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Milí čtenáři,
v posledních novinách tohoto roku nám dovolte, abychom Vám všem
poděkovali za spolupráci a připojili malé přání:
Krásné svátky vánoční, pěknou cestu z půlnoční, od Ježíška
velký ranec, na Silvestra pěkný tanec, od muziky lehký krok a pak
šťastný nový rok.
redakční rada
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Informace z obecního úřadu

Slovo starosty
Naši spoluobčané,
dovoluji si využít tohoto prostoru pro
krátkou informaci týkající se problematiky
odpadů. Jak všichni víte, zdražuje se
skládkovné. Služby města Pardubic, které
pro naši obec odvoz
domovního
odpadu
provádí, stanovily cenu
za jednu malou nádobu
859,- Kč a za velkou
1462,50 Kč. Dále pro
nás tato firma provádí
odvoz skla, plastu a
velkoobjemového domovního odpadu,
který letos proběhl třikrát a vždy se
kontejnery naplnily. Podle zákona a platné
vyhlášky se poplatek na občana odvíjí ze
skutečných nákladů na likvidaci odpadu,
které činily 199 940,-Kč. Ty se vydělí
počtem poplatníků. Výsledkem je poplatek
pro nadcházející rok ve výši 410,- Kč na
osobu.
Počet sběrných nádob na odpad,
náležejících poplatníkům poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů, stanoveného obecně
závaznou vyhláškou o místních poplatcích,
se stanoví takto:
- na číslo popisné a jednu osobu bude
přidělena jedna nádoba o obsahu 120 l a
jedna celoroční známka s poplatkem 410,Kč za osobu s měsíčním vývozem
- na číslo popisné do čtyř osob bude
přidělena jedna nádoba o obsahu 120 l a
jedna celoroční známka s poplatkem 410,Kč za osobu se čtrnáctidenním vývozem
- na číslo popisné pro 5-8 osob bude
přidělena jedna nádoba o obsahu 240 l a
jedna celoroční známka s poplatkem 410,Kč za osobu se čtrnáctidenním vývozem

V případě požadavku na více nádob
nad stanovené podmínky bude poplatek ve
výši 1000,-Kč za nádobu s obsahem 120 l a
1700,- Kč za nádobu obsahem 240 l, cena
je stanovena v souladu s ust. § 1 odst. 2
zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném
znění.
Po zaplacení poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů, stanoveného obecně
závaznou vyhláškou o místních poplatcích,
vydá obecní úřad poplatníkovi, resp.
vlastníkovi nebo správci domu celoroční
známku k označení sběrné nádoby na
odpad v počtu odpovídajícím počtu
sběrných nádob na odpad, které
poplatníkovi náleží dle čl. 1 a 2 těchto
pravidel.
Známka je celoroční a slouží
k označení sběrných nádob na odpad.
Poplatek je nutné složit do konce
února v hotovosti na OÚ, nebo bankovním
převodem na účet obce (letošní známka
platí pro vývoz sběrných nádob do konce
ledna 2007). Zároveň se bude vybírat
poplatek ze psů, který činí za prvního psa
50,- Kč a za každého
dalšího 75,- Kč. Oba
poplatky se budou
vybírat
v úředních
hodinách v pondělí
5.2. a ve čtvrtek
8.2.2007 na OÚ.
Jsem přesvědčen, že
každý občan si splní
své povinnosti, jak
mu ukládá zákon (poplatek se platí v místě
trvalého pobytu) a příslušný poplatek
zaplatí řádně a včas. Nerad bych, aby byla
obec nucena použít zákona o vymáhání
poplatků a daní, kde je v krajním případě
možnost použití exekuce na majetku.
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Závěrem bych rád poděkoval
místostarostovi,
členům
rady,
zastupitelům, členům kulturní komise,
knihovnici a kronikářce za jejich práci
v letošním roce. Poděkování patří všem,
kteří i malým dílem přispěli k dění a
zkrášlení naší obce. Velice bych si přál,
aby tato spolupráce pokračovala i nadále.
Přeji všem hodně
zdraví,
rodinné
pohody, lásky nejen
v čase Vánoc, ale i
celý
nadcházející
rok.
Usnesení č. 2 z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva
dne 14.12. 2006
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
2.11.2006
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně
závazné vyhlášky Obce Kostěnice číslo
1/2006, 2/2006, 3/2006.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
svého majetkového podílu tj.14/767 na
nemovitosti v obci a v k.ú. Vysoké
Chvojno, p.č. 261/33 Obci Vysoké
Chvojno. Nemovitost bude prodána za
dohodnutou kupní cenu, t.j.10,-Kč/M2,
s tím, že pozemek je a bude využíván jako
hřiště. V případě změny využití pozemku
je Obec Vysoké Chvojno povinna
nabídnout spoluvlastníkům nemovitost
zpět k odkoupení za stejnou kupní cenu.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu na rok 2006.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet
pro rok 2007.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje vstup
Obce Kostěnice , která je členem Svazku
obcí Loučná, do Mas Region Kunětické
hory.

8. Obecní zastupitelstvo ve věci 1. změny
Územního plánu sídelního útvaru Dašice,
Kostěnice, Lány u Dašic, k.ú. Kostěnice ve
smyslu §84 odst.2 písm.b/ zákona
č.128/2000 Sb., v platném znění:
I. schvaluje:
- změnu č. 1 Kostěnice - Územního plánu
sídelního útvaru Dašice, Kostěnice, Lány u
D., k.ú. Kostěnice, zpracovanou Ing.arch.
Petrem Kopeckým / A-projekt Pardubice /,
v červenci 2006
- Obecně závaznou vyhlášku o závazných
částech
- pořízení zastavovací studie pro lokalitu 6K vymezenou ve změně č. 1 Kostěnice ÚPSÚ Dašice, Kostěnice, Lány u Dašic,
k.ú. Kostěnice
II.vymezuje:
- dle ustanovení §29 odst.2 stavebního
zákona, závaznou část změny č. 1
Kostěnice - Územního plánu sídelního
útvaru Dašice, Kostěnice, Lány u D., k.ú.
Kostěnice, tak, jak je uvedena v obecně
závazné vyhlášce o závazných částech
ÚPO
III. rozhoduje o námitkách právnických a
fyzických osob takto:
V průběhu projednávání návrhu změny č. 1
Kostěnice - Územního plánu sídelního
útvaru Dašice, Kostěnice, Lány u Dašic,
k.ú. Kostěnice nebyla podána žádná
námitka.
IV. vyjadřuje se k stanovisku nadřízeného
orgánu územního plánování:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
stanovisko nadřízeného orgánu územního
plánování .
V. vyhlásí obecně závazným právním
předpisem závaznou část změny č. 1
Kostěnice - Územního plánu sídelního
útvaru Dašice, Kostěnice, Lány u Dašic,
k.ú. Kostěnice, na základě ustanovení § 84
odst. 2 písm. b/ zákona o obcích č.
128/2000 Sb.
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9. Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání
pořízení zastavovací studie pro lokalitu 6K vymezenou ve změně č. 1 Kostěnice ÚPSÚ Dašice, Kostěnice, Lány u Dašic,
k.ú. Kostěnice panu Ing.arch. Petrem
Kopeckým / A-projekt Pardubice /.
10.Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi
zaslat doporučený dopis pronajímateli

obecní hospody za nepřipravení salonku na
zasedání
obecního
zastupitelstva.
11. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o hospodaření v roce 2006.
12. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o připravovaných investicích na rok
2007.

Zimní společenské,
kulturní a sportovní akce
25. 12. 2006 – Štěpánská zábava
30. 12. 2006 Silvestrovský turnaj ve stolním tenise

13. 1. 2007 – Myslivecký ples
20. 1 .2007 Pojišťovna Generali – od 15:00 divadlo pro děti, večer taneční
zábava
27. 1. 2007 – Turnaj v mariáši

24. 2. 2007 – Společenský ples
17. 3. 2007 – Sokolský ples
18. 3. 2007 – Dětský karneval
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Blahopřejeme…

V měsíci říjnu oslavili své životní jubileum:
paní Marie Velinská
paní Oldřiška Kubíková
V měsíci listopadu oslavili své životní jubileum:
pan František Jírek
paní Anna Dašková
paní Anna Koubková
pan Jindřich Adámek
paní Růžena Nováková
paní Danuše Adámková
paní Hana Víchová
pan Pavel Marek
paní Hana Kovářová
V měsíci prosinci oslavili a oslaví své životní jubileum:
pan Jiří Roztočil
paní Milada Voříšková
Vzhledem k požadavkům čtenářů upravujeme tuto rubriku a budeme uvádět jubilanty
budoucí.
V měsíci lednu 2007 oslaví své životní jubileum:
paní Marie Bečková
pan Václav Kučera
paní Emílie Jeřábková
paní Marie Drozdová
pan František Novák
paní Jiřina Hrbková
V měsíci únoru 2007 oslaví své životní jubileum:
paní Miluše Pištorová
pan Ladislav Hrbek
V měsíci březnu 2007 oslaví své životní jubileum:
pan Josef Novák
paní Ludmila Marková
paní Božena Pátková
paní Jitka Zahrádková
paní Helena Jelínková
paní Ludmila Vlastníková
pan Jiří Janko
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Co se děje ve spolcích…
TJ Sokol Kostěnice ČOS
Pozvánky na akce, které pro vás
připravujeme a všechny vás srdečně
zveme:
25. 12. 2006
Štěpánská zábava s oblíbenou kapelou
Framal
30. 12. 2006
Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
(od 8:30 zápis hráčů, od 9:00 hrajeme)
17. 3. 2007
VII. Sokolský ples

S čerty nejsou žerty – 17. 12. 2006

V jednom knížectví žil spokojeně
mlynář Máchal se svým synem Petrem. Po svatbě
se zámeckou kuchařkou Dorotkou se ve mlýně
všem vedlo velmi zle. Mlynář záhy zemřel a Petr
zůstává ve mlýně se zlou macechou, která chce
vše jen pro sebe. Netuší ale, že v temných
jeskyních je Pekelné
království,
kde
vládne
pekelný
kníže Lucifer.....
Stalo se
již tradicí, že
k předvánočnímu
času
patří
pohádky. Letos si dětský divadelní soubor
KOSTÍK připravil mnohými oblíbenou
pohádku S čerty nejsou žerty. Na prknech
co znamenají svět se v hlavních rolích
předvedli nejen známí herci jako Miluška
Englichová – ANGELÍNA, Víťa Novák –
PETR MÁCHAL, Marek Kučera – KNÍŽE
a v dvojroli Vojta Dokonal – MLYNÁŘ a
LUCIFER, ale i nové nadějné hvězdy.
Kubík Pátek – KAPRÁL, Sandra Novotná
– DOROTKA, Míla Rybenský – JANEK,
Eliška Molková – SPRÁVCE, Lucka
Faltýnková – ADÉLKA a Lenka
Pulkrábková – ANNA MÁCHALOVÁ.
V dalších neméně důležitých rolích
jste měli možnost vidět Nikolku Pátkovou,

Andrejku Kučerovou, Gábinu Vášovou,
Terezku Škrobalovou, Dominika Kunce,
Péťu Lajnera, Martínka Janatku, Matěje
Hubálka a Michala Štose.
Doufáme, že jste se všichni
pobavili a přispěli jsme k navození vánoční
atmosféry.
Na závěr mi dovolte za TJ Sokol malé
přání:
Hromadu dárku, co srdce
pohladí, rodinu, přátele, co
nikdy nezradí, k bohatství
krůček, ke štěstí skok,
nádherné Vánoce i nový rok.
(J. Š.)
TJ Sokol Kostěnice
Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila,
nádherný stromek se rozsvítil do dáli.
Všechna srdce se vánoční náladou
naplnila.
Rádi bychom Vám
krásné svátky popřáli.
Na konci každého roku se všude
bilancuje a uzavírá rok.
Náš rok 2006 končí, ale cvičební
pokračuje dál.Všem přejeme hodně elánu
jak do cvičení tak i do soutěží, kterých se
úspěšně
účastníme. Jen tak dál.
Mikulášská nadílka se vydařila,čerti
si nikoho neodnesli, i když se velmi
snažili. Mikuláš vlídným slovem oslovil
naše nejmenší a předal nadílku.
Těšíme se, že se po novém roce
opět všichni setkáme v tělocvičně a také
24.2.2007 na našem tradičním plese.
Ještě jednou všem přejeme zdraví,
pohodu a mnoho radosti pod vánočním
stromečkem.
za TJ Sokol Kostěnice Čapková Mirka
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Myslivecké sdružení
Milí spoluobčané, rok utekl jako voda a
naše Myslivecké sdružení se připravuje na
uspořádání tradičního MYSLIVECKÉHO
PLESU, který se bude konat 13. 1 .
2007 od 20:00 hodin. K tanci a
poslechu Vám bude hrát, tak
jako na předešlém plese hudba
COMBI.

Předprodej místenek bude od 8. ledna 2007
každý den od 18:00 hodin u pana Englicha
čp. 125. Do tomboly jsme pro Vás
připravili dostatečné množství zvěřiny a
jiných hodnotných cen.
Na závěr nám dovolte, abychom
Vám do nového roku popřáli hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody.
členové mysliveckého sdružení

A něco na víc…
Mateřská škola
„Těšíme se na Vánoce
nejkrásnější chvíle v roce.
A kdy budou ?
Hnedle, hnedle, v pokoji
už stojí jedle.“
Vážení čtenáři,
dovolte mi jménem všech človíčků z naší
školičky popřát Vám všem klidné a
spokojené Vánoce a do roku 2007 hodně
dobrého, šťastného a spokojeného žití.

vyslechli velmi pěkné vystoupení dětí ze
školky, které opět přispělo k velmi milé
atmosféře této slavnosti. Jen malým
pláčem doprovodili projev pana starosty,
zvládli i přesuny z náruče do náruče při
slavnostním podpisu rodičů do pamětní
knihy a pohled do objektivu už pro ně
nebyl ničím zvláštním J.
Přejeme našim malým občánkům
hodně zdraví, pohody a lásky jejich rodičů.
(L. J.)

Gabriela Zahrádková

Vítání občánků
V letošním
roce jsme přivítali do
společenského života v
obci celkem 8 dětí.
První 3 jsme přivítali v prvním
pololetí. Dalších 5 malých občánků jsme
měli možnost přivítat dne 12. 11. 2006.
Novými kostěňáky tedy jsou již i
oficiálně tito chlapečci:
Matěj Štěpánek, Daniel Dlouhý,
Vojtěch a Ondřej Muffovi, Lukáš
Voříšek.
Samotné oslavy se vlivem shody
okolností mohli zúčastnit pouze
Matýsek a Daneček, ale nezalekli
se a jako zástupci této budoucí
chlapecké party soustředěně
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Změna výpůjční doby
v místní knihovně

každou neděli
od 17:00 do 19:00

Uzávěrka dalšího čísla
Kostěnických novin
bude 3. března 2007

Nový vlakový
jízdní řád

Z Kostěnic
do Pardubic
4:53
5:12
5:55
6:28
7:09
8:06
10:05
11:58
13:10
13:58
14:40
15:10
16:08
17:09
18:02
19:12
21:09
22:17

Z Pardubic
do Kostěnic
4:33
5:18

Z Kostěnic
do Chocně
4:43
5:28

6:25
6:59
8:13
10:13
12:13

6:36
7:09
8:22
10.23
12.23

14:23
14:48
15:43
16:26

14.32
15:53
16:36

18:23
19:26
20:29
22:36

18:32
19.36
20.39
22:46

Z historie...

O životě a starostech našich předků,
aby připravili snadnější život svým
potomkům:
Dráha
Státní dráha od Prahy k Vídni, se
stavěla roku 1846-7. Tou dobou zdržovalo
se v obci množství italských dělníků, kteří
pracovali na viaduktech v katastru obce se
nacházejících. První vlak jel roku 1848, jel
velmi zdlouhavě, snad proto, že trať byla
kol dokola obklopena diváky z široka
daleka.
Nádražní budova, která se nyní na
severu obce nachází, toho času vystavěna
nebyla.

Teprve v roce 1871 bylo přikročeno
ku stavbě nádraží, když v Dašicích se
zřizovala akciová společnost pro stavbu
„Rolnického akciového cukrovaru“.
Společnost tato vykoupila veškeré
pozemky pro nádraží a tím se stalo, že bylo
pojmenováno stanice „ Dašice“, ač leží
v katastru kostěnickém a
budovy jsou čítány do
Kostěnic.
Škola
1. kronika:
Kostěnice náležely od středověku
k farnímu kostelu a farní škole v Dašicích.
Patronát mělo panství pardubické.
Od dob Josefovských učilo se na
dašické škole česky i německy. Docházka
byla pilnější jen v zimě, od jara klesala
vždy o polovinu.
Vlastní školu měly Kostěnice teprve r.
1842
2. kronika
Roku 1841 nebylo v Kostěnicích školy.
Do té doby chodily dítky do školy do
Hostovic. Výše jmenovaného roku
ucházela se obec o zřízení samostatné
školy a sice u biskupské konsistoře
v Hradci Králové, která tu věc zaslala
krajskému úřadu do Chrudimi a tento zase
Místodržitelství do Prahy.
C.k. místodržitelství v Praze zřídilo
zde místo výpomocného učitele s čistým
ročním příjmem 84 zlatých 54 krejcarů.
Obec najmula místnost čp. 49, zaopatřila
věci k vyučování potřebné a Pardubický
biskupský úřad opatřil školu provizorním
učitelem Josefem Machkem, který r. 1842
na
místo
zde nastoupil.
Později
přestěhovala se škola do obecní pastoušky
čp. 64, kde až do roku 1853 setrvala.
Roku 1843 přiškolena byla osada
Moravanský do Kostěnic. V Moravanském
dříve měli privátního učitele, který od čísla
k číslu s dítkami přecházel a také stravován
byl.
Ač plán na novou školu již r. 1840
připraven byl, přece kostěničtí školu
nestavěli, za jedno pro neshodu o místo, za
druhé z obavy před velkými útratami.
Roku 1849 přenechala vrchnost
pardubická obci Kostěnice kus pole, ve
výměře 200 sáhů za cenu 12 zlatých u
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dráhy, kde nynější škola stojí a začalo se se
svážením materiálu.
Se stavbou školy opět nepospícháno, až
teprve z nařízení c.k. akr. hejtmanství r.
1852 k stavbě přikročeno. Rozpočet činil
2307 zl. 72 kr.
Ježto
však
obec od vrchnosti
pardubické vápno,
kámen,
cihly,
tašky,
prkna,
veškeré dříví a též
dlaždice zdarma
obdržela,
vyšla
stavba jen as na
1000 zl. Stavbu prováděla obec sama a
řídil ji tehdejší starosta Jan Teplý č. 38.
Dne 25. září r. 1853 byla škola od
tehdejšího
vikáře
pardubického,
důstojného pána p.Františka Černého
posvěcena.
Dle upraveného platu z roku 1852,
užíval učitel kostěnický následující příjmy:
Školního platu 98 ze 42 krejcar, 48 kr
koledy, mimoto měl k užívání 3 korce
pole, 2 měřice mouky a 3 míry ječmene
zrna. Výpomocný učitel Josef Machek
zemřel dne 12. května 1849 svobodný, stár
39 roků.
Dle paměti byl na svou dobu
učitelem dobrým, zejména vyučil mnoho
svých žáků na různé hudební nástroje.
Po něm nastoupil výpomocný učitel
Václav Šafář z Mikulovic, který působil
v obci po 27 let a byl roku 1875 přesazen
na řídícího učitele do Ohrazenic u
Pardubic. Po něm nastoupil za učitele Josef
Kučera, rodem ze Žvanic, který pobyl 33
let.
Až do roku 1877 byla škola
jednotřídní, teprve výnosem c.k. zemské
školní rady ustanoveno rozšířiti školu na
dvoutřídní.
Plán na školu a rozpočet
vypracoval Karel Brož, stavitel z Pardubic.
Rozpočet činil 8046 zlatých 09 krejcarů.
Roku
1879
počalo
se
s rozšiřováním školy a po tu dobu
vyučovalo se v čp. 1. Stavba byla
dokončena dne 25. října r. 1879 a sasickým
farářem důstojným pánem Josefem
Nechvílem posvěcena.

Pak byla hostina u pana Jana
Tesaře, které se zúčastnilo přes 30 hostů.
Následkem stavby školní budovy učiněn na
obec první dluh.
Prvním
podučitelem
při
správci školy J.
Kučerovi
byl
František Potěšil,
rodák z Pardubic,
po něm nastoupil
Václav
Košťál
z Dolan, Josef Kmoníček ze Dříče.
r. 1884 - 5 Emanuel Kudrnáč ze Sezemic,
r. 1886 – 7 Viktor Zahradník z Rybitví,
1887 - 95 Antonín Erben,
1895 – 98 František Kohoutek z Trnové,
1898 František Tichý z Bohdanče.
Josef Kučera odešel r. 1908 do
penze a vedl tento rok zatím správu školy
František Tichý a téhož roku po návrhu
místní školní rady ustanoven za správce
školy Jan Kubíček z Časů.
Při učiteli Františkovi Tichém
působil František Pleskot z Rybitví.
Ve
školním
roce
1909-10
navštěvoval František Tichý učitelský kurs
v Lounech a za něho tento rok zde působil
výpomocný učitel Josef Kolář ze
Staročenského.
Ve druhé kronice je ještě zápis z r.
1909 o kostěnickém nádraží.
Stanice nádražní ačkoliv stojí na
pozemcích obce Kostěnice nesla název
Dašice. Proti tomu podán obecním úřadem
na ředitelství státních drah do Vídně
protest a žádáno aby vzhledem k tomu, že
budovy jsou očíslovány popisnými čísly
obce Kostěnice nesly také název obce, do
které patří a navrhnut název Dašice –
Kostěnice. Ředitelství tuto změnu schválilo
a žádalo obnos 220 Kč na výdaje s tím
spojené. Leč obecní zastupitelstvo nechtělo
tento obnos zaplatit, až byl
teprve snížen tento
obnos na polovinu.
Od r. 1962 už
napořád
zůstává
název stanice
Kostěnice.
K. Udržalová
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Mlsné jazýčky
Tentokrát recepty od
M. Čerkalové
Čokoládová linecká
srdíčka s pařížskou
náplní
Linecké těsto a 100 g kakaa.
Na pařížskou náplň: 0,25 l smetany 30%,
100g bílé čokolády, 50 g cukru, 40 g Hery,
1 lžíce becherovky, čokoláda na polití.
Smetanu, cukr, Heru a čokoládu
přivedeme k varu a krátce povaříme. Na
dochucení přidáme alkohol. Hmotu
necháme v chladu odpočinout do druhého
dne.
Z lineckého
těsta
s kakaem
vykrajujeme srdíčka, která po upečení
slepíme pařížskou náplní po ztuhnutí je
potáhneme čokoládou.
Kokosové kuličky
140 g Hery, 240 g moučkového cukru, 30
g kakaa, 250 g dětských piškotů, 4
polévkové
lžíce
slazeného
kondenzovaného mléka, 2 lžíce rumu,
kokos na obalení.
Piškoty nastrouháme najemno a
povlhčíme kondenzovaným mlékem. Heru
utřeme s cukrem do pěny, přidáme kakao,
rum a piškotovou směs. Vše propracujeme
a necháme hodinu odležet. Pak tvoříme
kuličky, které obalujeme kokosem.
Linecké kytičky s jahodovou
marmeládou
250 g Hery, 150 g moučkového cukru,
350 g hladké mouky, 1 vejce, jahodová
marmeláda.
Změklou Heru utřeme s cukrem.
Poté přidáme vejce, mouku a necháme 4
hodiny vychladit. Těsto vyválíme a
vykrajujeme kytičky nebo jiné tvary.
Pečeme při 200 °C. Po vychladnutí
slepujeme marmeládou.

Oříšková kolečka s marmeládou
250 hladké mouky, 150 g Hery, 200 g
moučkového cukru, 100 g opražených
lískových ořechů, 3 žloužky, na náplň: 200
g malinové zavařeniny, na polevu
rozpuštěnou mléčnou čokoládu, na ozdobu
nahrubo nasekané pistácie.
Všechny přísady smícháme a
vypracujeme v těsto, které necháme
odležet půl hodiny v ledničce. Poté těsto
rozválíme a vykrajujeme z něho kroužky.
Při teplotě 180°C je v troubě upečeme do
zlaté barvy. Po zchladnutí kroužky slepíme
malinovou
zavařeninou,
potáhneme
čokoládou a před zatuhnutím posypeme
pistáciemi.
Kokosové hvězdičky s marcipánem
100 g hladné mouky, 120 g Hery, 100 g
mletého kokosu, 23 g cukru moučka, 2
lžíce rumu, 50 g marcipánu a 1 vejce.
V míse
smícháme
všechny
suroviny, přičemž nakonec přidáme Heru.
Těsto necháme 45 minut odpočinout. Pak
ho rozválíme a vykrájíme formičkou
hvězdičky, které pečeme při teplotě 180 °C
v troubě do zlatohnědé barvy.
Čokoládové rohlíčky
Na těsto: 150 g čokolády na vaření, 150 g
Hery, 210 g moučkového cukru, 210 g
nastrouhaných mandlí, na polevu čokoládu na
vaření.
Čokoládu rozehřejeme ve vodní lázni a
zchladíme ji na 32 °C. Rychle vmícháme Heru,
cukr a mandle.
Těsto necháme ztuhnout v ledničce.
Na pomoučeném stole vyválíme
válečky z těsta o průměru cca 1,5 cm,
asi 4 cm dlouhé. Válečky
vytvarujeme do rohlíčků upečeme
v troubě při teplotě 160°C.
Necháme je vychladnout. Poté je
potáhneme čokoládou a před
zatuhnutím
posypeme
na
nudličky nakrájenými mandlemi.
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