Ročník V. číslo 1

Počasí….
aneb lidové pranostiky

Časné jaro - mnoho vody,
jarní deště - mnoho škody.
Mnoho dešťů březnových hubené léto.

www.kostenice.xf.cz

Vážení čtenáři,
i v novém roce Vám prostřednictvím našich novin budeme
zprostředkovávat aktuální dění v Kostěnicích. Doufáme, že nám
zachováte přízeň, odpustíte občasné překlepy a oceníte náš nový
vzhled. Barevné
provedení si můžete prohlédnout na
internetových stránkách obce. Také vítáme všechny vaše
příspěvky, které můžete posílat na obeckostenice@seznam.cz
nebo je můžete odevzdat na obecním úřadě. Uzávěrka dalšího čísla
bude 15. června 2007.
Redakční rada

Hrom v dubnu - dobrá
novina, mráz květů více
nepostíná.

Již tradiční
akcí na konci
roku je turnaj
ve
stolním
tenise….
Vítězem pro
letošní rok se
stal
Lukáš
Čapek (více na
str.5)

Když duben laškuje, bývá
mnoho sena a obilí.
Jak hluboko v dubnu
namokne, tak hluboko v
máji vyschne.
Je-li květen teplý a jasný,
bude červen deštivý.
Jestli v máji neprší, červen
to dovrší.

leden – březen 2007

V neděli 18. 3.
se do místního
kulturního
domu
sešly
nadpřirozené
bytosti, aby se
vydováděly
při maškarním
reji (více str.6)
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Povolení pro studny…
Informace o studnách pro fyzické osoby
1) Studna vybudovaná před rokem 1955
( stačí když jste o tom věrohodně
přesvědčeni )
1.a) Stávající stav
Tato studna je legální stavbou (
nejedná se o tzv. „černou stavbu“ ) a užívání
podzemní vody z této studny se považuje za
povolené ( povolení k odběru vody je dáno
zákonem ).
1.b) Co dělat ?
V tomto případě nemusí občan nic
hlásit a o nic žádat !!!
2) Studna vybudovaná od roku 1955 do
31.12.2001
2.a) Stávající stav
Studna
nebyla
povolena
vodohospodářským orgánem a není k ní
povolení k odběru podzemní vody.
2.b) Co dělat ?
Je třeba zpracovat pasport stavby 2x (
můžete si zpracovat sami ) a požádat na
MmP/OŽP o povolení k odběru podzemní
vody ze studny – vyplnit formulář.
Paspart má být předložen ve dvou
vyhotoveních a musí obsahovat:
- zakreslení studny do katastrální mapy
s vyznačením vzdálenosti od hranic
pozemků, popř. budov
- výpis z katastru nemovitostí na
předmětný pozemek, který nebude
starší než 3 měsíce
- technický popis studny - typ studny
(kopaná, vrtaná, narážecí, apod.),
orientační rok výstavby, průměr
studny, hloubka studny, vystrojení
studny) nebo řez studnou s popisem
V žádosti o povolení k odběru podzemních
vod je též třeba vyplnit dobu, na kterou je
povolení žádáno ( nelze na dobu neurčitou ) a
množství odebíraných podzemních vod ( max.
l/s = výkon čerpadla a dále max. potřeby za
měsíc a rok ).

2.c) Stávající stav
Studna byla povolena vodohospodářským
orgánem ( dříve MNV, ONV, OkÚ, MmP ) a
studna má platné povolení k odběru podzemní
vody, které nabylo právní moci do 31.12.2001.
2.d) Co dělat?
Je třeba před 1.7.2007 podat žádost o
prodloužení povolení k odběru podzemních
vod ze studny ( není předepsaná žádost ) a
k žádosti se přiloží původní povolení pro
odběr podzemních vod ze studny. Toto platí
pro povolení, ve kterých je uvedeno, že se
jedná o užitkovou vodu, vodu k zalévání
zahrady apod., ostatní povolení zůstávají i
nadále v platnosti (zejména pro pitné účely).
3. Studna vybudovaná po 1.1. 2002
3.a) Stávající stav
Studna nebyla povolena vodoprávním
úřadem ( černá stavba) a není k ní povolení
k odběru podzemní vody.
3.b) Co dělat?
Je třeba požádat o dodatečné stavební
povolení stavby a požádat o povolení k odběru
podzemní vody ze studny na MmP/OŽP
(příloha č.2 a 7 k vyhl.č. 432/2001Sb., žádost
vpravo dole a ta nad ní ).
K žádosti o stavební povolení se
přiloží:
- 2x projektová dokumentace (PD)
studny
(zpracovaná
ověřená)
autorizovaným
inženýrem
pro
vodohospodářské stavby a vodní díla )
- souhlas podle ust. § 15 zák.č.183/2006
Sb., - Stavební zákon (vydává
příslušný stavební úřad (Dašice,
Sezemice, Magistrát města Pardubic a
Choltice)
K žádosti o povolení k odběru podzemních
vod je třeba doložit zejména:
- 2x posudek - vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí hydrogeologa,
s určením vydatnosti vodního zdroje
( max. l/s, max. m3/den,…) a možnosti
a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů
Další informace podáme a zájemcům žádosti o
povolení vyřídíme na obecním úřadě.
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Usnesení č. 2 z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 1. 3. 2007
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení
z jednání zastupitelstva ze dne 5.1.2007
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti
rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje obnovu zeleně dle
přílohy.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Dašice a obcí Kostěnice o výkonu
úkolů městské policie a pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek
mateřské školy ve výši 19 101,91 Kč, který bude převeden
do rezervního fondu a použit ke krytí hospodaření v roce
2007.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky inventur za rok
2006.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotace
na výstavbu cyklostezky ze státního fondu dopravní
infrastruktury.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje převod pozemků od
pozemkového fondu na obec a to: p. č.544/21, 91/2, 250/6,
621/4, 647 v k.ú.Kostěnice
9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o
povolování odběru podzemní vody ze studny.
10. Obecní zastupitelstvo ukládá
poptávkové řízení na dodavatele
pouličního osvětlení a rozhlasu.

starostovi vypsat
výstavby nového

11.
Obecní zastupitelstvo pověřuje radu k výběru
dodavatele výstavby nového pouličního osvětlení a
rozhlasu.
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje výměnu mycího pultu
v kuchyni mateřské školy.
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání výpovědi k
1. 4. 2007 panu Vášovi z obecní hospody a služebního bytu.
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Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 1.3.07: 498

Přistěhovali se:
Běla Pilná
Milan Pilný
René Střešíková
Josef Frydrych
Markéta Běloušková
Martin Běloušek
Helena Frydrychová
Pavel Frydrych
Jitka Dašková

čp. 174
čp. 174
čp. 35
čp. 35
čp. 137
čp. 137
čp. 175
čp. 175
čp. 83

Odstěhovali se:
Jaroslav Jeřábek ml.
Zuzana Ryšavá
Lukáš Voříšek
Stanislava Kolářová

čp. 90
čp. 147
čp. 147
čp. 69

Narodili se:
Filipo Forni
čp. 36
Adriana Vodrážková čp. 128

Opustili nás:
Jiří Rybenský
Jaromír Prudič
Anna Dašková

čp. 35
čp.139
čp. 83
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Vše nejlepší…
V dubnu oslaví své životní jubileum:

V červnu oslaví své životní jubileum:

paní Božena Kašparová

paní Marie Jiroutová
paní Dagmar Zrůstová

V květnu oslaví své životní jubileum:
paní Gertruda Svatoňová
pan František Krátký
paní Květa Kubíková
paní Jana Pištínková
paní Jana Kučerová

Pozvánka na
ochutnávku vína

27. dubna 2007

Všem přejeme
hodně zdraví a
štěstí do dalších let.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
celé sbírky, větší množství i
pozůstalost po sběrateli. Platím v
hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel: 724 229 292

od 19:00 v KD
Kostěnice

21. 4. 2007
od 7:00 do 12:00

bude přistaven
velkoobjemový
kontejner na domovní
odpad.

Hospoda u Vášů
Vás srdečně zve do místního
kulturního domu na

Velikonoční
veselení
8. dubna 2007
začátek od 20:00
hudba: Framal
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Silvestrovský turnaj ve stolním tenise

Již tradiční akcí TJ Sokola ČOS na konci
roku je turnaj ve stolním tenise.
Ráno nastoupili hráči plni sportovního
nadšení, které bylo po lenošení u vánočních
pohádek a pojídání cukroví celkem
pochopitelné.
Po těžkých rozřazovacích bojích sportovní
elán u některých pomalu vyprchával a tak se
ho snažili opět nabrat u sklenky dobrého
vína. Sama můžu posoudit, že tato nejen
sportovní akce se velmi podařila a kdo zde
byl, určitě nelitoval.
A jak celé klání dopadlo? Turnaj se
rozdělil na hru pro registrované a

neregistrované hráče a ti, kdo měli ještě sílu
dali čtyřhru. Výsledky byly následující:
Registrovaní – 1. Radek Hořeňovský
2. Ondřej Schejbal
3. Václav Toušek
Neregistrovaní – 1. Lukáš Čapek
2. Ruda Vích ml.
3. Mirek Schejbal
Čtyřhra – 1. Ondřej Schejbal a
Michal Padlič
2. Lukáš Čapek a Rudolf Vích st.

Zajímavé momenty z turnaje…
Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří nám umožnili tuto akci uspořádat:
p. Bujnoch - Zlatá štika, zámečnictví Vích, Klimatizace, vytápění – p. Jouza,
Hořeňovský Radek, TJ Sokol Kostěnice ČOS

Dalším

kulturním počinem se stal
v pořadí již 7. Sokolský ples, který proběhl
17. března. Bohatá tombola, skvělá hudba,
nápaditá výzdoba, originální předtančení,
nečekané překvapení a dobrá nálada, to vše
jsou přívlastky posledního plesu v letošní

sezóně. Kdo přišel určitě nelitoval a kdo ne
tak ho to teď doma určitě mrzí. Opět se zde
sluší poděkovat všem štědrým sponzorům.
Nejbližší akcí bude dětský den na který
všechny srdečně zveme.
-j.š.-

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Předtančení – Sladké mámení

V/1

Kostěnické noviny

Společenské a sportovní dění…

stránka 6

Taneční skupina MALINKY pod vedením Dity Svobodové

Překvapení – netančili pouze
lidé, ale i pejsci…
___________________________________________________________________________
TJ Sokol Kostěnice
Po zimě, která zajisté neudělala radost
milovníkům zimních sportů, se opět blíží
jaro, na které se mnohý z nás velmi těší.
Naše pravidelná cvičení probíhala dle
plánu. Jako
již
několik let, se opět
dařilo
našim
chlapcům
na
florballovém
turnaji. Chlapci jsou
opravdu šikovní a
už plánují další
účast na turnajích.

Jen tak dál.
V únoru jsme pořádali další ples, který
měl jako již po několik let velmi malou
účast. Opravdu nevím, čím to je
způsobeno. Bohatá tombola však potěšila i
při tak malé návštěvnosti. Děkujeme všem,
kteří do tomboly přispěli.
Z připravovaných akcí, bych Vás chtěla
pozvat na dětský karneval, který se bude
konat 18.3.2007 od 14.00 hod. v KD
Kostěnice.
Přeji všem krásné dny plné sluníčka a
pohody.
M. Čapková
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Obecní pozemky
Do kroniky zapsáno v roce
1910
Obecní
pozemky
mají
výměru as 10 jiter a náležená
ze dvou kusů, tak řečené
„horní obce“ a „dolní obce“.
Horní obec značně větší
nežli dolní, leží na hranicích
Bořicko Dvakačovických.
Pokud paměť sahá byla část
horní obce již před 100 lety
zoraná a sice část ta již se
rozkládá po kopci. Část dolní
nížinná sloužila pro pastvu
dobytka.
Dobytek
tento,
výhradně však prasata, pásl
obecní slouha. Posledním byl
dosud žijící nejstarší člověk
v obci Jan Hetych narozen r.
1821 dne 15.4.
Část horní obce, jež byla
zoraná, rozdělena byla na
dílce, které za nepatrný
poplatek
byly
přiděleny
k číslům.
Když roku 1874 uznáno, že
obecní výlohy nelze výnosem
z těchto
pozemků
krýti,
usneslo se tehdejší obecní
zastupitelstvo na pronájmu
dolejší části obce horní a byla
také tato část dne 12. srpna
1874
ve veřejné dražbě
pronajata.
Když r. 1877 přikročeno ku
stavbě pro dvoutřídní školu,
byla dána do pronájmu dolní
obec, pokud na dílce rozdělena
nebyla. Plat z dílců nově
upraven a tím přišly veškeré
obecní pozemky do jakéhosi
pronájmu.
Veškeré
tyto
obecní
pozemky byly z velké části
mokré a tak konečně roku
1890 usneseno v obec. zastup.
na odvodnění těchto pozemků.

Tehdejším starostou byl Jan
Svatoň, rolník čp. 66.
Odvodnění
svěřeno
p.
Kolářovi z Rovně, který jako
samouk
prováděl
práce
meliorační v okolí. Práce
provedena byla dosti obstojně,
ač na tehdejší dobu dosti draze
a bylo z toho v obci dlouho
značné rozladění a různých
mrzutostí,
avšak
nutno
přiznati, že pozemky tyto se
rozhodně o 70 % zlepšily a
jsou dnes nejlepšími pozemky
v obci.
Pozemky jsou rozdělené na
čtyři skupiny a sice: 21
největších poplatníků
má
nárok na dílce po 3 korcích
výměry, další 1500 sáhů, 100
sáhů a 500 sáhů.
Tato rozdělení dílců z obec.
pozemků
za
starostování
Josefa Kučery rolníka čp. 10
nejprve na dobu 12 let. Bylo
pak prodlouženo o 6 let, tedy
na let 18.
Po projití této doby v roce
1912 upraven za starostování
Frant. Poláka, rolníka čp. 19
stejný plat z 1 korce po 26 Kč
a doba nájmu prodloužena do
r. 1924.
Obecní pozemky – kronika
druhá
Obecní pozemky kostěnické
„Horní obec“ rozkládají se na
jih od obce, při hranicích
katastru obce Dvakačovic ve
výměře as 100 korců. Obec je
získala za Raabovy reformy od
panství
chrasteckého
po
dlouhém
sporu
s obcí
Dvakačovice.
Dolní obec nalézající se na
hranicích dašického katastru
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získala obec pravděpodobně
při
zakládání
rybníka
Moravanského výměnou za
zamočené pozemky založeným
rybníkem. Zdá se patrně, že
pozemek Bahenec patřící
kdysi k velkostatku dašickému
a který sahal do vsi až po čp.
42 zabíraje pozemek Fr.
Šmahela, školu se zahradou
čp. 54, 48, 42, 39,61,82.
Při
rozprodeji
panství
pardubického
byl prodán
dašický pivovar s příslušnými
budovami bývalého statku
dašického
společnosti
v Dašicích, která jej prodala
p.Dvořákovi.
Dříve,
ale
rozprodali celé kusy pozemků,
které k tomu patřily.
Tyto obecní pozemky byly
až na malé výjimky do roku
1880 pastviny. Na horní obci
se oraly jen horní dílce, spodní
část sloužila za pastviště. Ještě
roku 1875 byl honěn dobytek,
ponejvíce prasata na pastvinu
na horní obec.
Kostěnice byly proslulé
chovem prasat, zejména když
v letech 1870 – 80 honili
obchodníci z Holic prasata
pocházející z Polska po obcích
a prodávali je na úvěr a byly to
ponejvíce březí
prasnice.

Z jara to přihnali do obce a
na podzim zase sbírali peníze.
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V roce 1890 – 92 byly
Rakouské armády, rozloženi
To
stálo
jednoho
obecní pozemky na náklad
po obcích, jelikož nebylo
obchodníka,
jakéhosi
obce odvodněny, neboli
dostatek
kasáren
Švihovského život. Byl
ztrubkovány a staly se z nich
v Kostěnicích
to
byli
nalezen mrtev pod dubem
nejlepší pozemky v obci pro
obyčejně
husaři
nebo
mezi
Zminným
a
svoji hlinitou ornici.
dragouni, jezdili na obecní
Kostěnicemi v Radiších.
pozemky cvičit.
Když v letech 1870 – 80
byli v Kostěnicích vojáci
__________________________________________________________________________________
V době, kdy přibývají do
obce ve větším počtu nové
domy, vrátíme se do časů,
kdy domov v Kostěnicích
budovali ti první obyvatelé.
Kostěnické grunty,
jejich ceny a
posloupnost
Kostěnické grunty byly
původně značně rozsáhlé,
avšak dělením, jak v rodě,
tak odprodejem zmenšily se
jen
v statky
prostřední
velikosti.
Statek č. 1 – první zmínka
asi r. 1490
Pozůstával z obydelního a
hospodářského
stavení,
výměnkářského baráku a 139
měr pozemku.
Dle odevzdací listiny ze
dne 10. března 1823 a
smlouvy svatební ze dne 19.
října 1822 přijmuli tento
statek Jan a Anna Vopršálovi
za cenu 3156 zlatých.
Roku 1835 odprodali
výše jmenovaní manželé
Václavu Urbánkovi čp. 53
výměnkářský barák spolu se
40 měrami pozemku za 808
zlatých stříbra.
Ještě téhož roku 1835
koupil tento grunt se zbylými
99 měrami pozemku od
manželů Vopršalových Jan
špaček dříve vlastník čp. 12

za obnos 2648 zlatých
stříbra. Jan Špaček zemřel
roku 1854 a přešla usedlost
tato na jeho syna Jana
Špačka za cenu 7329 zlatých
16 krejcarů stříbra.
Proti tomuto vlastníkovi
podali knihovní věřitelé
stížnost, která však byla
zamítnuta a Jan Špaček jako
vlastník ponechán.

Později přenechal Jan
Špaček svému bratru Josefu
Špačkovi polovic pozemků a
místo pro vystavění nového
čísla a tak vzniklo z tohoto
gruntu ještě hospodářství čp.
75. Jan Špaček pro velkou
účast na veřejném životě a
jiným zaměstnáním, tížen jsa
dluhy, byl nucen nechati
hospodářství
prodati
v dražbě a koupil je Josef
Fibich rolník z Plateňska
v kterémžto rodu jest dosud
v držení. Po Josefu Fibichovi
nastoupil Jan Fibich, syn,
který byl zvolen místním
starostou osady v roce 1931.
Dřívější osudy toho čísla
jsou v knize dějin Kostěnice,
kterou napsal profesor Sakař
z Pardubic.
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Statek č. 2 – První známý
držitel kol roku 1494
Statek tento měl kolem
roku 1807 as 107 měr, byl
starou hospodou, zvanou na
rychtě. Kolem vedla cesta,
která byla tehdy důležitým
spojovacím
prostředkem
mezi Vysokým Mýtem,
Hradcem Králové a Prahou.
Hospoda stála okny do
pole, měla široké podloubí.
Zde
zastavovali
honci
s dobytkem,
s voly
až
z Polska hnanými a byla zde
i ohrada pro dobytek. Když
hospoda při velkém požáru,
který v Kostěnicích zuřil
vyhořela,
bylo
průčelí
obráceno do vsi.
Vlastníky roku 1807 byli
Josef a Kateřina Šafářovi a
pocházel odsud nejspíše
dosud žijící rod Šafaříkův.
Jmenovaní
manželé
odprodali od této usedlosti:
Matěji a Alžbětě Jiroutovým
8 měr pozemku za 434
zlatých 40 krejcarů stříbra,
Josefu a Anně Herzáňovým
čp.61 4 míry za 217 zlatých
20 krejc. stříbra. Václavu a
Anně
Šilbochovým
v Dašicích 1 jitro za 330
zlatých stříbra.
Roku 1860 postoupili
Josef a Kateřina Šafářovi
usedlost
tuto
prodejem
Josefu a jeho manželce Anně
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Frant. Kučera roku 1891
synu Josefu a jeho manželce
Nechvílovým za cenu 11380
prodal
hospodářství
Anně.
Tito
manželé
zlatých stříbra.
Františku
a
Františce
hospodařili na tom do roku
Roku 1872 prodali Josef
Ročkovým z Turova a tento
1885, kdy Josef Nechvíle
a Anna Nechvílovi 40 měr
v roce 1904 zrušil na tomto
zemřel a manželka Anna po
pozemku Václavu a Marii
čísle přes 160 let trvající
něm
převzala
polovici.
Konečným za cenu 6 600
živnost hostinskou.
Roku 1886 se provdala a
zlatých a utvořena nová
Dřívější osudy tohoto
prodala usedlost Františku a
usedlost čp. 30.
čísla v dějinách obce od
Anně Kučerovým, kterážto
Roku 1874 postoupili
prof. Sakaře.
Anna Kučerová byla sestrou
manželé Josef a Anna
K. Udržalová
zemřelého Josefa Nechvíle.
Nechvílovi
usedlost tuto
__________________________________________________________________________________

Jarní zvyky a tradice - Velikonoce
Pomlázka
Nejstarší zmínka o pomlázce pochází ze 14.století, z
pamětí pražského kazatele Konráda Waldhausera, který popsal
pomlázku ve velikonočním kázání: „…manželé a milenci šlehají
se metlami a tepají rukou v pondělí a úterý velikonoční. Ospalé a
lenivé časně z rána v pondělí velikonoční házejí do vody nebo
alespoň je polévají…“.
Pomlázka je dodnes živou tradicí a zároveň jedním z
hlavních symbolů Velikonoc. Pojem pomlázka značil a značí
svazek spletených vrbových proutků, jako nástroj určený
ke stejnojmennému šlehání dívek a žen, prováděného v Pondělí
velikonoční (dříve i o Velikonoční úterý, zvané „odplatné
outerý“, kdy děvčata oplácela hochům). Pomlázkou je také
nazýván výsledek koledování, ojediněle se s tímto názvem
setkáme u jména pokrmu (plzeňská nádivka „Sekaná pomlázka z
pomletého masa“).
Pomlázka (tedy prut – nástroj ke šlehání) měla a má
mnoho podob i krajových názvů. Pomlázku musel umět každý
chlapec a proto kolem toho, kdo uměl uplést pomlázku, se vždy
scházelo dost malých hochů, kteří se tomuto umění chtěli přiučit.
Do pomlázky se vplétala buď červená stuha, nebo červená nit.
Pomlázky se pletly různě velké. Od malých, které se nosívaly
stočené v kapse, přes klasické, s nimiž se chodilo na koledu, až
po téměř dva metry dlouhé, tzv. obřadní.
Šlehání symbolizovalo předání svěžesti, mladosti,
ohebnosti a zdraví mladého proutku. Děvčata se šlehala, aby byla
zdravá, pilná a veselá po celý rok. V hospodářství vyšlehal
hospodář čeládku, aby nebyla líná a zašel i do chléva, kde
vyšlehal krávu, aby se brzy otelila. Šviháním ovocných stromků
se měl ovocný sad probudit ze zimního spánku k další úrodě.
Vdaným ženám se pomlázkou vyháněl zlý jazyk. Šlehalo se také
na znamení přátelství mezi rodinami - děti nechodily k těm
sousedům, jejichž rodiče nebyli zadobře.
-l.j.-

Lásky čas
Květen je pod vlivem
planety Venuše, ta je
pojmenovaná podle bohyně
lásky, štěstí, jara a milostné
poezie. Nikdo už nikdy
nezjistí, zda to byla římská
Venuše, řecká Afrodita,
slovanská Lada či nějaká jiná
bohyně lásky, která vedla
ruku Karla Hynka Máchy,
když psal proslulé verše:
Byl pozdní večer - první máj
- večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
A protože trocha poezie
nikoho nezabije, vžil se v
Praze hezký zvyk nosit v
prvomájový podvečer k soše
tohoto romantického básníka
kytičku květů. Při té
příležitosti se milenci zastaví
pod rozkvetlou třešní (nebo
břízou), protože, jak praví
lidová moudrost, dívka na
prvního máje nepolíbená do
roka uschne. Májové oslavy
tedy nebyly jen záležitostí
vesnice, ale pronikly i do
měst. Známé jsou například
tradiční jarní studentské
slavnosti - majálesy. -l.j.-

(zdroj: České tradice)

(zdroj: České tradice)
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Mlsné jazýčky
Tentokrát jsme získali základní
recepty na sladké laskominy známé spíše z cukráren.

Věnečky
¼ litru vody, špetka soli, 10 dkg tuku, 10 dkg cukru, 20 dkg
hladné mouky, asi 5 vajec /podle velikosti/. Vodu sůl a tuk
vaříme do prudkého varu zasypeme mouku s restujeme na ohni až
se nelepí na vařečku. Vysypeme do mísy a po jednom vmícháme
vejce. Sáčkem tvoříme věnečky, pečeme prudce.

Větrníky
Těsto připravíme stejně jako na věnečky. Sáčkem stříkáme na
pomaštěný plech kolečka. Pečeme zprudka, po 5 minutách
pouštíme páru z trouby, aby se větrníky nepotrhaly. Vychladlé
rozkrojíme a plníme.
Náplň – ½ žloutkový krém, ½ karamelový krém.
Naplněné větrníky poléváme kávovou polevou, která se
připravuje jako bílá a karamelem se obarví na kávovou.
Žloutkový krém z ½ l mléka uvaříme žloutkový krém.
Vychladlý vyšleháme a vmícháme něj ¼ litru šlehané šlehačky.
Karamelový krém – 40 dkg cukru vaříme na ohni v kastrolu.
Když se rozpustí a zabarví do zlatova, zalijeme ½ litrem
šlehačky. Krém je třeba připravit den před použitím. Druhý den
šleháme ještě s ¼ litru šlehačky.

Kávové bezé řezy máslové
15 dkg bílků se ušlehá s 10 dkg krupicového cukru. Do
ušlehaného zamíchat 5 dkg mletých buráků smíchaných se 4 dkg
hladké mouky. Těsto natřít na papír a prudce péci. Slepit
máslovým kávovým krémem. Na povrchu postříkat čokoládou.

Laskonky
42 dkg bílků ušlehat s 30 dkg krupicového cukru. 60 dkg cukru
svaříme na řetěz a zalijeme do ušlehaných bílků. Po 5 minutách
šlehání vyjmeme ze šlehače a zamícháme 25 dkg cukru moučky
spolu s 50 dkg bílých mandlí nebo kokosu. Natíráme přes
formičku na čisté, pomaštěné a moukou posypané plechy, pak
v troubě zvolna sušíme. Slepujeme máslovým oříškovým
krémem.
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