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Z celého srdce přejeme 
příjemné prožití svátků 

vánočních  
a úspěšné vkročení  

do nadcházejícího roku 2013. 
 

Jana Víchová a Václav Pulkrábek 
 

Akce v KD Kostěnice 
 

23.12. Divadlo -Ať žijí duchové 
 

25.12. Štěpánská zábava 
 
29.12.  Silvestrovský turnaj ve 
stolním tenise, začátek v 8.30 hod. 
 
5.1.  Velká cena Kostěnic-autodráhy 
 
12.1.  Myslivecký ples 
 
19.1.  Mariášový turnaj 
 
25.1.  Ples Svazku obcí Loučná 
 
1. 2.  Ples komunitní školy Hrochův 
Týnec 
 
16. 2. Maškarní sokolský ples        
 

http://www.kostenice.xf.cz/
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Splněný sen… 
Zdají se vám sny? Mě spousta, některé jsou 
smutné, jiné veselé, některé prozaicky pracovní  
:-). Jedním z nich byl sen o kalendáři, kalendáři 
plném krásných, veselých,  hravých obrázků, 
prostě optimistický a plný energie…. Ten sen 
se mi splnil díky paní ředitelce G.Zahrádkové, 
paní učitelce J. Hladíkové a hlavně díky dětem 
z naší školky. 
Vám přeji, ať se v roce 2013 splní i ty Vaše 
sny, hlavně ty nejtajnější. 

Jana Víchová 
______________________________________ 

 
Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne  6.12.2012 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
20.9.2012. 
 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady za uplynulé období. 
 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu. 
 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na 
rok 2013 
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku Lesnímu Družstvu s.r.o., Vysoké 
Chvojno  p.č. 551 v k.ú. Bělečko. 
 
6. Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej 
akcií BUS Chrudim. 

 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních 
poplatcích a stanovuje poplatek za popelnice 
600,-Kč za osobu, pro firmy 1 200,-Kč / 120 l, 
2 100,-Kč / 240 l. 
 
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný 
převod pozemků p.č. 580/5, 580/6 v k.ú. 
Kostěnice do vlastnictví obce od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje nové 
směrnice a úpravu stávajících. 
 
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje odpisový 
plán. 
 
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje obnovu 
zeleně před hřbitovem. 
 
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh 
kulturní komise k navýšení věku na 65 let pro 
zahájení gratulací. 
 
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení 
dvou zařízení Drymat M 2030, pro vysoušení 
objektů mateřské školy a kaple.  
 
14. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce. 
 

    

Z obecní statistiky: 
 
Počet obyvatel k 10. 12. 12: 530 

 
Přistěhovali se: 
 Apltauer Václav, čp. 55 
 
Narodili se: 
Roček Matyáš, čp. 6 
 
Opustili nás: 
Kuncová Ilona, čp.53 
 
 
 

 
Poplatek za popelnice  

600 Kč osoba se bude platit 
od 17. ledna v úředních 

hodinách na OÚ. 
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Blahopřejeme: 
V  MĚSÍCI   LEDNU 2013 SLAVÍ  SVÉ  ŽIVOTNÍ  JUBILEUM : 

 
pan  Kučera Václav 

paní  Drozdová Marie 
pan Novák František 
paní Říhánková Věra 

paní Rybínová Ludmila 
 

V MĚSÍCI  ÚNORU 2013 SLAVÍ  SVÉ  ŽIVOTNÍ  JUBILEUM : 
 

pan  Ladislav  Hrbek 
pan Kučera Zdeněk 
pan Josef Poluda 

 
V MĚSÍCI  BŘEZNU  2013  SLAVÍ  SVÉ  ŽIVOTNÍ JUBILEUM : 

 
paní Půhoná Jiřina 
pan Černý Miroslav 

paní Bečková Drahomíra 
paní Štechová Jiřina 

pan  Vích Rudolf 
 

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 
(-g.z.-) 

 
 
Vážení čtenáři, 
od 1.1.2013 dochází ke změně systému blahopřání k životnímu jubileu našich občanů. Věková hranice 
pro první blahopřání začíná ve věku 65 let, poté po každých pěti letech tzn. ve věku 70, 75 a 80 let. Od 
věkové hranice 80 let považujeme za jubileum každý další rok. 

                                                                                                            (-g.z.-) 
__________________________________________________________________________________ 

 
Na Vánoce i v novém roce 

vinšujem vám nastokrát 
teplé slunce nad domovem, 

pohodu a dobro kolem. 
A co víc Vám můžem přát ? 

Aby štěstí, zdraví bylo akorát! 
             

Mateřská škola Kostěnice 
 

 
 

Pozvánka 
Zveme vás na tradiční Tříkrálový koncert 
v kapli Matky Boží v Kostěnicích dne  7.1.2013. 
Začátek  v 16.00 hod .Uslyšíte tradiční i méně 
známé písně a říkadlové melodie v podání dětí 
z Mateřské školy Kostěnice. 
„Budem zpívati, koledovati…“ 
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Z historie… 
 
1938 

Počasí začátkem roku 
bylo trochu mrazivé, ale brzy 
povolilo a bylo skorem bez 
sněhu, blátivo a dosti teplo, 
které proměnlivé trvalo až 
přes dvě třetiny března, takže 
se mohlo říci, že byl masopust 
v létě.  
          Masopust v Kostěnicích 
zahájen byl plesem Tělocvičné 
jednoty Sokol, který se velice 
pěkně vydařil. Po něm 
následován ples Sboru 
dobrovolných hasičů 
v Kostěnicích a ku konci 
masopustu maškarní merenda 
Spolku divadelních ochotníků. 
Jinak pořádal hostinský 
Havlíček každou neděli 
odpoledničky – taneční 
zábavy za nízké vstupné, které 
byly zejména vojíny a 
důstojnickými aspiranty četně 
navštíveny.  

Polní práce pro suché 
počasí odbyly se velice brzy, 
ale velká chladna způsobila, 
že do konce dubna nebylo ani 
na lukách, ani jeteli nijak 
vyrostlé. Obilí bylo nízké a 
žita zůstala slabá. Teprve 
kolem 10. května se trochu 
oteplilo, pak přišly teplé deště 
a úroda v krátkém čase 
vynikla, že dlouhá léta takové 
nebylo. Zejména pšenice, 
ječmeny, ovsy a směsky se 
velice dobře  vyvinuly.  

Dne 2. června přišlo 
krupobití s deštěm. Žito, které 
bylo vymetáno bylo as 20-
40% poškozeno, pšenice jež 
počala metati nemohla pro 
sevřené stébelní pluchy 
vymetati, metala v obloučku 

poněvadž špička klasu uvázla 
v lodyze stébla. Časem se to 
ale urovnalo a pšenice byly  
velice pěkné.  

Politická situace byla 
v měsíci květnu pro republiku 
značně napjatá. Německá 
menšina v republice 
vyvolávala nepokoje jsouc 
placená z Německé říše a 
v osobě vůdce německé 
menšiny Konráda Henleina 
chtěla prosadit odtržení 
německého území od 
československé republiky. 
Opevněním hranic republiky a 
pohotovostí naší armády a 
zrazení plánu, vtrhnutí 
německého vojska do 
republiky, byl plán zmařen.  
Na nátlak Anglie vláda 
republiky vypracovala 
menšinový statut, by bylo 
vyhověno zejména Němcům. 
Přijel z Anglie lord Runciman, 
by vyjednávání 
zprostředkoval. 

 Dne 20 . června začaly 
první  žně sekáním žita a 
ječmene. Z počátku bylo 
deštivo as po 3 dny, pak se 
vyjasnilo a nastaly nebývalá 
vedra, která trvala až do 12. 
srpna. 13. srpna přišel as 
1/2hod trvající liják, že se 
voda jen valila a namokla na 
dobrou brázdu, což prospělo 
cukrovce, která již vadla, 
bramborám a jetelům 
strniskovým. Ku konci měsíce 
června objevila se u dobytka 
Frant. Malíře slintavka a 
kulhavka, potom se objevila u 
Frant. Ročka a šlo to rychle 
dále, tak že 15. srpna bylo již 
zamořeno 65 čísel. Průběh byl 

celkem zlý. V Kostěnicích 
bylo zabito do 15. srpna 23 
kusů hovězího dobytka. 
Z toho bylo zakopáno 10 kusů. 
Prodáno as 13 kusů, ale jen 
100 Kč za kus. Dobytek tím 
strašně zašel, musel být 
obkládán studenými obklady, 
klystýry, léčen kořalkou, 
černou kávou atd. V některých 
obcích to bylo ještě horší. 
Dobytek padal šmahem. Do 
dražby přišel domek po Frant. 
Kubistovi čp. 97 a koupila jej 
paní Jindřiška Vomáčková, 
sestra paní Kubistové za 250 
Kč. Starobylou chalupu čp. 28 
náležející kdysi rodu 
Benešovu koupil Josef Špaček 
z čís. popis (buď 50 nebo 80 
nedá se to přečíst) a prodal ji 
po několikaletém držení 
„kampeličce“ Spořitelnímu a 
záložnímu spolku 
v Kostěnicích, která vlastní 
vedle svoji úřední budovu. Až 
rodina Špačkova najde nový 
domov, bude chalupa 
rozházená a z místa bude 
učiněno cvičiště a park.  
Paní Frant. Šmahelová předala 
svoji usedlost synu 
Františkovi, který se oženil. 
V květnu provedeny volby 
obecního zastupitelstva. 
Nevolilo se, jelikož dle 
dohody se stranami, volby 
odpadly a zůstalo při starém. 
Starostou opět Fr. Polák, 
v osadě Jan Fibich. 

Dne   …. srpna (den 
není uveden) nastalo silně 
deštivé počasí, pršelo tak 
vydatně bez přestání skorem 4 
dny a způsobeny byly velké 
povodně, 
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řeka Labe byla rozlitá do 4 km 
šíře, místy mandele plavaly po 
vodě – to bylo od Josefova po 
starý Kolín. Deštivé počasí 
nepřešlo úplně ani po třech 
týdnech a nebylo možnost 
ničeho usušiti ani orati nebylo 
skorem možné a celá práce se 
velice zdržela, tak se počalo 
síti teprve koncem měsíce 
září.  

V území osídleném 
Němci nastala vzpoura pro 
samosprávy o odklonění  
republiky od Francie a Ruska. 
Jednáno, až konečně vyslala 
vláda anglická lorda 
Runcimana by spor urovnal. 
Byla to smluvená komedie, 
neboť ten rozhodl,že Němci 
v republice bydleti nemohou a 
že jest nutné by kraje Němci 
obydlené byly připojeny 
k Německu. Sešla se 
konference 4 států, Anglie, 
Itálie, Francie a Německa a 
usnesla se na odtržení krajů 
Němci obydlených 
k Německu a s Polskem a 
Maďarskem jsme se o území 
měli dohodnout. Museli jsme 
odstoupit tolik, že skoro 
zabrali nejen Němce, ale na 1 
milion Čechů a 450 000 
Slováků. 

Dne 30. září byl pro 
nás tak zlý, že celá řada našich 
občanů z toho onemocněla, 
ačkoliv záležitost se vlekla již 
od 21. května t. r.  a byla 
podepsána před 24. září, kdy 
provedená mobilizace všech 
mužů vojensky vycvičených 
do 40ti let. Rekvírovány koně 
evidenční a neevidenční, vozy, 
auta, atd.  

Kostěnice odvedly 
evidenční koně do kasáren do 
Dašic, část do Holic. Tam byli 
po dvakráte volány všechny 

koně. Při prvním odvádění 
odvedli klasifikační koně do 
kasáren v Dašicích:  
Janu Fibichovi č. 1 – 2 koně  
Frant. Ročkovi  - 1 koně  
Jos. Fibichovi  č. 5 -  1 koně  
Marii Jeřábkové  - 1 koně  
Jos. Janišovi  č. 18 - 1 koně 
Vlad. Vášovi   č. 17- 1 koně 
Jos. Štěpánkovi č. 22 – 1 koně  
Frant. Krátkému č. 34 – 2 
koně  
Frant. Palatovi č. 35 – 1 koně  
Frant. Fibichovi č. 46 – 1 koně  
Lad. Krátkému č. 75 – 2 koně 
 
Na přípřež odvedli:  
Frant. Ročkovi 1 koně, 
Václavu Polákovi 1 koně, F. 
Kučerovi 1 koně, Jos. 
Záleskému 1 koně.  
Při druhé prohlídce nevzato 
nic.  
 
Nastoupili vojenskou službu 
v době pohotovosti  státu – 
mobilizaci:  
Frant. Bečka č. 7, Jos. 
Skopalík č. 14, Karel Havlíček 
č. 15, Václav Polák rolník, 
Jaroslav Trojan, kočí č. 19, 
Jindřich Svatoň č. 21, Josef 
Štěpánek, rolník č. 22, Frant. 
Hylák č. 25, Josef Špaček č. 
28, Lad. Pištora č. 32, Čeněk 
Jelínek, Jindřich Jelínek č. 33, 
Frant. Krátký č. 34, Jan Palata 
č. 35, Adolf Černý č. 37, Boh. 
Mandys č. 39, Adolf Filek č. 
43, František, Jaroslav a Josef 
Šmahelovi č. 44, Josef Volf, 
hostinský č. 47, Josef Englich 
č. 52, Jaroslav Schejbal č. 53, 
Fr. Santa č. 60, Frant. Herzáň 
č. 61, Jaroslav Johanides č. 62, 
Jos. Velinský č. 63, Frant. 
Svatoň č. 66, Josef Kmoníček, 
Kubizňák, Boh. Tuček, 
Jaroslav Roztočil, Josef 
Bukač, Josef Jelínek, kovář, 

Ladislav Brychta, Arnošt 
Uhlíř č. 97, Josef Andrlík č. 
100, Vojtech Vacek, Frant. 
Polívka, Frant. Pinkas č. 139.  
Poněvadž práce následkem 
dlouhotrvajících dešťů byla 
zpožděná a nyní odejitím 
mužů a koní šla těžce ku 
předu, ale jakž takž se přece 
provedla. Cukrovka byla skoro 
u všech hospodářů do konce 
října uklizená, zaseto a 
poněvadž počasí bylo mírné, 
šla práce dost kupředu . Dne 
18. října bylo demobilizováno 
a povolání záložníci pozvolna 
byli propouštěni, celá 
mobilizace měla jediný účel, 
by se národ nebouřil proti 
vládnímu usnesení, vydání 
území bez války.  

Stálo to hrozné peníze 
- pro nic za nic. Říše 
československá strativši 1/3 
území, přírodní hranice, uhlí, 
železárny, závody 
průmyslové, hleděla se 
konsolidovat.  

President Beneš se 
vzdal, odstoupila vláda stran a 
zdálo se,že snad to také půjde 
když bude stát až na nepatrné 
procento státem národním. 
Činily se přípravy k zmenšení 
armády, pomýšlelo se na 
zařadění uprchlého 
obyvatelstva ze zabraného 
území, zejména úřednictva 
státního, železničního 
personálu, četnictva, majitelů 
zbytkových statků atd. 
Podniknuty různé akce a činilo 
se vše, by ztráta nebyla tak 
bolestná. Hospodářské poměry 
nebyly vzdor tomu zlé. 
Sklizeň obilí nebyla špatná, ba 
byla až nadprůměrná, takže 
obilní skladiště byla obilím 
v pravém slova smyslu
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přecpána, cukrovky a brambor 
dostatek, pozdní směsky 
jelikož nebylo mrazu se sekaly 
ještě v prosinci.  

Tohoto roku poprvé od 
prohlášení samostatnosti nebyl 
28. říjen nikterak oslavován, 
bylo ticho a smutno. Teprve 
12. prosince pořádal dorost 
republikánské strany 
Mikulášskou zábavu, která  
byla slušně navštívená, ale 
neměla povolení přes 12 
hodin.  

Na Silvestra pořádal 
spolek divadelních ochotníků 
Silvestrovou zábavu, která se 
vydařila.  

Po odstoupení  
německého území vzdal se 
president Beneš svého úřadu a 
byla zvolen presidentem 
předseda nejvyššího soudu Dr. 
Hácha a předsednictví vlády, 
které vedl v době mobilizace 
generál Syrový převzal 
poslanec Beran 
z republikánské strany.  

Utvořen pokus spojiti 
různé strany ve stranu Národní 
jednoty a druhou ve stranu 
práce. Nechuť na stranictví 
zavdala příčinu, že strana 
národní jednoty nebyla tak 
silná jak se čekalo a byla 
slabší strany práce. Bylo 
mnoho řečí, sloučení 
tělocvičných spolků v branné 
výchově a ke skutku do konce 
roku nedošlo. Nováčkové v r. 
1938 z jara odvedeni toho 
roku, do služby povoláni 
nebyli.  
Byl to nejsmutnější rok naší 
paměti.  
 

Druhá kronika ten samý rok 
 

Rok měl zimu velice 
mírnou. Masopust byl oslaven 

sokolským plesem, který se 
velmi pěkně vydařil. Druhý 
byl ples dobrovolných hasičů 
a ku konci následovala 
maškarní merenda divadelních 
ochotníků. Tohoto roku byly 
opět pořádány čaje v hostinci 
u Havlíčků, které byly četně 
navštíveny důstojníky 
aspiranty i vojíny. Hlavně 
z Dašic.  

Tohoto roku byla 
velice pěkná úroda, ač se 
z počátku mnoho neukazovala.  
Dne 2. června přišlo krupobití 
s deštěm, které dosti uškodilo, 
ale úroda se nakonec 
napravila.  

V měsíci květnu 
začínají nepokoje, které 
vyvolala německá pohraniční 
menšina s vůdcem Konrádem 
Henleinem,chtějíc se  
odtrhnouti od ČSL republiky a 
připojit se k Německé říši. 
Hranice naší republiky se 
opevňovaly, totiž už skoro 
hotové se opevnění 
dokončovalo.  

Na nátlak Anglie vláda 
republiky vypracovala 
menšinový statut, aby bylo 
vyhověno zejména Němcům a 
jako zprostředkovatel přijel 
anglický lord Runciman.  
Dne 20.  července začínají 
žně. Z počátku deštivé, 
později nastávají velká vedra. 
Dne 13. srpna přichází as ½ 
hod. lijavec, který zmírnil 
vedra a sucho.  

Ku konci měsíce 
června objevila se u rolníka 
Malíře slintavka a kulhavka, 
která v brzku schvátila 65 
čísel. Průběh byl zlý. Do 15. 
srpna padlo, nebo muselo býti 
zabito 23 kusů dobytka, 
z čehož 10 kusů bylo 

zakopáno. V jiných obcích to 
bylo ještě horší.  

V květnu byly 
provedeny volby obecního 
zastupitelstva, které se konaly 
dohodou a zůstalo vše při  
starém.  

V srpnu nastalo deštivé 
počasí, které způsobilo 
povodně.  

Dešti se velmi zdržela 
práce v polích.  

Tento podzim je 
význačný nepokoji 
v sudetských krajích a opět 
vyzván Runcimen, aby to na 
oko urovnal a nás aby 
obětoval  Německu. Sešla se 
konference čtyř národů: 
Anglie, Itálie, Francie a 
Německa a usnesla se na 
odtržení krajů obydlených 
Němci od Čsl.  Republiky a 
přivtělení jich k Německu. 
S Polskem a Maďarskem měli 
jsme se dohodnout zvlášť.  
Němci zabrali nejen své kraje, 
ale na milion Čechů a Maďaři 
450 000 Slováků.  

Dne 24. září  
provedena byla všeobecná 
mobilizace mužů do 40 let a 
den 30. září  zůstane každému 
Čechovi, jakož i následující 
dny nezapomenutelné svými 
událostmi.  

Všechny koně byly po 
dvakráte volány do Holic a 
část evidenčních tam byla 
odvedena a část jich šla do 
Dašic. Při prvním  odvádění 
odešlo  z obce 14 koní. Čtyři 
koně odešly k přípřeži. Za 
mobilizace nastoupilo 39 
mužů z obce svoji vojenskou 
povinnost. Práce tím trpěla, 
protože i následkem  dešťů 
byla též zpožděna, ale ti, kdo 
zůstali doma, si vzájemně 
pomohli a všechno se udělalo.  
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Zahraniční věci se 
obrátily proti nám a dne 18. 
října se počala  demobilizace a 
povolaní záložníci propuštěni. 
Republika československá 
přišla o třetinu území a 
přirozené hranice a většinu 
přírodního bohatství.  

President Beneš 
odstoupil a odstoupila také 
vláda stran.  

Národ měl silnou vůli 
žít a proto se s oběťmi 
zařizoval na úplně nový život 
ve zmenšeném území.  

Tento rok odškodnil se 
alespoň tím, že byla velmi 
pěkná úroda. Skladiště obilní 
byla úplně přecpaná.  

Tohoto roku prvně od 
samostatnosti státu byl zákaz 
slavení 28. října. Dne 12. 
prosince pořádal 
republikánský dorost 
mikulášskou zábavu, 
povolenou jen do půlnoci. 
Ochotníci pořádali Silvestra, 
který se velmi pěkně vydařil.  
Za odstoupivšího presidenta 
Beneše, zvolen byl 
presidentem Hácha. Předsedou 
vlády, kterým byl v mobilizaci 

generál Syrový stává se Beran, 
ze strany republikánské. 
Učiněn byl pokus spojiti 
všechny politické strany ve 
straně Národní jednoty.  
Nováčkové toho roku z jara 
k vojsku odvedeni, do služby 
povoláni nebyli.  

Rok 1938 jest 
nejsmutnějším rokem v naší 
paměti, neboť germánský 
soused využiv své síly a 
převahy a uloupil nám statek 
nejdražší – naší svobodu.  
 
------------------------------------- 
 

Nebyl to dobrý rok a 
v současnosti si už vůbec tu 
situaci nedovedeme představit, 
natož něco takového prožít. 
Zvlášť dnes, kdy už ani 
povinná branná služba 
neexistuje.  Od té doby už 
vlastně vyrůstá čtvrtá 
generace.  

V tom roce byla 
dokončena stavba obranných 
pevností, které obepínaly naší 
republiku. Stavba to byla 
nákladná a bytelná. Pevnosti 
ale bohužel zůstaly nevyužité.  

Do jedné z nich „Dobrošov“ 
blízko Náchoda narukoval 
mezi těmi 39 ti mladými muži 
povolanými ke službě, můj 
tatínek. Bylo mu 26 let, mně 3 
roky a bratrovi 1 rok. Jak 
špatně se asi jemu i všem 
ostatním odcházelo, když 
nevěděli, jestli se ještě někdy 
se svými rodinami setkají. 
Všichni ale byli připraveni 
bránit svou vlast.  

Události ale běžely 
jiným směrem a asi 
donekonečna se povedou 
debaty o tom, jestli jsme se 
měli jako národ bránit nebo to 
vzdát. Vzpomínám ale, že 
tatínek říkával, že rozkaz 
k opuštění pevností se jim 
plnil těžko.  

V příštím roce už 
uplyne od těchto událostí 75 
let.  

Krásné, pohodové 
Vánoce, v roce 2013 dobré 
zdraví a hodně štěstí   

přeje Květa Udržalová 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINDA NEUBAUEROVÁ maxSC 

 
finanční poradenství v oblasti: 

 
- stavebního spoření, hypoték 

 
- pojištění nemovitosti a domácnosti,  životní a úrazové pojištění 

 
- běžné účty a spotřebitelské úvěry, investice 

 
- koupě a prodej nemovitostí 

 
 

Linda Neubauerová 
Kostěnice č.p.144 

mobil:  604 143 322 
 



 
X/4 Kostěnické noviny                        Zajímavosti a trochu zábavy                           stránka 8 
 
 
ČOKOLÁDOVÉ  LANÝŽKY 
 
Ingredience: 
200 g čokolády na vaření, 50 ml smetany ke 
šlehání, 50 g másla,50 g mandlových lupínků, 
20 g krystalového cukru. 
 
Příprava: 
Mandlové lupínky jemně opražíme na pánvi 
bez tuku. Přidáme cukr, promícháme a 
necháme ho i s mandlemi zkaramelizovat. 
Dáme si pozor, abychom to nepřehnali, 
karamel stačí, aby byl světle hnědý. 
Čokoládu se smetanou dáme do kovové misky 
a ve vodní lázni za stálého míchání rozpustíme. 
Pak misku vyndáme a postupně vmícháváme 
změklé máslo, až je hmota hladká a máslo 
spojené s čokoládou. Přidáme zkaramelizované 
mandle a opět promícháme. 
Hotovou hmotu necháme v chladu ztuhnout. 
Pak z ní vytvarujeme kuličky, které obalujeme 
v kakaovém prášku a schováme do plechové 
krabičky. 
 
 SALÁT NA CHLEBÍČKY 
  
Suroviny: 
400 g dietního salámu (nebo Junioru) 
nastrouhat 
1 velká, nadrobno nakrájená cibule 

3 kyselé okurky nastrouhat nebo nakrájet na 
drobné kostičky 
4 lžíce tatarské omáčky 
 Zálivka: 
2 lžíce oleje, octa, cukru, hořčice, kečupu 
trošku vody 
trošku pepře, sladké papriky 
 
 Postup: Všechny suroviny na zálivku lehce 
svaříme až se spojí a po vychládnutí smícháme 
se všemi ostatními přísadami. 
 
KULIČKY Z  NIVY 
  
Suroviny: 
100 g nivy 
80 g másla 
1,5 balíčku Lučiny 
hrst mletých vlašských ořechů 
sterilovaná kapie 
  
Postup: Máslo a lučinu utřeme, přidáme 
strouhanou nivu. Dáme ztuhnout do ledničky 
asi na hodinu. Pak tvarujeme kuličky a 
obalujeme ve strouhaných oříšcích, ozdobíme 
sterilovanou kapií a napíchneme na párátko. 
             Kuličky se hodí na dozdobení různých 
obložených mís nebo samostatně k vínu na 
slavnostní příležitosti. 

 

Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada: 
Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana (Haková) Štěpánková -j.š.-, Lenka Jiroutová -l.j.-. 

Redakční e-mail: obeckostenice@seznam.cz 
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky 

upravovány. 
 

 
Všem našim čtenářům 
přejeme klidné vánoční 
svátky a do nového roku 
mnoho štěstí , zdraví a 

humoru. 
 

redakční rada 


