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říjen - prosinec

Zimní akce
25. 12. - Štěpánská zábava
30. 12. - Turnaj ve stolním
tenise
7. 1. – Tříkrálový koncert
MŠ v kapli
16. 1. - Myslivecký ples
23. 1. - Mariášový turnaj
6. 2. - 10. Sokolský ples
6. 3. - Dětský masopust
1. 11. 2009 Uspávání broučků
Vánoční pohádka – Princezna ze mlejna 19. 12. 2009

2009
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Z obecního úřadu...
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Obec Kostěnice nabízí pro zájemce volné
pracovní místo zaměstnance OÚ na provádění
úklidu a údržby v obci. Nástup možný od 1. 4.
2010. Případní zájemci získají informace na OÚ
v úředních hodinách. Požadavky: zdravotní
způsobilost, řidičský průkaz skupiny B.

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje pro rok
2010 poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
ve stejné výši jako v roce 2009 a to 490,- Kč
za občana, dále 50,- Kč za jednoho psa a 75,Kč za dalšího psa.

Upozornění:

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje komisi pro
obnovu zeleně v obci ve složení: Jeřábek Josef,
Vích Rudolf, Lorenc Čestmír.

Volné pracovní místo

poplatky za odpady a za psy zůstávají stejné a
budou vybírat 18., 21., 25. a 28. ledna 2010

Obecní kalendáře pro rok 2010

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
informaci starosty o záměru města Sezemice na
výstavbu bioplynové stanice.

Omlouváme se občanům, ale z důvodu
nekvalitního tisku kalendářů pro rok 2010, se
pozdrží jejich rozdávání. Hned jak proběhne
reklamace, můžete se na ně těšit.
Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 17. 12. 2009
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 17.9. a
24.9.2009
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p.č. 451/8 v k.ú.Kostěnice a stanoví
cenu na 50 Kč/m2.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro
rok 2010.
6. Obecní zastupitelstvo neschvaluje
vybudování fotovoltaické elektrárny na
pozemcích p.č. 493/1, 491/1 v k.ú. Kostěnice
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu
nájemného v obecní hospodě pro rok 2010.

Krásné prožití svátků
vánočních
a do nového roku mnoho
úspěchů.
přejí V. Pulkrábek a J. Zahrádko
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Blahopřejeme:

V MĚSÍCI LEDNU 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Jiřina Dostálová
paní Marie Bečková
paní Marie Drozdová
paní Jiřina Hrbková
paní Marie Hyláková
paní Jindřiška Drábková
pan Václav Kučera
V MĚSÍCI ÚNORU 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Miluše Pištorová
pan Ladislav Hrbek
pan Zdeněk Kučera
pan Břetislav Harapát
V MĚSÍCI BŘEZNU 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Ludmila Voříšková
paní Jiřina Půhoná
paní Danuše Englichová
paní Ludmila Marková
paní Zdeňka Poludová
pan Břetislav Teplý
pan Vladimír Vít

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Děkuji všem členům kulturní komise OÚ Kostěnice za práci v roce 2009 a přeji pohodové prožití
vánočních a novoročních svátků.
Gabriela Zahrádková, předsedkyně kulturní komise

_____________________________________________________
Z obecní statistiky:
Přistěhovali se:
Lukáš Čapek
čp. 148
Marie Čapková čp. 148
Lukáš Čapek ml. čp. 148

Počet obyvatel k 1. 12. 09: 516
Odstěhovali se:

Narodili se:

Eliška Vohraliková
Vlasta Voříšková
Dana Zímová
Pavel Faltýnek
Miroslav Kaplan

Veronika Čapková čp. 148

Opustil nás:

čp. 16
čp. 16
čp. 148
čp. 63
čp. 62

Emilie Jeřábková čp. 74
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Společenské a sportovní dění…
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Pozvánka na tradiční Tříkrálový koncert
.
Srdečně Vás zveme na tradiční Tříkrálový koncert pořádaný naší Mateřskou školou Kostěnice
v kapli Panny Marie v Kostěnicích dne 7.1.2010, začátek v 16.00 hod.
Na nebi létají v podvečer andělé,
pod bílou peřinou spí celá zem
Šťastné a veselé Vánoce
přejeme všem !
Mateřská škola Kostěnice
_________________________________________________________________________________

Předvánoční jarmark 19. 12. 2009
Přípravy na kostěnický jarmark začaly už dva
měsíce dopředu. Děti (pod vedením Milušky
Englichové ml., Zuzky Kubíkové, Sandry
Novotné a Dianky Zahrádkové) vyráběly různé
dekorace a ozdoby z keramiky, z papíru, tvořily
svícny z chvojí...snažily se, co jim síly a
fantazie stačily, aby na jarmark bylo všechno
připraveno.
Kostěňačky (Martina Dostálová, Miluše
Englichová, Jana Haková, Erika Kubíková,
Ilona Kuncová, Lucie Lohynská, Stanislava
Novotná, Jitka Pátková, Renata Spálenská a
Jana Víchová) napekly spoustu výborného
cukroví, které slavilo obrovský úspěch. Mockrát
děkujeme!
Poděkování patří také dětem z mateřské
školy, které s nadšením vyvalovaly těsto a
vykrajovaly nádherné perníčky, vyrobily
dlouhý papírový řetěz a namalovaly obrázky.
Paní ředitelka, Gábina Zahrádková, nám pak
zapůjčila výtvarné práce dětí na výstavu a
některé výrobky dala na prodej.
Lucie Lohynská se postarala o vánoční
čaj, várnici nám ochotně zapůjčila Základní
škola Dašice. K dispozici byl také punč, který
zmizel během chvilky. Na příští rok se
připravíme lépe. :-D
Děkuji myslivcům, z jejichž peněžního
daru jsme čerpaly na materiál.
Poslední poděkování patří všem
návštěvníkům jarmarku. Nakoupili jste si věci
za neuvěřitelných 3 000.- Kč. Tyto peníze
pojedeme ve středu 23.12. s dětmi osobně
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předat do Dětského centra Veská. Takový
úspěch nás opravdu velmi mile překvapil! Suma
se ještě rozrostla o vstupné z nedělního
vánočního koncertu.
Ještě jednou všem moc a moc děkuji!!!
Nashledanou příští rok!
Zuzana Kubíková
A na jarmark plynule navázalo divadelní
přestavení místních dětí – Princezna ze mlejna.
V pořadí je již devátým počinem dětského
divadélka.Za ty roky se v něm vystřídala řada
brilantních herců. A někteří z nich se ujali role,
nacvičovat a zajišťovat toto milé předvánoční
pozastavení… Za čož jim patří dík. Dále bych
chtěla poděkovat všem, kteří se rozhodli přijít a
tím i snažení malých divadelníků podpořit. Po
dlouhé době byl plný sál a tak doufám, že tomu
tak bude i nadále.
V hlavních rolích se přestavili:
Lucie
Faltýnková
(Eliška,
čarodějnice,
maminka), Milan Rybenský (Jindřich), Tereza
Škrobalová (čert), Nikola Pátková (vodník) a
Jakub Pátek (mlynář, otec).
V dalších rolích jsme tak viděli: Veroniku
Teplou (kníže), Dominika Kunce (Jean),
Kateřinu Škrobalovou, Martinu Zábranskou a
Elen Peterkovou.
Režie se ujala Sabina Kuncová a dalšími
pomocníky byli: Lenka Jiroutová, Zuzana
Teplá, Miluška Englichová ml. a Aleš Hajdák.

Společenské a sportovní dění…
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Pohádka se líbila velkým i malým a herecké
výkony byly po zásluze odměněny potleskem
publika. Už se těšíme, co pro nás připraví příští
rok.

Stejně úspěšnou akcí bylo i listopadové
uspávání broučků. Děkujeme všem, kterí si
rozsvítili lampionek a doprovodili broučky
k zimnímu spánku.
(-j.š.-)

_________________________________________________________________________________

Pozvánka do knihovny
V době dlouhých zimních večerů bychom Vás rádi pozvali do obecní knihovny.
Knihovnicí je Štěpánka Janatková, která kromě běžného provozu zajišťuje i pravidelnou výměnu
knih a přísun knižních novinek z ostatních knihoven v okolí.
Najdete zde výběr knížek pro děti od obrázkových leporel přes první čtení až po dobrodružné
romány. Pro dospělé nabízí beletrii jak klasickou tak současné autory, dále zajímavé tituly jako
životopisy osobností, hobby knihy atd.
Za zmínku stojí také nabídka časopisů. Součástí služeb knihovny je i veřejný internet.
Knihovna sídlí v budově obecního úřadu a je otevřena každou neděli od 18 do 19 hodin.
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Zajímavosti a trochu zábavy
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Z Historie…
Od časů, o kterých si čteme v kronikách, je to bez mála 80 let a stejně jako tehdy, i dnes je člověk
bezmocný proti přírodě, když ona se rozhodne ukázat svou sílu. A člověku nezbývá nic, než se
s pokorou podřídit.
Členy výboru: Frant. Šafařík
četnický kapitán ve výslužbě,
Rok 1926
jako pokladník, František
Vích
Rudolf,
dělník
Roček, František Krátký čp.
z Moravanského.
Rok 1926 byl rokem vlhkým.
12, František Krátký čp. 34,
František Teplý obdržel čp.
Jaro začínalo slibně, ale po
Lad. Krátký čp. 75 a František
101,
zasetí, když se měla jednotit
Svatoň, čp. 57.
Bedřich Andrlík čp. 102
cukrovka, přišly deště a trvaly
Projekt
zadán
fa.
František Král čp. 103
až přeze žně.
Dvořák z Pardubic. Družstvo
Rudolf Vích čp. 104
Cukrovka zarůstala do
se dělilo na 2 skupiny a sice
Tím byla jedna strana
té míry, že nebylo jí možno
povodí potoka Březinky a
nové
ulice
k cihelně
trávy a plevele zbavit. Také
povodí Hájovky, kde na
vystavěná.
výnos zůstal pozadu, ač ještě
hranicích
katastru
obce
V čp. 1 zemřela sestra
slušně platila, ale práce řepné
Dvakačovice
se
přimklo
majitele
hospodářství
stály tolik peněz, že se to
družstvo obecních pozemků
Anastázie Fibichová, byla
nevyplácelo a zdržely se až do
Dvakačovických.
z části ochromená na údech
senoseče ba i déle.
Dne (datum neuvedeno)
mrtvicí.
Rovněž brambor se
vypukl z neznámých příčin
V čp.
41
zemřel
neurodilo,
obilí
kdo
požár domku Frant. Veselé čp.
výhybkář na dráze Frant.
nepanákoval trochu porostlo.
43, který byl kryt došky. Ač
Veselý, zanechav 2 dítky. Měl
Píce bylo dosti, ale rok,
bylo kolem poledne přece
nemocný žaludek
celkem vzato nebyl dobrým.
požár zachvátil vedlejší čp. 47,
Dne 12. března nalezen byl
pozemky byly tou měrou
hostinec
Flory
Valtrové,
utopený Josef Herzáň. Ačkoliv
namočené, že o žních se nopy
rovněž došky krytý. Obě
byl z dobré rodiny, rád se
někde vynášely na cesty,
budovy shořely, jinak se
napil, což se mu stalo
jelikož se vozy zabořily, že se
ničeho nestalo a zmizely jen
osudným.
to nemohlo vyvézt.
dva nepěkné baráky, jichž
Pozůstalá dcera po
Následkem neobyčejného
nebylo škoda.
Janu Mandysovi čp. 39
mokra, zvažovali rolníci, zda
Oba
byly
vkusně
provdala se do Ostřešan za
by nebylo dobře udělati
opravený,
ač
zejména
nájemce statku p. Havránka.
hromadné odvodnění. za tím
Františku Veselou to mimo
Poněvadž byl evangelík a
účelem dopsal starosta na
pojistného stálo ještě 20 000,-jinak
hodný
člověk,
zemědělskou radu, by poslala
Kč. Hostinec Flory Valtrové
přestoupila na evangelictví.
řečníka na schůzi zájemníků.
byl opraven a financován její
Když měla první dítko
Zemědělská
rada
sestrou
provdanou
onemocněla a v nemocnici
ochotně
vyslala
svého
Aufcerhtovou.
zemřela. Byla pochována do
zástupce v osobě přednosty
Na pozemcích Fr.
rodinné hrobky Mandysovy
technické
kanceláře
Šafaříka čp. 20 začalo se opět
v Kostěnicích.
v Pardubicích
inž.
rady
se stavbou .
V čp. 37 zemřela paní
Kučery,
který
také
po
Koupil sobě místo a začal
Magdalena Černá, matka Fr.
přednášce ihned družstvo
stavěti:
Černého, kováře v Kostěnicích
ustavil. Předsedou zvolen pan
Fr. Teplý, zedník, který vzal
ve věku 82 let. Byla narozená
Fr.
Palata
z Kostěnic,
sobě za manželku Jindřišku
v Kostěnicích čp. 15, které
místopředsedou p. Josef Dušek
Podanou, dceru domkáře čp.
tehdy
patřilo
rodině
z Dvakačovic, jednatelem p.
36. Bedřich Andrlík, dělník
Kořínkově, jako dcera Fr.
Karel Stejskal z Kostěnic.
z Kostěnic, František Král,
Kořínka, majitele hostince a
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rolníka.
Byl posledním členem kdysi
zámožného rodu Kořínkova.
Rok 1926 z druhé
kroniky
Tento
rok
byl
neúrodný. Zaselo se jakž takž
za vlhka a pršelo tak značně,
že cukrovku nebylo možný
opracovat, zarostla tak silně
plevelem a když se ku konci
června jakž takž opracovala
bylo tolik plevele, že se musel
vynášet, na což nebyli občané
zvyklí.
I o žních bylo tak
značné mokro, že na pozemky,
které nebyly meliorované, neb
jak se lidově říká strubkovaný,
nemohlo se pro mandele jeti
s vozem a když, tak málo
nakládati.
Na tento stesk svolal
starosta Fr. Polák schůzi
občanů
a
požádav
zemědělskou radu o vyslání
řečníka založilo se za jeho
přítomnosti „Vodní družstvo“.
Plány,
neboli
projekt
meliorační dány ke zhotovení
Ing. Dvořákovi z Pardubic.
Poněvadž katastr má dvě
povodí a sice: „ Březinka“ kde
potok vedoucí od Moravan a
částečně Bořic vedl katastrem
ku Kostěnicům, protékaje
v roce 1780 -90 zrušeným
rybníkem “ Kozlovcem“, maje
na obou stranách dobré hlinité
pozemky a luka. Druhé povodí
jdoucí
nedaleko
hranic
Dvakačovických a procházejíc
za
Raaabovy
reformy
zrušeným
rybníkem
„Bělecko“, jehož voda teče od
jihovýchodu k západu a sice
skrze jižní část katastru obce a
jde do regulačního potoka
.

Zajímavosti a trochu zábavy
obce
Lhoty
Uhřetické
k Hostovicům a a vlévá se do
mlýnské strouhy Dvakačovice
– Zminný.
Za předsedu zvolen p.
Frant. Palata čp. 35. Byly s tím
různé nepříjemnosti, zejména
s placením, ale konec konců se
s tím smířili i byli tomu rádi.
Jednou
v poledne
chytil
domek doškový čp. 43,
náležející Františce Veselé a
od toho hospoda čp. 47
náležející Ignáci Valtrovi,
takto dobrému židovi.
Nebylo jich škoda,
hyzdily jen obec a jsouc slušně
vystavěny, pěkně vynikají.
I
tento
rok
se
pokračovalo
na
stavbách
domků na pozemcích Fr.
Šafaříka a dostoupilo čp. 104.
tím zastavěna celá strana až po
družstevní cihelnu.
Tento rok zemřelo 5 občanů.
Rok 1927
Rok
1927
začínal
normální povětrností. Obilí
stálo dosti dobře, ale časně
z jara začínal bouřlivě, hned
v dubnu, koncem měsíce přišel
liják s kroupami a dle starého
lidového pořekadla, že padajíli kroupy v dubnu, spadnou
přede žněmi se tato pranostika
plně osvědčila ku zkáze celé
obce.
Z pátku na sobotu dne
4. a 5. června as okolo půlnoci
zahřmělo, že mě to probudilo.
Vyběhl jsem ven a začal vítr a
ohromný mrak se blížil pokud
pro tmu bylo lze rozeznati.
Vrátiv se zpět do
světnice slyším tlukot na okna
a vyběnuv ven, viděl jsem
krupobití
neslýchaných
rozměrů. Kroupy velikosti
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lískových ořechů, větší i menší
sypaly se tak, že za několik
minut byly pod okapy celé
závěje. Při tom burácel hrozný
vítr.
Toto krupobití trvalo as
25 minut. Pokud v noci jsme
mohli zjistit, obilí sice stálo, až
teprve ráno naskytl se obraz
pravé hrůzy.
Žita, která byla skoro
odkvetlá byla úplně polámaná,
neb aspoň tak potlučená, že
odumírala. Pšenice, které
začaly metat, měly buď klasy
zpřerážené, neb nemohly
vůbec vymetat, jelikož plůcha
(listový obal obilního zrna –
pleva), byla tak potlučená, že
uschla a klas vylezl polámaný.
Ječmeny a ovsy, které byly ve
výši as 40 cm byly na 40 %
zpřeráženy. Nejhrůznější byl
pohled na cukrovky. Z těch
růstaly jen kořeny v zemi,
ostatní listoví bylo otřískáno a
odplaveno. Jetele byly tak
roztřískané, že už dál nerostly.
Brambory
byly
hodně
zpřeráženy.
Ráno, když se chodilo
po polích, byly příkopy plné
krup.
Starosta obce F. Polák
svolal ihned schůzi obec. zast.
a usneseno, by ještě s jedním
členem obec. zast. odjel na
hejtmanství, co by se nechalo
dělat.
Zatupující
úřadník
vyslal ihned komisi a ta také
odhadla stupeň poškození na
70 – 80%. Na intervenci p.
poslance Udržala, t. č.
předsedy vlády, který sem
přijel a škodu shlédl, jakož i
poslanec
lidové
strany
Adámek, dostala obec 5000
Kč státní podpory a nějaký
odpis daňový.
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Krupobití
šlo
od
Chrudimi
mezi
Lhotou
Uhřetickou a Dvakačovicemi
ku Kostěnicům, Moravanům,
Slepoticům a bylo pruhovité,
někde více, někde méně
škodlivé.
Část katastru směr od
Hostovic na nádraží Dašice –
Kostěnice
byla
méně
poškozená, tak že u našeho
hospodářství zůstalo u silnice
Lhotecko Hostovické as 5
korců
žita
skorem
nepoškozeno, kdežto poloha
Březinská byla úplně zničená.
Poněvadž nikdo krupobití
nepamatoval, staří pamětníci
počítali as 70 let co silně byla
obec potlučená, nebyl nikdo
pojištěn.
Cukrovky se vzpamatovaly
a narostlo cukrovky ještě
mnoho, rovněž brambor a
píce, ale obilí bylo málo a
muselo se kupovat obilí k setí
a ku krmení. Byl to rok
katastrofální
a
také
zadluženost stoupla.
V prodloužené ulici na
pozemcích Fr. Šafaříka se opět
stavělo.
Josef
Kraissinger
z Moravanského stavěl čp.
105,
Jan
Franc
z Moravanského čp. 106, Josef
Novák z Koloděj čp. 107,
Frant. Hetych z Kostěnic čp.
108. Do hospodářství čp. 22
přiženil se, vzav si za
manželku Marii Sedmikovou
Josef Štěpánek ze Dřenic. Čp.
2 převzal po otci Frant. Roček
syn,
s manželkou
roz.
Sedlákovou z obce. čp. 36
koupil od Josefa Podaného zeť
Hynek Polívka s manželkou
Marií.

Zajímavosti a trochu zábavy
Po čtyřletém období
uplynulém od voleb obecního
zastupitelstva konaly se volby
dne 5. října.
Zvoleni byli za stranu
Republikánskou: Fr. Polák, Fr.
Palata, Fr. Roček, Jan Fibich,
Jos. Vosáhlo, Jos Vomáčka
z Kostěnic a Jos. Sláma
z Moravanského . Za stranu
českosocialistickou – Jednota
domkářů a malozemědělců
Frant. Kučera čp. 23, Frant.
Půhoný čp. 64, Fr. Krpata,
výhybkář na dráze a Josef
Šmidrkal z Moravanského. Za
stranu Katolickou lidovou
zvoleni: Frant. Krátký čp. 34,
Rudolf Vích čp. 105, Jos
Wimer a Ant. Besperát
z Moravanského.
Starostou
zvolen
Frant.
Polák,
náměstkem Fr. Palata a Fr.
Půhoný. Do obecní rady Fr.
Krátký a Fr. Roček. Volby
odbyly se klidně.
Dne 3.1. zemřel Fr.
Roček, rolník čp. 2, před Fr.
Palatou starosta obce a dobrý
hospodář. Dlužno vzdáti čest
jeho památce. V čp. 9 zemřel
Fr.
Konečný
chalupník.
Stonaje odporučil usedlost
synu Františkovi a zanedlouho
5. dubna zemřel. Přistěhoval
se do obce ze Lhoty Uhřetické,
koupiv čp. 9.
V mladém věku zemřel
Jaroslav Svatoň, student, syn
Jaroslava Svatoně, rolníka čp.
21. V čp. 81 zemřela pí. Marie
Jirková, matka Františka Jirka
truhláře v Kostěnicích rozená
Rázková z Kostěnic.
Františkovi Krpatovi,
výhybkáři na trati, který bydlel
v domku u trati (dnes už je
zbourán) u silnice ku Lhotě
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Uhř. zachytil vlak dceru Jiřinu
a usmrtil ji.
V obecním
domku
zemřela kdysi rolnice čp.4
Anna Víšková ve stáří 88 let.
Byla to osoba svárlivá, která
nemohla u syna, který měl na
českoskalicku
v nájmu
hospodářství se snést a přišla
na obec. K posledu chodila po
číslech na jídlo.
Dne 4. prosince měly
se konati volby do místní obce
Kostěnice a do místní obce
Moravanský.
Dohodou
usneseno
volby
nekonati
a
byla
navržena jednotná kandidátní
listina dohodnutých stran
Kostěnicích tím způsobem, že
se navrhly tytéž osoby, které
byly v politické obci, vyjma
osob z Moravanského a jinak
zůstalo při osobách jejž vyšly
při volbách do polit. obce.
Místním
starostou
zvolen starosta polit. obce
Frant. Polák.
Stejný rok v druhé kronice.
Rok
tento
začal
bouřlivě, ale úroda byla velice
pěkná, jenže přišla na ni, řídká
u nás katastrofa – krupobití.
Před svátky svatodušními
z pátku na sobotu as v půlnoci
ze 4. na 5. června přihnal se
ohromný mrak s vichrem a
přinesl kroupy. Kroupy padaly
jako lískové ořechy a i větší a
sypaly se as 20 minut, které
zničily skoro celou úrodu
najmě
žita,
která
byla
vymetána a kvetla. Pšenice
byly na vymetání a majíce
otlučené
vršky
nemohly
vystrčiti klas. Žita byla
zpřerážena a co zůstalo,
nenalilo řádně, takže
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bylo jako zadina. Ječmeny
byly sice hodně zpřerážené,
ale dosti dobré, rovněž tak
ovsy. Značně potlučen byl i
jetel a brambory. Cukrovka,
která byla již vyrostlá, že
zakrývala zem, byla tak
roztlučená, že bylo vidět jen
trochu pahýlu po chrástu, ale
brzy obrazila a byla dosti
obstojná.
Krupobití zasáhlo až na
malé vyjímky skoro celý

Zajímavosti a trochu zábavy
katastr. Pokud sahala paměť,
nebylo podobného krupobití
po sedmdesát let. Nejhorší
bylo, že nikdo nebyl na kroupy
pojištěn. Tento rok byly
postaveny na pozemcích Fr.
Šafaříka čtyři domky a sice čp.
105
postavil
František
Kraissinger, čp. 106 Jan Franc,
čp. 107 Josef Novák, čp. 108
František Hetych.
Dne 18. října 1927,
konány nové volby. Voleb se

stránka 9

zúčastnily 3 politické strany.
Strana
republikánská
zemědělská, strana národně
socialistická a katolická –
lidová.
Starostou zvolen opět
F. Polák. Mimo politickou
obec, konány volby do osad –
dohodou stran zvolené osoby
v politické obci.

Krásné Vánoce, ve zdraví a pohodě prožitý rok 2010
přeje Květa Udržalová
______________________________________________________

Krásné Vánoce a
šťastný nová rok 2010 přejí:
redakční rada
Tj Sokol Kostěnice ČOS
hudební skupina Zákaz stání

VII/4 Kostěnické noviny

Zajímavosti a trochu zábavy

stránka 10

Mlsné jazýčky
Čínské řízečky

Nakládané vuřty

½ až ¾ kg kuřecího masa (prsa), nebo
krůtí, 3 vejce, 3 lžíce solamylu, 1 lžice
plnotučné hořčice, 1 ½ lžíce oleje, 1
lžička soli, 1 lžička cukru, ½ lžičky chili
koření, trošku sladké papriky, špetka
kari, cibule

½ kg vuřtů, 3 cibule, sterilované okurky.
Nálev:
2 lžíce oleje, 2 lžíce octa, 2 lžíce
worcesterské omáčky, 2 lžíce hořčice,
2 lžíce kečupu, 20 dkg majolky.
Vuřty, cibuli a okurky nakrájíme na
kolečka a po vrstvách je urovnáme do
kameninového hrnce, nebo misky.
Zalijeme připraveným nálevem.
Nálev: Olej, ocet, worc. omáčka a
hořčici a kečup svaříme a necháme
vychladnout. Do vychladlého nálevu
vmícháme majolku.

Maso nakrájíme na kostičky, přidáme
ostatní přísady mimo cibule. Promícháme
a navrch nadrobno nakrájíme cibuli
necháme odležet do druhého dne.
Druhý den vmícháme cibuli a smažíme
nejlépe na másle.
Dobře se dělají ve formě na malé
lívanečky. Jinak na pánvi lžicí tvoříme
malé placičky.
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