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UKLÁDÁNÍ BIOODPADU
každou sobotu od 2.5.2015
od 9.00hod do 11.00hod
areál Agrospol Hostovice a.s. - středisko
Kostěnice
UKLÁDAT LZE: posekanou trávu, shrabané
listí, plevel a drobný rozložitelný bioodpadzbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávovou
sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku
z větví stromů a keřů, hlínu z květináčů,
spadané ovoce atd.
NELZE VYVÁŽET:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a
všechny další biologicky nerozložitelné
odpady.
Občané se musí řídit pokyny zaměstnance OÚ.

Obecní statistika
POČET OBYVATEL k 30.7.2015:
530
Odstěhovali se:
Molek Zdeněk
Brožová Michaela
Brožová Viktorie
Vrátil Jaroslav
Vrátil Jan
Vrátilová Zdeňka

čp. 169
čp. 181
čp. 181
čp. 95
čp. 95
čp. 95

Narodili se:
Chmelíková Elena
Lohynská Kateřina
Jirout Matěj

čp. 159
čp. 183
čp. 189

Opustili nás:
Kašparová Božena

čp. 121

VĚTVE UKLÁDEJTE NA DOLNÍ PÍSNÍK na
označené místo, budou seštěpkovány.

Obec Kostěnice vyhlašuje výběrové
řízení na pozici hlavní účetní.
Požadavek - ekonomické vzdělání
zakončené maturitou.

11.7. 2015 - Svitavy
Za SDH Kostěnice se zúčastnil
tým Pátků (p. Pátek, Nikola a
Jakub a petr Voženílek) soutěže
ve vaření guláše na pivních
slavnostech
ve
Svitavách.
V mezinárodní účasti právem
obsadili první místo.
Gratulujeme!!!

Více informací na obecním úřadě.
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Z obecního úřadu...

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že
obec uspěla v žádosti o dotaci na pořízení
nákladního automobilu na svoz bioodpadu,
nabízíme k bezplatnému pronájmu 65 ks
umělohmotných komposterů o objemu 0,8 m3,
které obec pořídila v rámci této dotace. Vývoz
komposterů si musí občané zajistit na své náklady
do přistavených velkoobjemových kontejnerů v
obci.
Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
Za obecní úřad Jana Víchová
______________________________________
Usnesení z veřejného zasedání obecního

zastupitelstva 11.6.2015
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje
kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
19.3.2015.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí
dotací z POV Pardubického Kraje ze SFŽP a
pověřuje starostu k podpisu smluv.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje
uzavření smlouvy na organizaci zadávajícího
řízení a dotační management po dobu 5 let na
akci „Svážíme bioodpad z obce Kostěnice“ se
společností Tendra s.r.o.
5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o provedené kontrole ČIŽP na pozemku
p.č. 1196/2 v k.ú. Dašice.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č. 2
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje
odpuštění nájemného v obecní hospodě na další 3
měsíce to je do 30.9.2015.
8. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu
k zajištění cenové nabídky na tištění barevných
obecních novin.
9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
možnost zřízení sběrného dvoru ve dvou
lokalitách.
_____________________________________
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Usnesení z veřejného zasedání obecního

zastupitelstva 2.7.2015
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje
výstavbu sběrného dvora na pozemcích p.č.
392/5, 392/2, 393/1, 393/3 vše v k.ú. Kostěnice
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje jako
projektanta
na
zpracování
projektové
dokumentace sběrného dvora pro stavební
povolení paní Ing. Ivanu Horákovou.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotace z MŽP na výstavbu a
dovybavení sběrného dvora.
4. Obecní zastupitelstvo neschvaluje
zadání tisku obecních novin do tiskáren, dále
bude obecní noviny kopírovat na obecním úřadě.

Blahopřejeme
V MĚSÍCI ČERVENCI 2015
slaví své životní jubileum

paní Květoslava Udržalová
paní Anna Bečková
pan Miloslav Polák
paní Eva Zběhlíková
V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2015
slaví své životní jubileum

pan Zdeněk Štech
paní Alena Kubistová
paní Jaroslava Poláková
paní Věra Janková
pan Josef Jedlička
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
-g.z.-
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Společenské a sportovní dění…

Dětský den – Co se dějě na statku…
Letošní dětský den se konal 6.6.2015.
Bylo krásné, až příliš horké počasí, jednotlivá
stanoviště tak byla většinou pod stromy ve stínu.
Letošním tématem bylo "Co se děje na statku" a
tak měli malí účastníci možnost vyzkoušet
spoustu dovedností hospodářů nebo jejich
zvířecích kamarádů. A tak si děti zajezdily na
traktůrcích, dojily kravičku, sely zrníčka, hrabaly
seno a staraly se o králíčky, motaly vlnu od
oveček, kolečkem vozily krmení pro prasátka,
cvičily pejsky, zatloukaly ohradu pro koníka a
mohly se i svézt, hledaly peříčka kachniček od
uplakaných husopasek a sbíraly a opatrně
přenášely vajíčka u slepiček.
Start i cíl byl letos na hřišti, kde se kromě
tradičního skákacího hradu a báječného
občerstvení, o zábavu v parném dni starali naši
hasiči, kteří kropili, pěnili a bavili děti, jak jen se
dalo. Další zajímavou atrakcí byla možnost
střelby z aersoftové pušky, která měla stanoviště
naproti hřišti.
Děkujeme všem dobrovolníkům za príma
den a těšíme se zase za rok !!!
-l.j.Malí hasiči v akci…
Do konce závodnické sezony jsme se
zvládli zúčastnit pěti závodů (za rok jsme jich
absolvovali sedm) a splnit tak podmínky pro
účast v okresní lize malých hasičů. Mladší
družstvo pak skončilo celkově na sedmém místě a
starší na devátém.
Od 19.6. do 21.6. se starší a mladší žáci
soustředili na rybníku Buňkov v Břehách u
Přelouče, odkud jsme přejeli rovnou na poslední
závody sezony do Slepotic. Buňkov si všichni
oblíbili a i přes ne příliš vydařené počasí jsme si
ho všichni užili. Nechybělo stanování, táborák
s kytarou, koupání v rybníku , ale také trénování
štafet, útoků, střelby ze vzduchovky, uzlů, značek
a spousty dalších dovedností, které musí mladý
hasič zvládat.
I malí hasiči z přípravky měli vyvrcholení
své celoroční snahy. Dne 13.6. se zúčastnili srazu
přípravek v Břehách u Přelouče. Předvedli tu
požární útok a zachránili tak domeček třem
prasátkům, kterým ho chtěl zlý vlk zničit. Pro
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zájemce je zde odkaz na video z akce:
https://www.youtube.com/watch?v=LDnbgXXSb
Aw
Jsme rádi, že děti (ale i jejich rodiče),
které k nám nastoupily ,berou tuto zálibu vážně a
zodpovědně. Hasičský sport je totiž týmová
soutěž, kde když vypadne jeden, většinou se
rozpadá celé družstvo. Každý v něm má důležitou
roli, která se pak těžko ze dne na den nahrazuje. I
v průběhu roku se k nám přidávali další příznivci
a to nejen z Kostěnic, ale i okolních vesnic.
Pokud všichni vydrží i příští rok, budeme už zase
o krůček blíže k medailovým pozicím.
Samozřejmě, že vítáme i další zájemce.
Informace
můžete
získat
zde:
http://malihasici.webnode.cz/
Nakonec
chci
ještě
poděkovat
instruktorům – Jakub a Nikola Pátkovi, Jarda
Ždímal a Lukáš Dolejš, kteří nám vypomáhají na
trénincích, soutěžích i na soustředění. Času,
kterého dětem věnují, je opravdu dost ;-). Snad to
s námi vydrží i další rok.
–j.š._____________________________________
Hurá jsou tu prázdniny .
Kostěnické děti zahájily své prázdniny
dobrodružnou výpravou po stopách zmizelých
drahokamů.
Stopy nás dne 2.7. zavedly do Zhoře. Tam
jsme letos již po čtvrté vybudovali stanové
městečko čítající 38 malých a 7 dozorujících
detektivů a 3 kuchaře.
Od první chvíle jsme věřili, že drahokamy
i jejich zloděje vypátráme. Rozdělili jsme se na tři
detektivní týmy, z nichž se každý stopu po stopě
blížil k vypátrání záhady. Sbírali jsme důkazy,
odebírali otisky prstů, odlévali stopy, luštili
zakódované zprávy, odebírali DNA, navštívili
jsme chemickou laboratoř, pátrali jsme ve dne i
v noci . . .
Až nás sobotního dopoledne stopy
zavedly do hlubokého lesa. Tam jsme všichni
společně našli u stromu svázané a roubíkem
oněmělé rukojmí. Ukázalo se, že rukojmí je
soukromé detektivní očko, které je již téměř na
konci své detektivní činnosti k vypátrání záhady.
Osvobodili jsme mladého detektiva a ubytovali
ho u nás v táboře. Dozvěděli jsme se od něj
spoustu dalších do skládanky zapadajících dílků

XIII/2 Kostěnické noviny

Společenské a sportovní dění…
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V neděli nám zloděj vtrhnul do tábora a ukradl
kartotéku s otisky prstů. Utekl korytem řeky.
Neváhali jsme a vydali se za ním. Bylo opravdu
velké teplo, tak nám pátrání v říčce přišlo vhod.
Bohužel nám zloděj opět unikl.
Večer se detektivové proměnili v polní kuchaře.
Věřte, nevěřte takové tvarohové knedlíky, plněné
jablky a vařené v kotlíku na otevřeném ohni, jste
ještě nejedli.
Poslední noc se detektivové rozhodli, že budou
spát pod hvězdami. A možná i to napomohlo
k dopadení zloděje.
Pokud Vás zajímá víc (jako například kdo byl tím
zlodějem), zeptejte se malých detektivů. . . .
Na závěr bych ráda poděkovala dobrovolníkům,
kteří v místní garáži a suterénu vybetonovali
podlahu. Dětem se výrazně zlepšil přístup
k toaletě a v garáži jsme mohli připravit jídelnu,
která byla v těchto horkých dnech velkým
útočištěm.
DĚKUJEME!!!
M. Peterková
______________________________________________________________________________________

Z Historie…

Rok 1920
Byl co se počasí i úrody
týče dosti dobrý. Z popudu Jos.
Malíře a Karla Stejskala založen
byl v obci „Sokol“ . Dne 26. září
ve schůzi obec. zastupitelstva
žádá Moravanský, aby byla
spoluvlastníkem obecního jmění
osady
Kostěnice,
což
je
zamítnuto. Dle vyzvání státních
úřadů, převedly se válečné
půjčky na půjčku státní, ovšem se
ztrátou a upsání m půjčky nové,
IV. Ve dvou obecních rybnících
byly chovány ryby, a síť – obecní
majetek byla půjčena do Dašic,
kde se ztratila. Alois Půhonný
vzdává se ponocenství a na jeho
místo nastupuje strážník Englich.
Tento rok je 6 úmrtí.
Rok 1921
Byl velmi dobrý co do počasí i
úrody. Obilí platilo, ale i výdaje

stoupaly. Byla vypsána dávka
z majetku. Aby netrpěla výživa
obyvatelstva,
zřizovány
vyživovací komise.
Starosta obce dostává dovolenou
jelikož, mu stůně manželka a
úřad zase přejímá náměstek Fr.
Malíř.
Ten rok umírá 8 občanů.
Josef Malíř, který byl pokutován
2000 K dostává amnestii. Obec
přispěla na stavbu Hospodářské
školy v Rovni 100 K.
Rok 1922
Byl trochu sušší, sklizeň nebyla
nikterak význačná. Za úřadování
Malíře jako starosty provedla se
úprava dolního rybníka. Hráze
byly
vyzděny
kamennými
kvádry, což stálo obec 10 000 K .
Tělocvičná jednota Sokol dostala
podporu 500 Kč na zakoupení
cvičného nářadí, a do odvolání

měla dostávat 100 Kč ročního
důchodu. Dne 6.7.přejímá od
svého náměstka úřad starosty
opět Fr. Polák. Toho roku zemřeli
3 občani a jedno dítko.
Rok 1923
Byl dosti příznivý, ač opět trochu
suchý. Cena obilí poklesla na 1/3.
Na popud učitele Pilného
z Rovně ustanovuje se 22 členné
družstvo , které pováží písčité
pozemky slínem a tento rok se
přikoupil 3 ½ korce lesa u
Dvakačovic za 16 000 Kč. Tento
rok vypracoval stavitel Huráň
plány obecního domu, ale od
stavby bylo upuštěno. Na popud
tělocvičné jednoty Sokol byla
upravena část návsi před čp. 4 a 5
na cvičiště sokolské a hasičské.
Dne 27. září byly provedeny
volby do obec. zastupitelstva a
v ustavující schůzi opět zvolen
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starostou Fr. Polák. Byla též
provedena
veřejná
dražba
obecních pozemků. Pan Frant.
Kubista postavil si domek na
pozemku Jos. Malíře a na
pozemku Frant. Šafaříka stavěl
domek Frant. Postler. Okres
začíná stavěti silnici od nádraží
za poplatek obce 5000 Kč, staví
dále silnici přes Moravanský
k Moravanům a konečně silnici
od nádraží k Hostovicům. Tento
rok umírá 5 občanů.
Rok 1924
Je lepší než minulý. Provedena
byla dražba obecních pozemků,
kteréž se zúčastnili lidé z celého
okolí. Konečně po mnoha
nabídkách
různých
elektrárenských
společností
zadána byla stavba a celá obec
byla ve znamení nového světla.
Celý náklad obnášel sumu
170000 Kč., což nebylo nijak
levné, ale obyvatelstvu velmi
prospěšné. Tohoto roku bylo
také několik změn v držbě,
ponejvíce prodejem. Ze světa
odešlo 5 vážených a milých
občanů. 40 tileté trvání sboru
Hasičů bylo oslaveno veřejným
cvičením a slavností na zahradě
pana Jeřábka. Dne 31. července
nocoval zde 9. jezdecký pluk
z Vysokého Mýta, jsa na
pochodu na cvičení do Milovic.
Byli obyvatelstvem srdečně
přijati a jejich důstojníci přijeli
po skončení cvičení do naší
obce stráviti veselé posvícení.
Po novém roku rozmohli se
opět hraboši a jejich hubení
bylo skoro bez účinku.
Rok 1925
Byl suchý a ne příliš úrodný.
Ten rok se začalo stavět na

Společenské a sportovní dění…
pozemcích p. Šafaříka od
silnice k Dašicům vedoucí
k cihleně. Osada Moravanský
podává na okresní správu
politickou žádost o sloučení
s osadou Kostěnice. Na návrh
starosty obce bylo přikročeno
ke stavbě obecní místnosti u
obecního
skladiště,
které
vystavěla záložna a pronajala
obci za 400 Kč ročně. Místnosti
bylo použito i jako obecní
knihovny,
která
spojila
knihovny
všech
místních
spolků. Prvním knihovníkem
byl nádražní zřízenec Frant.
Jílek.
Rok 1926
Byl rokem velmi mokrým a
v celku značně neúrodným.
Mokro mělo za následek
ustanovení vodního družstva
v obci, dělící se na povodí
Březinky a povodí Hájovky.
Tento rok v poledních hodinách
vyhořel domek krytý došky
paní Veselé, od něhož chytila
přes uličku sousední Valtrova
hospoda. I tento rok pokračují
stavby nových domků a
dosahuje se čísla 104. Tím
zastavuje se jedna strana nové
ulice u cihelny. Tento rok umírá
5 občanů.
Rok 1927
Začínal trochu bouřlivě, neboť
již v dubnu byly bouře a ku
konci měsíce padaly docela
kroupy. Z pátku na sobotu
v noci 4.-5. června přihnal se
obrovský mrak s vichrem, který
opět přinesl krupobití. Kroupy
padaly velké až jako lískové
ořechy a sypaly se as 20 minut a
úplně zničily celou úrodu. Toto
krupobití se táhlo pruhem a
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postihlo i jiné kraje a vsi, jen
cukrovka a brambory se
vzpamatovaly a narostly, ale
obilí bylo úplně zničeno a nikdo
nebyl pojištěn proti škodě. I
tento rok se opět stavěly domky
v nové čtvrti Kostěnic a přibylo
jich do čísla 108.
Také bylo několik změn
v držbě, jednak postoupností,
jednak koupí. Po čtyřletém
období konaly se volby do
obec. zastupitelstva. Dne 15.
října starostou obce stal se opět
Polák.
Volila
strana
republikánská,
českých
socialistů, katolická lidová.
Měly být konány volby místní
obce Kost. a místní obce
Moravanský, ale dohodou se
volby nekonaly a navrženy
tytéž osoby v obci politické.
V obci bylo 6 úmrtí.
Rok 1928
Byl v začátcích velmi příznivý,
ale 26. června přihnalo se
krupobití, které postihlo jen část
obce, ale za to tak citelně, že
mnohé pozemky byly na 80 %
poškozeny. Ale tento rok bylo
již mnoho rolníků kryto
pojištěním. Konec roku byl zase
velmi suchý a celkem byl rok
neúrodný. Opět lze pozorovati
stavební ruch, rozšiřující se
v okolí tratě. Poslední číslo t. r.
je 112 (byl to domek řezníka
pana
Červinky).
Valtrův
hostinec koupil pan Štědroň.
Rok 1929
Vyznačuje se krutou zimou – až
-35 stupňů Celsia mrazu. Sníh
držel až do Josefa. Za to ale léto
bylo velice parné. Žita z velké
zimy byla napadena plísní,
rozmohli se opět hraboši a

XIII/2 Kostěnické noviny
sklizeň byla jen prostřední. Dne
4. července v 5 ½ hod večerní
přikvapila na obec větrná smršť,
která zuřila 1 ½ hodiny a při ní
pršelo. Škody byly nedozírné, 14
topolů
leželo
na
návsi
vyvrácených
i
s kořeny,
elektrická síť byla na několika
místech zpřetrhaná. Největší
škody utrpěly dřevěné stodoly čp.
38 (dnes pan Kučera Václav) a
čp.
50
(v
součastnosti
Englichovi).
Dne 20. října konány volby do
nár. shromáždění.
Strana republikánská měla 185
hlasů
Sociálně domraktická 42 hlasů
Národně sociální 81 hlasů
Komunistická 9 hlasů
Lidová 90 hlasů
Živnostníků 12 hlasů
Národních demokratů 3 hlasy
Toho roku konala se volba místní
školní rady. Byl vydán zákon o
plemenitbě hospodářských zvířat.
Obec musí mít krávy a
ušlechtilého býka a z každé krávy
se platí poplatek.
Dráha
přistavěla
ku
skladišti obytný úsek pod čp.
113. Stavby dosahují čísla 117.
Osm občanů odešlo toho roku do
nenávratna.
Rok 1930
Byl převážně suchý,
úroda
střední. Vodní družstvo dostalo
povolení o (ta slova není možné
přečíst) a byl mu povolen úvěr
300 000 Kč u Ústřední jednoty
hosp. družstev v Praze. Po dobu
cvičení vojska 8. pluku sv.
Václava v Dašicích, byla jedna
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eskadrona ubytována v obci naší.
Na
obou
stranách
vládla
spokojenost. Dne 27. srpna
prováděla se dražba obecních
pozemků na 6 let. Výnos byl
48 800 Kč. Obec se usnesla na
pokračování regulace potoka a
úprav návsi v obci. Tento rok se
užívá zákon o plemenitbě
domácích zvířat.
Veselá událost při převážení
býků do obce: Při vykládání
býků
z vagónů,
utekl
p.
Vosáhlovi býk, kterého až u
Dašic chytili vojáci a přivedli
nazpět, když býk semo tamo
někoho pro zábavu cestou trkl.
I tento rok jsou různé změny
v držbě. Statek rodiny Kučerovy
přechází na p. Vášu, který se
přiženil, Josef Šafařík popustil
statek synovi, atd. Zemřely 4
osoby z nichž Adolf Půhonný se
zastřelil pro manželské neshody.
3. srpna konalo se na hraniční
cestě k Dvakačovicům cvičení
protiletadlového dělostřelectva,
které vedl kapitán Vrána z Prahy.
Od 8. do 17. srpna, byl zde
ubytován kapitán Fáborka. Tento
rok byl památný: slavilo se
25tileté založení spořitelního a
záložního spolku, za účasti
víceprezidenta
Kampeliček,
děkana Kroihera. Slavnosti se
zúčastnilo
poměrně
málo
domácích.
Rok 1931
Byl převážně suchý, sklizeň
celkem uspokojivá. Tento rok
začíná fakticky pracovat Vodní
družstvo. Práce byla zadána fa.
Dvořák v Pardubicích a vyžádala
si značného nákladu. Přistupují
ve spolku nemilé záležitosti:
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Pokladník
Polák
má
nedorozumění
s jednatelem
Stejskalem, což má dohru u
soudu.
Tento rok zde byla přechodně
ubytována eskadrona vojáků
z Přelouče, která pak odešla do
Dašic. Tohoto roku přibyl domek
M. Harapátové v nové ulici. Dne
27. září konány obecní volby.
Podány tři kandidátní listiny a
sice republikánská, která dostala
213 hlasů, čsl. socialistická 109
hlasů, a lidová 81 hlasů.
Opětovně stává se starostou obce
p. Frant. Polák. Volby do osad
provedly se opět dohodou. Byly
to první volby, které se konaly
odděleně.
Dříve
spravovalo
zastupitelstvo
pol.
obce
Kostěnice i jmění místní obce, ač
to bylo protizákonné, ale trpěno.
Nově
zvolené
místní
zastupitelstvo se nevzdalo práva,
by
obec
politická,
sama
spravovala jmění osady. Musil
býti zvolen starosta pro osadu
Kostěnice. Volba starosty místní
obce prováděla se podle stran.
Volba byla velmi pohnutá a
nemohlo se docíliti výsledku.
Teprve na zakročení p. Poláka
jako vládního komisaře zvolen
většinou jednoho hlasu Jos.
Vosáhlo, důvěrník strany agrární.
Volba ale nebyla dobrá, což se
později ukázalo. Tento rok
zemřelo 8 občanů, kteří byli
pohřbeni na místním hřbitově.
V obci byl konán na zahradě p.
Poláka a p. Štěpánka župní sjezd
hasičský za pěkného počasí.
Květa Udržalová

XIII/2 Kostěnické noviny

Společenské a sportovní dění…

stránka 7

Omluva
Omlouváme se čtenářům v rubrice „kronika“ si v minulém čísle zařádil novinářský šotek. Vinou
záměny čárky za tečku ve větě se nám text posunul při přechodu na další stránku a byl hůře
pochopitelný, uveřejňujeme tedy část článku znovu bez uvedených chyb:
Rok 1917
Přinesl rekvizice všeho možného , i máslo, seno sláma atd. Pak došlo na zvony, kliky a kovy. Tehdy došlo i
na zvon v naší kapličce, a když jim naposled bylo zvoněno, byl starý, as z roku 1825, plakali lidé hlasitě.
V červnu upisována 6. Válečná půjčka. Obec upsala 300 K, které si půjčila. Ani sklizeň obilí nebyla toho
roku valná. Občanům se vedlo již bídně, vše muselo býti schováváno. Tehdy byli na žádosti propouštěni
rolníci domů na práci, ale přesto byly odvody skoro každý měsíc. Tehdy byl okresním hejtmanem
v Pardubicích Nápravník, člověk, který cítil se sedláky a pomáhal jim a proto byl přeložen do Prahy.
Rok 1918
Tohoto roku nastoupil po zemřelém císaři Františku Josefovi Karel, který by byl rád uzavřel mír. Propustil
vězněné novináře, a dr. Kramáře. Spolek „české srdce“ snažil se sbírkami po vsích mírniti velikou
bídu, která již mnohde seděla za stolem. K bídě přistoupila španělská chřipka, které v obci padl za oběť
Frant. Pospíšil čp. 5. Počasí toho roku nebylo zlé, ale úroda byla již slabá, čehož byla válka příčinou, a také
ještě hraboši. Ten čas docházely zprávy o legiích a porážkách rakouských. Za souhlasu vlády zvoleny
národní výbory pro země, a místní národní výbory. Dne 28. září odevzdán byl poslanci Udržalovi diplom
čestného občanství všech obcí okresu holického. Nikdo nic nevěděl, až náhle 28. října v Praze na telegram
Andrassiho provedl převrat a tímto dnem ožívá samostatnost celého národa.
Pozvolna vracelo se vojsko z rakouské armády domů, kde čekaly velké starosti v nově zrozené republice,
kde se do konce roku vykonal veliký kus práce v přejímání úřadů a ustanovování řádů republikánských.
Nápady na dlouhé chvíle:
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Perník z kefíru

Krémové ledové kostky

Suroviny:
3 hrníčky polohrubé mouky
2 hrníčky krupicového cukru
1 sáček vanilkového
2 lžíce kvalitního kakaa holandského typu
1 lžíce jedlé sody
2 hrníčky kefíru
1/2 hrníčku oleje
čokoládová poleva

Těsto:
7 ks bílku
7 lžic kr. cukru
7 lžic polohrubé mouky

Postup přípravy
1. Sypké suroviny přesijeme přes sítko a
vsypeme do vhodné nádoby.
2. Přidáme tekuté suroviny a krátce
prošleháme.
3. Menší pekáček nebo plech vymažeme
máslem a vysypeme hrubou moukou.
4. Těsto urovnáme do plechu a dáme do
trouby vyhřáté na 180 °C (horkovzduch)
péci cca 20 min. Respektujeme
zkušenosti s vlastní troubu. Nejsme-li si
jistí, uděláme špejlovou prubu...
5. V plechu na mřížce necháme
vychladnou a přelijeme čokopolevou.
6. Zdobíme dle fantazie, možností a tak...
můžeme při podávání třeba pořádným
kopcem šlehačky.
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Náplň:
7 ks žloutku
10 lžic kr. cukr
1 l mléko
2 bal.vanilkový pudink
4 lžíce hladké mouky
250 g másla
500 ml smetany ke šlehání

Postup přípravy
1. Z bílků si vyšleháme tuhý sníh a
postupně přidáváme cukr. Do tuhého
sněhu přimícháme mouku a takto
připravené těsto navrstvíme na plech.
Následně dáme péct do předem vyhřáté
trouby na 180 stupňů asi 20 minut.
2. Žloutky s cukrem vymícháme, přidáme
200 ml mléka a pudinkové prášky
smíchané s moukou. Rozděláme si
hladkou hmotu a přilijeme ji do hrnce,
kde jsme si zahřáli 800 ml mléka.
Přivedeme do varu a neustále mícháme.
Hustý krém odstavíme a necháme mírně
vychladnout. Do mírně vychladlé hmoty
přidáme máslo a mícháním ho
rozpustíme.
3. Na upečené těsto si navrstvíme krém a
na krém navrstvíme vyšlehanou
šlehačku. Ozdobíme mandlovými
lupínky a necháme v chladničce
odpočívat minimálně 3 hodiny.
4. Vychlazený zákusek nakrájíme na
úhledné řezy a podáváme. Dobrou chuť!
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Hasičata v akci …
Nej guláš…

