 8

Vojtěch Veselý

Čís. 11

Michal Šafránek

Staré usedlé rody, které se v obci urdžely jsou:
Na čísle 15 rod Kořínkův
Na čísle 17 rod Kučerův
Na čísle 20 rod Šafaříkův
Na čísle 24 rod Šafaříkův
Na čísle 26 rod Malířův
Jak staré Kostěnice vyhlížely možno
posouditi dnes jen dle stavby číslo 28. Stavby
byly dřevěné, roubené z klád, kryty došky.
Z předu světnice, síň s pecí, dvě
komory, chlév, maštal. Ve statcích maštálka
pro koně vojenského, přes dvůr sroubek
s vyvýšenou pavlačí. V pozadí dvoru stodola.
Při čísle 2 a 10 se pamatuje, že okna světnic
vyhlížela do polí. Pravděpodobně bylo to při
více číslech, an za čásů, než vedla silnice skrze
obec, musela náves býti velice mokrou.
Správa obce:
Až do roku 1848 spravovali obec rychtáři a
konšelé. Od r. 1848 představení, neb
starostové. Pokud paměť sahá byli rychtáři.
Jiří Tuček číslo 3, Václav Gabriel č. 18, Josef
Nohejl číslo 12.
Jan Teplý číslo 38 – ten od r. 1833 do r. 1848
co rychtář a do roku 1851 co starosta.

Mýto
Hned v pradávných dobách vybíralo se
v Kostěnicích mýto.
Historický
záznam
nacházíme
v soudních aktech k roku 1501a sice pan
Čeněk Daśický z Brachova, maje od krále
Vladislava majestátní mýto v Kostěnicích a
Dašicích, odříká se jich smlouvou panem
Vilémem z Pernštýna učiněnou, k dobru jeho
poddaných.
Později, když byla vystavena silnice
vybíralo se mýto silniční.
V roce 1847 bylo vrchnostenským
úřadem z Pardubic nařízeno, by se stavěla od
Dašic ku Hroch. Týnci silnice.
Poněvadž v té době panovala robota,
stavěli tuto silnici tyto obce: Kostěnice,
Práchovice, Moravany, Platenice, Slepotice,
Bořice, Uhřetice, Lhota Uhřetická, Hostovice.
Na stavbu této silnice bylo použito kamene
z Rosic u Chrasti a opuky ze Lhoty Uhřetické.
V roce 1849 byla silnice již úplně vystavěna.
Robota
Kostěnice robotovaly na panství
pardubickém. Robota pozůstávala z práce
potažní, tělesné a peněžité. Kdo nechtěl
robotovati,
musel
platiti.
Svobodníků
v Kostěnicích nebylo.
Dle paměti Františka Scháněla,
chalupníka čp. 36, v roce 1825 rozeného,
pracoval tento na robotě tělesné a sice: řezal
řezanku
na
Správcovství
v Dašicích,
přehazoval obilí na tamní sýpce, sekal luka u
Zminého a za tu práci dostával denního platu 4
groše.Jiného se v paměti z roboty nezachovalo.

1880 bylo ještě dost. Ku znázornění podáme
příklad č. 1
Středověká výměra statku činila a 36
strychů rolí, 5 strychů pastvin, luk as 4 strychy,
celkem as 50 strychů.
Katastr po stabilizaci kol roku 1847
činil rolí 55 korců, luk as 7 korců a nějaké
pastviny.
Roboty ženné 4 dny, roboty s koňmi 26
dnů tříspřežím od 1.4. do 30. 9., od 1.10 do
21.3. 19 dnů tříspřežím a 7 dnů dvojspřežím.
Pracoval tedy celkem 52 dnů na panském,
neboli přidával-li to na pár koní celkem 65 dní
s jedním párem koní.
Tedy musel míti sedlák skoro jeden
potah pro práci panskou. Že se celá někdy
neoddělá je jisto. Mimo to platil takzvaný úrok
a sice o svatém Jiří 50 ½ groše a o sv. Havlu
zase 50 ½, groše, tehdy dosti velký peníz.
Za to vrchnost se starala o sedláka jinak
dost, ale časy byly zlé, vojna stíhala vojnu. Ale
jedno jest stejné. Sedlák byl dřen jako vrba,
tehdy, jako dnes.
Ač lid utiskován robotou, zůstal věren
svému jazyku a svým zvykům po celá století,
až skorem přes léta 1850. Lid měl vědomí, že
měly Čechy svého krále a nemohli pochopiti,
že císař rakouský jest zároveň králem českým.
A přece císař byl uctíván, zejména starou
vojnou a sloužili tehdy mu věrně až 12 let.
Staří vojáci z let 1848, kteří prošli
různé války, byli dobrými Rakušáky a staré
Rakousko bylo dosti spravedlivé k národu
Českému, který byl vážen jako udatný voják.
Květa Urdžalová

O robotě ještě z druhé kroniky z pamětí
Františka Šafaříka čp. 20 – 49
Pamětníci z roku 1840 až 48
vypravovali nám o robotě, jak chodili do
Pardubic na robotu,. Nebylo to snad nejhorší,
ale nebylo to milé. Jaká byla robota za panství
pana na Dašicích nevíme, robota z dob
Pernštýnských a pak, kdy panství pardubické
přešlo ku komoře krále českého, tj.
k císařskému dvoru Habsburskému víme
přesně, jelikož to bylo zaznamenáno a
pamětníků, kteří chodili na robotu v letech

Mlsné jazýčky
Ořechový beránek
Potřebujeme:
3 vejce, 100g moučkového cukru, 80g
polohrubé mouky, ½ prášku do pečiva, 50g
rozemletých vlašských oříšků, tuk a mouka k
vymazání a vysypání formy.
Postup:
Celá vejce s cukrem našleháme do husté pěny
a lehce vmícháme prosetou mouku s práškem
do pečiva a rozemletými oříšky. Vlijeme do
vymazané beránkové formy máslem, vysypané
hrubou moukou a upečeme ve středně vyhřáté
troubě dozlatova.
Velikonoční vajíčková pomazánka
Potřebujeme:
4 vejce uvařená natvrdo, 1 pomazánkové
máslo (můžeme nahradit 1/2 tvarohu a 3 lžíce
bílého jogurtu), 1 lžičku plnotučné hořčice, 2
malé trojúhelníčky smetanového sýra, špetku
soli a 1 lžíci flóry nebo jiného margarínu.
Postup:
Pomazánkové máslo, lžičku hořčice, sýry,
margarín a sůl rozmícháme v misce, přidáme
na jemno nastrouhaná oloupaná vejce.
Zamícháme. Necháme vychladit a podáváme
na plátky chleba, toastu nebo kolečka bagety.
Ozdobíme pažitkou nebo snítkou petrželky

Příprava:
Máslo, cukr, žloutky, vanilkový cukr, sůl a
citronovou kůru utřeme do pěny, přidáme
kvásek, mouku a zbylé vlahé mléko, rozinky,
část spařených loupaných sekaných mandlí a
muškátový oříšek.
Suroviny zpracujeme na tužší těsto a necháme
kynout aspoň 2 hodiny; čím déle kyne tím je
lepší. Z vykynutého těsta na pomoučeném vále
vypracujeme bochánek, uprostřed uděláme
křížek, potřeme rozšlehaným žloutkem,
posypeme zbytkem mandlí a pečeme ve
středně teplé troubě asi hodinu.
Vaječné karbanátky
Ingredience:
6 natvrdo uvařených vajec, 1 syrové vejce, 2
lžíce majonézy, 200ml mléka, hladká mouka,
sůl, strouhanka, tuk na smažení, petrželka,
hořčice, ještě trochu mléka :)
Příprava:
Na pánvi zpěníme na oleji lžíci hladké mouky,
přilijeme polovinu
mléka,
zamícháme
dolijeme zbytek a povaříme. Přidáme sůl,
nakrájenou petrželku a nastrouhaná vajíčka.
Dobře promícháme a podle chuti přisolíme,
když je těsto řídké, přidáme strouhanku.
Z hmoty pak vytvoříme karbanátky, obalíme je
ve vejci a strouhance a na horkém tuku
osmažíme. Majonézu zředíme vlažným
mlékem, osolíme a ochutíme plnotučnou
hořčicí, karbanátky přelijeme ochucenou
majonézou a posypeme sekanou petrželkou

Velikonoční mazanec
Potřebujeme: 500 g polohrubé mouky, sůl,
150 g moučkového cukru, 4 žloutky, 50 g
rozinek, 50 g mandlí, citronová kůra, 1/4 l
mléka, 30 g droždí, 1 vanilkový cukr, 1 velká
lžíce másla, na špičku nože muškátového
oříšku, vejce na potření.

Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada (G. Zahrádková,
J. Haková, L. Jiroutová).
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově ani
fakticky upravovány.

