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Plánované akce
13. 10. Drátkování – tvořivá dílna
16. 10. Vinobraní
6. 11. Divadlo P. Trávníčka
7. 11. Uspávání broučků
8. 11. Malování na hedvábí –
tvořivá dílna
13. 12. Dekorace z vodního skla –
tvořivá dílna
19. 12. Z pekla štěstí – dětské
divadlo
25. 12. Štěpánská zábava

Posvícenský nohejbal (str. 4)

Rybářské závody, vítězka Martinka (str.4)

Víkend v pohybu (str. 5)
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Volby do obecního zastupitelstva se
uskuteční na obecním úřadě dne 15. října 2010
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
Dne 16. října 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Ve vývěsce obecního úřadu jsou všichni
kandidáti vyfoceni a seřazeni podle
vylosovaného pořadí.
______________________________________

Obecní úřad v rámci svozu
komunálního odpadu přistaví
velkoobjemový kontejner na
domovní odpad v sobotu
30. října 2010 k obecnímu
úřadu v době od 7,00 do 12,00
______________________________________

Pozvánka na divadelní hru
Sborovna v podání divadla Pavla
Trávníčka, které se uskuteční v KD
Kostěnice 6.11.2010 od 19.00 hod.
Předprodej na obecním úřadě, cena
vstupenky je 150 Kč.
______________________________________
Usnesení veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného 23.9. 2010
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 17.6.
2010.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemků p.č. 553/63 a část pozemku 553/3
který bude oddělen geometrickým plánem, vše
v k.ú. Kostěnice a stanovuje cenu 50,-Kč za
1m2.

Z obecního úřadu...

stránka 2

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku označený jako zastavěná plocha p.č.
st. 243 v k.ú. Vysoké Chvojno.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu č. 3/2010.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí daru
od Pardubického kraje za získání bílé stuhy
v soutěži Vesnice roku 2010.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje směrnice o
zabezpečení zákona o finanční kontrole
s účinností od 1.1.2010.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje prominutí
nájmu v obecní hospodě s účinností
od 1.července 2010 na dobu 6 měsíců.
8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
představení kandidátů pro volby do obecního
zastupitelstva.
______________________________________

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 1. 10. 10: 529
Přistěhovali se:
Naděžda Englichová čp. 35
Hana Jiroutová
čp. 189
Narodili se:
Tomáš Záleský
čp. 96
Vanesa Vetešníková čp. 35
Opustil nás:
Marie Bečková
Vladimír Vit
Hrbková Jiřina

čp. 2
čp. 131
čp. 101
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Blahopřejeme:
V MĚSÍCI ŘÍJNU 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Oldřiška Kubíková
pan Josef Jeřábek
V MĚSÍCI LISTOPADU 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Anna Koubková
V MĚSÍCI PROSINCI 2010 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Marie Bečková
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Srdečně blahopřejeme novomanželům
Naděždě a Vlastimilovi Englichovým
k uzavření sňatku v kapli Matky Boží
v Kostěnicích dne 28.8.2010.
(-g.z.-)
__________________________________________________________________________________

Česká beseda v Ostřetíně
Naše nejmladší kolona tanečníků České
besedy ve složení Lenka Pulkrábková, Veronika
Teplá, Gabriela Vášová, Diana Zahrádková,
David Půhoný, Vít Novák, Jan Schejbal a
Tomáš Korbel opět reprezentovala naši obec.
Tentokrát na slavnosti srazu rodáků obce
Ostřetín dne 18.9.2010. Tradiční tanec z dob
mládí většiny účastníků této slavnosti měl velký
úspěch a hned na místě byli tanečníci požádáni
o další vystoupení pro seniory dne 21.10.2010.
Vedle slovního uznání a poděkování na naše
tanečníky čekala i štědrá finanční odměna, která
bude použita na pořízení vlastních krojů.
(-g.z.-)
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Rybářské závody
První sobotu v září proběhly ve
spolupráci obce Kostěnice a Tj Sokol Rybářské
závody. Dopoledne patřilo dětem. Tahala se
jedna ryba za druhou, tím bylo o radost
nejmenších rybářů (i jejich tatínků či dědečků)
postaráno. I počasí nakonec dostalo rozum a
rozhodlo se našim nejmladším nekazit zážitek
z rybolovu. Vítězem se stala rybářka Martinka
Zábranská, ale i na ostatní rybáře se dostaly
pěkné ceny (např. u Víchů se na poličce vyjímá
krásná soška ryby ;o).
Odpoledne se v rybaření utkali dospělci.
Ryby už toho povyku kolem rybníka měly dost,
a tak se rozhodly nebrat. Někteří tak místo
kaprů, karásků a bělic chytali veverky. Nakonec
měla i tato kategorie vítěze na 4. místo p.
Novák, 3. místo Michal Bouška, 2. místo Josef
Škrobal a 1. místo Richard Čapek.
Po celý den nechybělo výborné
občerstvení, pro děti skákací hrad a pro
pobavení přišla i koupek v rybníce. Všichni
přítomní se bavili až do tmy a bavili by se i dál,
kdyby je nevyhnala bouřka a průtrž mračen.
Všechno nám naštěstí počasí vynahradilo další
týden při nohejbale.
(-j.š.-)

Posvícenský nohejbal
Druhá sobota v září je již tradičně věnována
nohejbalovému klání na hříšti, letošní ročník
byl bohatší o novinku a to sedmiboj, který byl
rozdělen na dámskou a pánskou kategorii. Start
byl v 14:30 před hřištěm a na závodníky čekaly
náročné úkoly jako jízda na kole, brodění či
plavání, dámy překonávaly bazének, pánové
dolní rybník, běh kolem OÚ, běh s kolem na
zádech, dále náročné gastronomické tečky v
podobě sušenek,zelené a piva. Organizátoři,
navzdory nadšení diváků, závodu po tomto
ročníku zvažují zpřísnění vstupních kontrol
jednotlivých účastníků s ohledem na zařazení
do kategorií, protože minimálně u dvou
účastnic dámského závodu jsou na pochybách.
Po sedmiboji následovalo vyvrcholení
posvícenského nohejbalu, semifinále a finále.
Na prvním místě se umístil tým ve v složení

Vlastimil Englich ml., Michal Fridrich, Václav
Pulkrábek.
Všem účastníkům gratulujeme k jejich
sportovním výkonům.
(-l.j.-)
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TJ Sokol ČOS vás srdečně zve:
13. září proběhla první Tvořivá dílna – Pletení košíků z novinového
papíru. Čekali jsme velký zájem, ale rekordní účast 21 lidí nás přece jenom
zaskočila. Ne však na dlouho, všechno jsme organizačně zvládli a tak si
všechny zúčastněné mohly domů odnést upletený košíček (některé doplétaly
doma). Moc nás potěšil zájem, dorazily i přespolní. Na všechny se opět
těšíme 11. října - Drátkování, 15.listopadu – Malování na hedvábí (zde je
potřeba se nahlásit předem kůli materiálu, který budeme objednávat) a 13.
prosince - Dekorace z provázků a vodního skla.
Dále bychom vás rádi pozvali na Uspávání boučků – lampiónový
průvod s překvapením, který proběhne v neděli 7. listopadu od 17:30 od
Obecního úřadu.
(-j.š.-)

Babský víkend plný pohybu
Pátek
17.
září
mělo
patnáct
„kostěnických bab“ zakroužkováno červeně již
dlouho. Naše „aerobička“ Dita nás vytáhla na
víkend plný pohybu. Cílem byla vesnička Černá
Říčka nedaleko Desné. První auta přijela do cíle
okolo šesté, naše posádka dorazila skoro za tmy.
Ovšem chatu jsme našly rychle, neboť cvičící
skupinu
na parkovišti
nebylo
možné
přehlédnout. Aerobic, zumba a břišní tance jsme
totiž cvičily venku před chatou. Ráno nás čekal
běh na sjezdovku, břišní tance a potom túra
okolo nádrže Souš na Smědavu. Na Souši si 8
holek nazulo brusle a zmizelo nám pěším v dáli,
musím ale podotknout, že jsme jim byly stále
v patách a na Smědavu jsme dorazily asi
s půlhodinovým zpožděním J. Večer jsme si
daly opět do těla při aerobiku. Za odměnu nám
Dita namasírovala zmožená těla a Miluška nás
krásně nalíčila. Večer nám Dita ještě připravila
skupinovou terapii, potřebovaly jsme černou
fixu a zapalovač.Jste zvědaví, co jsme dělali????
Nebudu Vás napínat, pouštěly jsme lampionky
štěstí. Každá jsme si napsala své přání a pak už
jsme koukaly vzhůru ke hvězdám, kam až ten
náš lampionek doletí….Nedělní ráno bylo pro
některé náročné, sotva jsme stály na nohou J,
ale rozcvička na čerstvém vzduchu probrala
každou. I místní se při pohledu na 15tičlenou
skupinu tančící na parkovišti bavili…..

V neděli nás čekal výšlap na Jizerku.
Po náročných 6 kilometrech jsme dorazily do
cíle, byly jsme dost zmrzlé, boty rozmáčené a
zablácené, a tak nám udělala radost malá
hospůdka s příjemnou obsluhou a výborným
pozdním obědem.
Kolem páté odpolední jsme se
rozloučily s penzionem U Šarlotky a frčely
k našim domovům. A i když nás bolely nohy,
byly jsme s našim víkendem plným pohybu moc
spokojené.
I Vy se můžete potěšit pohybem, přijďte
mezi nás každý čtvrtek od 18.45 na aerobik
nebo od 20hod. na trampolínky s Ditou a
v neděli od 20hod. na trampolínky se Štěpánkou
a Markétou. Těší se na Vás Jana Víchová.
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Zajímavosti a trochu zábavy

Smetanovo kokosový jablečný moučník
Ingredience: Těsto: 5 vajec, 4 lžíce
krupičkového cukru, 6 lžic polohrubé mouky,
1/2 prášku do pečiva
Náplň: 1 kg jablek, 4 lžíce cukru do jablek,
trocha skořice, 4 lžíce rumu, 1 větší sáček
piškotů
Kokosová hmota:100 g kokosu, 3 tučnější
zakysané smetany, 150 ml mléka, 1 lžíce cukru,
granko
Postup přípravy: Žloutky ušleháme s cukrem,
přidáme mouku s práškem do pečiva a na konec
zlehka zamícháme sníh z bílků. Rozetřeme na
vymaštěný a moukou nebo strouhankou
vysypaný vyšší plech a dáme do vyhřáté trouby
péct. Po upečení necháme korpus vychladnout.
Mezi tím dáme oloupaná a na kousky pokrájená
jablka dusit. Do nich přidáme cukr, skořici a
rum. Neměla by být úplně rozdušená. Do
hotových jablek přidáme rozválené asi 4 hrsti
piškotů a necháme vychladnout.
Do kastrolku dáme 150 ml mléka, do něho
nasypeme kokos a cukr a necháme vařit až se
mléko vyvaří. Musíme hlídat, aby se kokos
nepřipálil. Po vychladnutí zamícháme do
zakysané smetany.Na vychladlý korpus natřeme
jablečnou náplň. Tu poklademe piškoty a na ně
nalijeme kokosovou hmotu, kterou pěkně
rozetřeme a posypeme grankem. Dáme do
ledničky přes noc, aby všechno dobře ztuhlo.
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Medové řezy ze 4 placek
Ingredience: Těsto: 900 g hladké mouky, 300 g
cukru moučka, 150 g tuku (Hera), 3 velké lžíce
medu, 1,5-2 lžičky jedlé sody, 2 celá vejce,
trochu mléka
Krém: 1 Hera, uvařený (vychladlý) vanilkový
pudink z 0,5 l mléka, 250 g cukru moučka - vše
ušlehat
Postup přípravy: Vypracovat těsto a vyválet 4
placky velikosti plechu. Péct na pečícím papíře
nebo hodně vymaštěném plechu (papír je lepší).
Ušlehat krém ze všech ingrediencí. Do menší
poloviny náplně se může dát uvařená kaše ze
0,25 l silné instantní kávy a 3 lžic hrubé mouky.
Na první placku namazat krém, připlácnout
druhou, na druhou marmeládu nejlépe
rybízovou, na třetí opět krém. Navrch polít
čokoládou rozpuštěnou se 100% tukem ve vodní
lázni (já rozpouštím v mikrovlnce). Polevu
hodně slabě rozetřít, aby při krájení nepraskala.
Proleželé jsou za 2 dni.

Zákaz stání pro Vás
připravuje podzimní a
předvánoční zábavy a tímto
na ně všechny svoje příznivce
srdečně zve.
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