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Vážení čtenáři, naše noviny se dožily šesti let, kdy jsou každé 

čtvrtletí vydávány. Za tu dobu se určitě rozrostly nejen do obsahu, 

ale i do kvality. Také množství vašich příspěvků se rozrůstá, jen tak 

dále, budeme jedině rády, když nám s jejich tvorbou pomůžete. 

Příspěvky posílejte na obeckostenice@seznam.cz, což je e-mailová 

adresa pro Kostěnické noviny. Někteří z Vás nám na naší adresu 

posílají e-maily adresované obecnímu úřadu. Snažíme se je 

přeposílat, ale ne vždy včas, proto Vás na to upozorňujeme.            

E-mailová adresa obecního úřadu je obec.kostenice@volny.cz.  

Na další spolupráci s Vámi se těší Jana, Gábina a Lenka 

_______________________________________________________ 

 

             Naší poslední akcí byl dětský karneval, který se jako vždy   

         vydařil….(více str.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…tradiční silvestrovský turnaj ve stolním tenise…(více str.5) 

 

Počasí…. 
aneb lidové pranostiky 

 

Dubnový sníh rodí trávu. 

 

  Studený a mokrý duben 

plní sklepy a sudy. 

 

Na mokrý duben - suchý 

červen. 

 

Je-li duben pěkný, bude 

květen ještě lepší. 

 

Hřmí-li v dubnu, konec 

mrazům. 

 

Májová vlažička - naroste 

travička; májový deštíček - 

poroste chlebíček. 

 

Když máj vláhy nedá, 

červen se předá. 

 

V květnu-li hrom se ozývá, 

v červnu zřídka mrholívá. 

 

 

 
 

http://www.kostenice.xf.cz/
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Obecní úřad upozorňuje nájemce 

hrobového místa na místním hřbitově, že 

skončili nájemní smlouvy o pronájmu. Výši 

nájemného obecní zastupitelstvo zachovalo 

stejnou jako v předešlých letech a to 12,-Kč / 

za každý započatý m2 na jeden rok.  Nové 

smlouvy jsou připraveny dle platného zákona č. 

256/2001 Sb. na dobu 13 let. Žádáme všechny 

nájemce, aby se dostavili na obecní úřad, 

zaplatili nájemné a podepsali novou nájemní 

smlouvu. 

 

Na prosincovém zasedání obecního 

zastupitelstva bylo schváleno vybudování 

dětského koutku za obecním úřadem. Jak jste si 

určitě všimli už se tak stalo. Věřím, že si ho 

uchráníme před vandaly a to v takovém stavu 

abychom se za něj nemuseli stydět.  

 

Začal nám další rok a tak mi dovolte 

seznámit Vás s naplánovanými pracemi v naší 

obci. Jak asi všichni víte máme z loňského roku 

rozestavěné veřejné osvětlení a rozhlasu. Letos 

bychom ho rádi dokončili po celé obci. Pro 

ušetření finančních nákladů na stavbu jsme si 

zemní práce prováděli pomocí tří pracovníků, 

které jsme zaměstnali a úřad práce nám na ně 

finančně přispíval. Věřím, že se to povede i 

letos. Žádost o zřízení těchto pracovních míst 

na úřad práce byla podána.  

 

Jako další investice nás čeká oprava 

místní kaple, která je od konce loňského roku 

v našem majetku. Na tuto opravu jsme požádali 

o dotaci ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu na obnovu a zhodnocování 

kulturního dědictví venkova ( jedná se o peníze 

z EU ). Věřím, že uspějeme a opravu celé věže, 

nové střešní krytiny, fasády a vnitřních omítek 

v odhadované hodnotě 1 859 713,-Kč budeme 

moci provést, a to v roce kdy naše obec oslaví 

610 let.             V. Pulkrábek 

__________________________________________________________________________________ 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 20. 3. 2008  

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 

usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 

13.12.2007 

 

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 

o činnosti rady za uplynulé období. 

 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup a 

bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou 

cyklostezky, dle geometrických plánů č. 41-

333/2007, 326-332/2007 vyhotovené Geodézií 

Východní Čechy s.r.o. Hradec Králové. 

 

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a 

schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007. 

 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a 

schvaluje výsledky přezkoumání hospodaření 

za rok 2007 bez výhrad. 

 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje nájemní 

smlouvy na hrobová místa. 

 

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 

rozpočtu. 

 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodářský 

výsledek mateřské školy ve výši 70 400,30 Kč, 

který bude převeden do rezervního fondu a 

použit ke krytí hospodaření v roce 2008. 

 

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 

o kontrole České inspekce životního prostředí. 

 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje komisi pro 

výběr stavební firmy na opravu kaple ve 

složení: Jeřábek Josef, Vích Rudolf, Kunc 

Jaromír, Lorenc Čestmír, Zahrádko Jiří 
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Z obecní statistiky: 
  

Počet obyvatel k 1.4.08:   507 

 

 

 Přistěhovali se: 
 
Ivana Češková  čp. 176 
Miroslav Češka  čp. 176 
Tomáš Hájek  čp. 176 
Martin Bohatý                čp. 176 
Lubomír Meller   čp. 179 
Michal Frydrych  čp. 148 
Ladislav Křížek  čp. 148 
 

Odstěhovali se: 

 
Lukáš Čapek  čp. 108 
Lukáš Čapek   čp. 17 
Marie Čapková   čp. 17 
Adam Harvánek čp. 93 
Irena Harvánková čp. 93 
Lenka Harvánková čp. 93 
Martin Harvánek čp. 93 
Michal Harvánek        čp. 93 
 

 

 

Narodili se: 

 
Eliška Kubiková  čp.155 
Soňa Běloušková čp.137 
 

Opustili nás: 
 
Marie Velinská   čp. 63 
Jiří Mikulec   čp. 112 
Jaruše Prudičová  čp. 131 

 

 

 

 

 

Pozvánka na 

            ochutnávku vína 
 

vinařství Mikrosvín  Mikulov 
 

30. května 2008 
v místním kulturním domě 

 

účast přislíbili Patrik Staško (zástupce 

vinařství Mikulov) a prof. MUDr. Milan 

Šamánek, DrSc, který je významným 

představitelem české dětské kardiologie a 

kardiochirurgie. 

 

Profesor Šamánek říká: "Víno působí příznivě 

na zvýšení hladiny HDL  

cholesterolu (laicky řečeno to je 'hodný' 

cholesterol). Chrání před předčasným 

stárnutím. 

 

Rezervace míst na obecním úřadě. 

Kontejner 
na velkoobjemový a nebezpečný odpad 

bude přistaven k obecnímu úřadu 
 

26. dubna 2008 

od 7:00 do 12.00 
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Vše nejlepší… 
 

V měsíci dubnu 2008  oslaví své životní jubileum: 

 

paní  Krátká Věra 

          paní  Kašparová Božena 

                                   pan   Udržal Jan 

  pan   Zběhlík Pavel 

 

V měsíci  květnu 2008  oslaví své životní jubileum: 

 

            paní  Svatoňová Gertruda 

   paní  Novotná Hana 

   paní  Půhoná  Alena 

    pan   Hylák  Jaromír 

     pan   Rybín Bohumil 

 

V měsíci  červnu 2008 oslaví své životní jubileum: 

 

      paní   Jiroutová Marie 

         pan    Englich Vlastimil 

 

Všem přejeme hodně zdraví a  štěstí do dalších let. 
_____________________________________________________________ 

 

Dopis pro Štěpánku…. 
 

Štěpánko, moc Ti děkuji, že jsi 
stála při zrodu krásného dětského hřiště. 
Myslím, že jsi vybrala pěkné místo, 
uprostřed vesničky. Pro maminky na 
mateřské je ideální pro „randění“ s dětmi. 
Z obchodu rovnou na trávníček, 
vypustit děti, sednout na sluníčko, 
anebo do stínu břízy a povídat si 
s kamarádkou, popřípadě začíst se do 
novin či časopisu. Pro pracující maminky 

- báječný cíl odpolední výpravy do 
přírody….Někomu by se mohlo 
zdát místo nesmyslně vybrané, že 
prý není v blízkosti 

restaurace….Drazí rodičové, chcete jít 
s dítětem ven, nebo na pivo?????!!!!! 
…a dopis pro všechny! 
 

Moc nám všem přeji, aby se 
podařilo ochránit hřiště před vandaly a 
čuňátky. Nebojte se ozvat, když uvidíte 
kohokoli ničit nebo poškozovat zařízení 
hřiště. Trochu mě mrzí, že po třech dnech 
se tu povalovalo tolik nedopalků cigaret, 
jakoby jsme byli skutečně u kuřácké 
restaurace, a ne na hřišti pro naše 
nejmenší. Proto prosím všechny 
KUŘÁKY, odhazujte nedopalky cigaret 
do popelnice, je opravdu na dohled. 

Jana Víchová 
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TJ Sokol Kostěnice ČOS 

 

Vánoční divadlo… 

 
„.... dlouhé šaty s vlečkou, ale princezna to není, jasný pane. Kdo je to? “ Tento malý kousek hádanky 

z pohádky „Tři oříšky pro Popelku“ jste mohli vidět v předvánočním čase, den před Štědrým dnem, 

v kulturním domě v Kostěnicích, kde Vám ji předvedly malé i větší děti nejen z Kostěnic ale i 

z Úhřetické Lhoty. Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, všem hercům a herečkám, za jejich píli, 

kterou při zkouškách předvedli. Ale také hlavně i Vám divákům za podporu. Doufám, že se Vám všem 

pohádka  líbila a opět se všichni sejdeme příští rok na dalším hezkém „dětském“ představení. 

S. Kuncová 

 

 

 

 

Dne 29. 12. 2007 se uskutečnil tradiční silvestrovský turnaj ve stolním tenise.  

Výsledky silvestrovského turnaje ve stolním tenise: 1. Schejbal, 2. Novák, 3. Vích st. 
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25. 12. 2007 byla Štěpánská zábava, která se 

setkala s velikým úspěchem - po mysliveckém 

plese je nejnavštěvovanější akcí… a  23. února 

2008 již 8. Sokolský ples, kde nechybělo taneční 

vystoupení MALINEK. 

 

Nejbližší akcí, na kterou chceme pozvat 

především děti je zábavný ČARODĚJNÝ 

PODVEČER.  Sraz bude 30. dubna v 19:00 

u kulturního domu, odkud půjde slavnostní 

průvod k hranici. Všechny malé čarodějky a 

čarodějové v převlecích jsou vítáni. Vezměte si 

s sebou lampióny, ať je náš průvod  osvětlen! 

-j.š.- 

_________________________________________________________________________________ 

TJ Sokol Kostěnice 

 
Naší poslední akcí byl dětský karneval, který se jako vždy vydařil. Návštěvnost byla vysoká 

i když se zdá, že nám přibývá malých dětí a větší již nemají takový zájem. Co dodat - dík naší člence 

Jitce Pátkové, která měla vše na povel a akce v její režii se vydařila. I ostatním, kteří se podíleli na 

zdárném průběhu akce patří poděkování.  

Jak jsem byla informována, máme jeden menší problém, který se zdá být malicherností, ale 

ostatním to přidělá starosti a naší TJ zbytečné náklady. Někdo neodevzdal klíč od posilovny na své 

místo a tím znemožnil přístup k nářadí. Myslím,že kdyby to někdo udělal neúmyslně, mohl klíč již 

dávno vrátit. Proto bude pořízen nový zámek a tak znemožněno ostatním tuto naši malou posilovnu 

navštěvovat.        

M. Čapková 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nová tradice v Kostěnicích… 
 

Nedá mi to a musím napsat příspěvek o 

nové tradici, která se v naší vesničce poslední 

dobou ustálila. Nazveme ji třeba Bojkot akcí…  

Nelze si nepovšimnout, že za 

posledních několik let pravidelně klesá 

návštěvnost různých kulturních i sportovních 

akcí místními lidmi. Často to zachraňují 

přespolní, což si myslím, není zrovna pěkná 

vizitka.  

Pomiňme zábavy a  plesy, které už jsou 

z tohoto důvodu u nás pouze dva (pamětníci by 

mohli vyprávět, jak jsme jimi kdysi byli 

vyhlášeni). Každý na tanec a zábavu holt není. 

Ale mrzí mě, že spousta z Vás není ochotna 

podpořit ani snažení místních dětí (divadélko, 

koncert v kapli).  

Uvědomte si, že tento nezájem odradí 

naše nejmenší cokoliv dělat. Často slýchám 

jaká je dneska mládež, že neví coby…  ale 

když si najdou smysluplnou náplň svého 

volného času, setká se to s pramalým zájmem 

ostatních. Nemusím být přece rodinný 

příslušník malého umělce, abych ho přišla 

podpořit. 

 Obdobné je to s akcemi jako pinpong a 

nohejbal. Vždyť i tam se družstva skládají 

především z přespolních hráčů. No, alespoň ti 

dokáží ocenit, snahu pořadatelů o nějakou 

činnost. Myslím, že leckteré vesnice i města by 

nám mohly závidět naše aktivity a tak doufám, 

že se někteří z Vás po přečtení tohoto článku 

zamyslí, příště si udělají čas a jakoukoli akci 

(jedno kdo ji bude pořádat) u nás ve vesničce 

podpoří.  

 

Jana (Haková) Štěpánková
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Z historie… 

 

Kostěnice před 100 lety  
 

Hmotné poměry občanstva 

(1866-1904) 

Hospodářské poměry 

obce v letech 1866 až skoro do 

roku 1904 nebyly nejlepší. 

Majeť Kostěnice značnou část 

polí písčitých, podnikavost 

občanstva malá, náchylná více 

méně k pití i hraní karet. 

Následek toho byl, že celá řada 

usedlostí přišla do prodeje, 

parcelace atd. Tak zejména: čp. 

1 byl nucen prodati majetek Jan 

Špaček v roce 1880 Jos. 

Fibichovi z Platenska.  

Čp. 2 přišlo do prodeje stářím 

manželů Nechvílových.  

Čp. 3 takřka propil vlastník 

Frant. Tuček. Usedlost 

rozparcelována.  

Čp. 4 propil vlastník Jan Víšek. 

Pozemky rozprodány po kuse.  

Čp. 12 rozdrobeno na díly mezi 

děti Jana Nohejla.  

Čp. 15 rozprodáno 

nehospodárností, nejdříve 

Frant. Kořínka a pak pijáka Jos. 

Kořínka.  

Čp. 18 rozprodáno Jos. 

Kučerou.  

Cp. 21 rozprodáno vlastníkem 

Jos. Štěpánkem, který ač       

byl člověkem pokroku 

hospodářskému přístupným, 

však hospody velikým 

milovníkem, že prodával kus 

po kuse, až zemřel jako dělník 

kdesi u Bydžova.  

Čp. 22 rozparceloval 

slabomyslný opilec Alois 

Sedmik tak, že to číslo kleslo 

ze 104 korců na 38.  

Čp. 50 rozprodáno stárnoucími 

manželi Benešovými.  

Čp. 34 prodal jinak dobrý 

hospodář J. Klofát jako nad své 

poměry žijící a pro          

rozejití s manželkou, Čeňku 

Svobodovi, který zde 

nahospodařil hodně majetku, 

dostav od Klofáta hospodářství 

velmi dobře zpravované a 

zhojené.  

Vystavěním cukrovaru 

v Dašicích, Moravanech a 

Hrochově Týnci, nastává 

zlepšení v hospodaření a 

odúmrtím a vystěhováním živlů 

nehospodárných lepší se i 

poměry společenské.  

 

Používání odpadků 

kalových působí zřejmě na 

vzrůst rostlin a pěstování 

cukrovky má následek ničení 

plevele a hluboká orba 

prohloubení ornice a 

poznenáhlu zvýšení produkce 

rostlinné a chovu dobytka.  

Z Rovně sem přichází 

meliorování pozemků a tak 

pozemky dříve mokré, ale 

s dobrou spodinou, stávají se  

nejlepšími v obci. Tak zejména 

v roce 1890 – 92 provádí obec 

na pozemcích obecních 

melioraci. Soukromé i obecní 

pozemky stávají se nejlepšími 

v obci, neboť jsouce na 

hranicích okresu chrudimského 

tvoří mírné návrší s opukovou 

spodinou.  

Pozemky rozděleny 

mezi občanstvo dle zájmu a 

sice bylo poděleno 21 občanů 

po 3 korcích. 

12 občanů dílcem po 2 

korcích, 26 občanů po 11/4 

korcích a 26 občanů po 500 

sáhů. Toto rozdělení udrželo se 

po 20 let ku prospěchu 

občanstva.  

Od roku 1848 až po 

vyhlášení punktací držely 

Kostěnice se staročeskou 

stranou Riegrovou a volby dály 

se skrze volitele, kteří byli 

z Kostěnic dva. Obyvatelé 

Kostěnic, lidé ponejvíc zbožní, 

tehdy jako myslím všude 

v Čechách mnoho do politiky 

neviděli a tu vždy volitelé volili 

jak na společné schůzi volitelů 

bylo usneseno.  

Po výhře strany 

mladočeské a utvoření se 

Sdružení českých zemědělců a 

vystoupení této organizace z 

počátku stavovské, ze strany 

mladočeské, přechází smýšlení 

v obci ku straně rolnické, zvané 

tehdy agrární. Smýšlení toto 

udrželo se celkem až když 

založena strana sociálně 

demokratická, neměla však tato 

strana v obci až do převratu 

v roce 1918 mnoho členů. 

Později po založení strany 

katolické, máme zde stoupence, 

této strany, ač ne dosud tak 

četné, třebas, že obec jest 

smýšlení katolického.  

Obec byla katolická až 

na 6 rodin, které byly vyznání 

evangelického reformovaného. 

Nicméně nebylo třenic 

náboženských a při pohřbech 

zúčastňovali se lidé obojího 

vyznání pohřbu, bez nějaké 

nenávisti. 

Někdy, v letech 1860 

přistěhoval se do obce žid 

Walter, který zde nabyl 

domovského práva a jsouc 

člověkem pozitivním, měl tento 

zde dosti přízně.  

Později působením 

přistěhovalých rodin a vlivem 

poměrů nastává i                   

zde poznenáhlu náboženská 

vlažnost.  
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Než přece vidíme v roce 

1902, že obecní zastupitelstvo 

uznává, že starý kříž dřevěný 

před čp. 20 u rybníčka je          

sešlý, přistupuje k vybudování 

nového.   

Následkem upadání a 

rozprodávání usedlostí nebyla 

cena pozemků v obci značná.  

Prodávala se míra pozemku za 

80 zlatých = 160 K, 1 korec 220 

zlatých, nejvíce 200 zl.= 600 K. 

Teprve v letech as 1900 lepší se 

cena pozemků.  

Až do roku 1890 nebyla 

nouze o čeleď ani o dělníky, ba 

v letech do roku 1880 byl jich 

nadbytek.  

Služka mívala z 

celoroční služby 30 zlatých, 

v letech 1890 nejvíc 40 zlatých.  

Čeledín statný 40 až 50 

zlatých. Dělníci na denní mzdu 

ku stravě 30 krejcarů ( 60 

haléřů), později v letech 1896 

ještě 40 krejcarů a do roku 1914 

1 K 20 hal.  

 

Rok 1904 

 

Tento rok byl  

neobyčejně suchý, od 20. 

května nepršelo až do 11. září. 

Obilí následkem zimní vláhy 

jakž  takž vyrostlo, ale píce na 

lukách otavy zejména, rovněž 

druhá seč jetele nebyly naprosto 

žádné.  

Vše bylo tak vyschlé, že 

kdyby byl někdo na trávě zažehl 

oheň, shořelo by vše do velké 

dálky. V mnoha studních bylo 

málo vody, ač obec je mokrá.  

Cukrovka na písčitých 

pozemcích dala výnos 20-30 q 

po korci a   nenahradila režii. 

Rolníci byli nuceni zbaviti        

se části dobytka a          

přikupovati krmiva. V obecním 

zastupitelstvu podán návrh na 

odvodnění návse a upravení 

vodních nádržek, nemaje však 

většiny, padl.  

 

Rok 1905 

 

Poměry hospodářské 

v roce 1905 byly obstojné, ač 

zcela nenahradil škodu suchem 

způsobenou v roce 1904. Co se 

týče obecních záležitostí 

vybírána byla obecní 30 %  

přirážka, 20 % školní přirážka. 

Usneseno, by nikdo ničeho na 

návsi nesázel jak dříve bylo a 

topole, které si ještě někdo 

vlastnil, ponechány mu za 

poloviční odhadnutou cenu.  

K pastoušce přistavěna 

světnice a předsíň, co byt pro 

strážníka Brychtu. Bylo 

schváleno podporovati stavbu 

silnice od Moravan ku 

Dvakačovicům skrze pozemky 

katastru obce Kostěnice a sice 

tím, že obec pozemky vyvlastní. 

Za to mohli odvést za úplatu as 

100 vagonů kamene.  

Stavbu silnice povedl 

cukrovar moravanský. Tím 

zmizela bídná cesta spojující 

Moravany s Chrudimí přes 

Dvakačovice.  

Okresní správa 

polititická – okr. hejmanství 

poukázalo obci 190 K na 

úpravu potoka. Bylo jich 

upotřebeno tím, že břeh u 

rybníčka na horním konci obce, 

proti čp. 69 a čp. 74 byl vyzděn 

pískovcovými kvádry.  

Toho roku také byly 

rozmnoženy obecní lampy, by 

osvětlovaly obec.  

Žádost okresu, by obec 

vystavěla silnici od nádraží na 

silnici k Hostovicům a ku Lhotě 

byla obecním zastupitelstvem 

zamítnutá . 

V září svolal starosta 

obce Fr. Polák schůzi občanů za 

příčinou založení Spořitelního a 

záložního  spolku dle vzoru  

Raiffeinsena. Založení  v  delší 

řeči odůvodňoval řídící učitel 

z Rovně  Jan Pilný.  

Přihlásilo se 22 členů a 

spolek ustaven. Předsedou 

zvolen Fr. Roček a pokladník 

Fr. Polák.  

Ustavením tohoto 

spolku přikročeno bylo 

k jistému osamostatnění obce a 

spolek sám znamená rozmachu 

hospodářského. Dne 1.listopadu 

začalo se v nové záložně 

úřadovati a sice v bytě 

pokladníka a starosty obce Fr. 

Poláka.  

 

Rok 1906  

 

Rok 1906 byl více 

suchý, než přecházející 1905 a 

nebyl ani přesto také ani úrodný 

a sice možno říci jen prostřední.  

Z života veřejného sluší 

zaznamenati, že toho roku byla 

snaha založiti družstevní 

lihovar. Svolána schůze 

občanstva z obce i okolí na níž 

referoval ředitel lihovarské 

školy p. Ant. Niedrle, posl. 

Udržal, ale pro malé 

porozumění od občanstva od 

akce upuštěno.  

Konečně založeno 

„Hospodářské strojní  družstvo“ 

zakoupena mlátička 

s benzinovým motorem od 

firmy  Havlík z Kuklen, leč jen 

ku škodě členů, jelikož firma 

jsouc v začátcích ve výrobě se 

nevyznala. 

          V obecním zastupitelstvu 

usneseno založiti obecní 
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knihovnu. Nechaly se svázati 

zákoníky, zakoupila se 

příslušná skříň.  

Tento rok došlo 

k nemilému zjevu, že obec 

Kostěnice musela žalovati 

sousední obec Dvakačovice a 

sice pro rušení jízdy občanů 

z Kostěnic po části polní cesty 

mezi obecními pozemky obce 

Dvakačovice se silnicí 

Kostěnice – Hrochův Týnec na 

kostěnické obecní pozemky. A 

jelikož obecní úřad 

v Dvakačovicích nechal přerýti 

cestu a sice na straně již 

kostěnické, tím přešla  žaloba 

na okresní soud do Holic a 

obec kostěnická při vyhrála, 

rovněž  i rekurs obce 

Dvakačovice v Chrudimi.  

Spořitelní a záložní 

spolek dostal povolení ku 

stavbě skladiště pro stroje, leč 

tento rok ku stavbě nedošlo.  

 

Květa Udržalová  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Trochu zábavy… 
 

 
 

 

 

Pozvánka na 

Májový večírek 
  

2. 5. 2008 

hraje místní seskupení 

        Zákaz stání 

 



VI/1   Kostěnické noviny              Zajímavosti a trocha zábavy                           stránka 10 
 

Mlsné jazýčky 
 

Tentokrát se mi do rukou dostala v elektronické podobě Bramborová kuchařka. To mě samo 

o sobě zaujalo, protože brambory má doma každý a tak zde několik 

receptíků zveřejňuji.  –j.š.- 

 

Grázlův mls 

 

Suroviny: 6 větších brambor, 300 g 

salámu vysočina, 200 g slaniny, 200 g 

sýra niva, 150 ml smetany ke šlehání, 3 

stroužky česneku, zelenina na oblohu 

Postup: Brambory lehce povaříme, 

částečně zchladíme a rozkrojíme na půl. 

Každou polovinu lžičkou vydlabeme a 

plníme připravenou směsí. Směs vyrobíme 

z nastrouhaného salámu, sýru a smetany. 

Na jednotlivé brambory pokládáme 

plátky slaniny, uložíme na pekáč, 

přikryjeme alobalem a v rozehřáté 

troubě zapékáme. Brambory podáváme se 

zeleninovou oblohou. 

 

Bramborové langoše 

 

Suroviny: 2 nastrouhané  brambory, 30 

dkg hladké mouky, mléko, kvásek, sůl 

Postup: Všechny suroviny se zpracujeme 

jako těsto a necháme vykynout. 

Vytvořené langoše smažíme na tuku. Před 

podáváním potřeme česnekem nebo 

kečupem. Možno jíst i na sladko 

s džemem. 

 

Zapečené 

brambory 

 
Suroviny:1,40 kg 

brambor, 20 dkg 

sýru (NIVA), 25 

dkg uzeniny, 3 

vajíčka, 1 špenát, 

sůl, pepř, kmín, 

sádlo na vymazání 

bábovky 

Postup:Na polovic uvařené brambory 

nakrájíme. Špenát si ochutíme.Do 

vymazané a strouhankou vysypané bábovky 

dáváme vrstvu brambor a uzeniny se 

špenátem. Posypeme trochou sýra a takto 

vrstvy střídáme. Na konec zalijeme 

rozšlehaným vajíčkem. Pečeme asi ½ 

hodiny.  

 

Prokládaný bramborák 

 

Suroviny: 1 kg  strouhaných syrových 

brambor,   70 dkg  hrubé mouky, 1 

hlavička česneku, 2  vejce, sůl, pepř, 

majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky 

nebo libového bůčku 

Postup: Maso 1 den dopředu naklepeme, 

osolíme, opepříme a necháme uležet. Na 

pánev dáme vrstvu bramborového těsta, 

pak položíme maso a přikryjeme další 

vrstvou bramborového těsta. Vrstev 

může být libovolný počet. Pečeme  asi  

60 – 100 minut na 200 C. 
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