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Plánované akce
23.4. Velikonoční vajíčkovník
24.4. Pomlázková zábava
30.4. Pálení čarodějnic
9.5. Tvořivá dílna
21.5. 60let Mateřské školy
Kostěnice

Velká cena Kostěnic

28.5. Dětský den

Na všechny akce jste
srdečně zváni.

Velikonoční vajíčkovník
V sobotu 23.4.2011 od 14 hodin u
obecního úřadu přijďte přivítat
jaro.
program: velikonoční šipkovaná
vítání jara - malování sluníček
zdobení velikonoční břízky
kraslicemi

Pohádková noc

Maškarní ples
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Z obecního úřadu...

ZmZměna jízdního řádu ČD
Od 6.3.2011 vstoupila v platnost změna JŘ ČD,
kde se podařilo zajistit
zastavování
nočního
vlaku Sp 1909 v
Kostěnicích. Vlak jede
denně z Pardubic v 0:24
hod do Svitav.
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2011 v budově školy. Srdečně tímto zveme
naše bývalé zaměstnance, absolventy, širokou
veřejnost a budoucí předškoláky k návštěvě a
účasti na slavnosti. Podrobnější informace
k programu pro děti i dospělé najdete na
plakátech.
Gabriela Zahrádková, ředitelka
Mateřská škola Kostěnice
______________________________________

UPOZORNĚNÍ

Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 24. 3. 2011

Obecní úřad v rámci svozu komunálního
odpadu přistaví velkoobjemový kontejner na
domovní a nebezpečný odpad v sobotu 30.
dubna 2011 k obecnímu úřadu v době od 7,00
do 11,00 hod.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
24.1.2011.

Vážení čtenáři,
kulturní komise při OÚ Kostěnice má
dlouholetou tradici a za mnoho let aktivní
činnosti navštívila nespočet oslavenců,
přivítala nespočet nových občánků, uspořádala
mnoho kulturních a společenských akcí pro
širokou veřejnost. To vše by nebylo možné bez
obětavé práce a osobního nasazení všech členů,
kteří se za těch mnoho let v komisi vystřídali a
dobrovolně tuto činnost vykonávali. Přesto
bych ráda na tomto místě připomněla jednu
členku komise, kterou si dovolím označit za
stálici mezi všemi. Je jí paní Květa Kubíková.
V tomto roce aktivně působí v kulturní komisi
již dlouhých 50 let. Děkuji jí tímto za životní
elán, osobní nasazení a vytrvalost s jakou
v kulturní komisi pracuje a věřím, že ještě dále
pracovat bude.

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a
schvaluje celoroční hospodaření, závěrečný
účet obce a výsledky přezkoumání hospodaření
za rok 2010 a to bez výhrad.

Gabriela Zahrádková,
předsedkyně kulturní komise

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodářský
výsledek mateřské školy za rok 2010, přebytek
hospodaření ve výši 2 939,44 Kč, bude
převeden do rezervního fondu a použit ke krytí
hospodaření provozních nákladů v roce 2011.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje obnovu
zeleně v obci.
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje
spořícího účtu u Komerční banky.

zřízení

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVÍ 60 LET !!!

8. Obecní zastupitelstvo pověřuje radu obce
k výběru stavebních firem při provádění
poptávkových nebo výběrových řízení.

Milí čtenáři,
v tomto roce slaví naše mateřská škola své 60
narozeniny. K této příležitosti připravujeme
malou slavnost, která proběhne dne 21. května

9.
Obecní zastupitelstvo
schvaluje
mimořádný finanční příspěvek pro Mateřskou
školu Kostěnice ve výši 20 000,-Kč na
uspořádání slavnosti u příležitosti 60 let vzniku.
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Blahopřejeme:
V MĚSÍCI DUBNU 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Krátká Věra
paní Kašparová Božena
paní Jelínková Bohuslava
V MĚSÍCI KVĚTNU 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Svatoňová Gertruda
V MĚSÍCI ČERVNU 2011 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Jiroutová Marie
pan Lacina Ladislav

Srdečně blahopřejeme manželůmMarii a Břetislavovi Teplým
k významnému výročí Zlaté svatby,kterou oslavili v měsíci únoru 2011.

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 10. 4. 2011: 529
Přistěhovali se:
Jana Petružálková
Radek Liška
Lenka Lindenthálová
Martin Gerega
Tomáš Holub
Petra Krudencová
Petr Soukup

Odstěhovali se:
čp. 182
čp. 185
čp. 185
čp. 178
čp. 35
čp. 115
čp. 134

čp. 22
čp. 147
čp. 140
čp. 115
čp. 134
čp. 134
čp. 134

Zemřeli:

Narodili se:
Anežka Lohynská
Eliška Třasáková

Leoš Kučera
Jakub Horčička
Ivan Tomyshynets
Zapachová Markéta
Eva Merhautová
Petr Šťastný
Hana Šťastná

čp. 187
čp. 147

Jan Udržal
Růžena Nováková

čp. 124
čp. 107
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Velká cena Kostěnic v jízdě na autodráze
V sobotu
8.ledna
pořádal
SDH
Kostěnice 1. ročník závodů v jízdě na autodráze
pro děti a dospělé.
Přestože se jednalo o 1. ročník zúčastnilo
se neuvěřitelných 35 závodníků v kategorii do
15 let a 24 závodníků v kategorii 15 let a více.
Protože většina autodráh byla na tyto závody po
dlouhé době snesena z půdy nebo vyzvednuta ze
sklepa, vyskytly se během závodů drobné
technické potíže. Všechny závady se včas
podařilo opravit díky našemu skvělému týmu
mechaniků v depu ve složení Pepa a Petr. Díky
spolupráci všech zúčastněných hasičů a pomoci
některých tatínků se všechny nenadálé situace
podařilo vyřešit, závady na vozidlech opravit a
všichni účastníci si užili skvělé závody.
Mladí závodníci obdrželi drobné
občerstvení v místním hostinci. Za pomoc
s občerstvením po celou dobu akce moc
děkujeme Petře.
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ocenění při všech motoristických závodech.
Dokonce i vítěz dospělé kategorie se
rozdělil o svou tekutou výhru s ostatními
účastníky závodu.
Do 2. ročníku můžeme slíbit všem
závodníkům nové lepší okruhy a rychlejší
bezporuchová auta. Těšíme se na všechny
závodníky první sobotu v roce 2012, kdy
proběhne 2. ročník Velké ceny Kostěnic.
Sportu zdar Vaše SDH

Dětský karneval 2011

Co se výsledků týká, obě dětské
kategorie opanovala sportovně založená rodina
Janatkova, mezi dospělými
zvítězil Vích
Rudolf. Všichni vítězové si odnesli hodnotné
ceny včetně zlatého věnce, nezbytného to

Letos nás v neděli 20. března čekala v
kulturním domě „Vodnice Jitka“.
Někteří se jí ze začátku trošku báli,
protože byla úplně celá brekeke zelená , ale za
chvilku s ní už malí vodníčkové, princezničky,
piráti, berušky a další pohádkové bytosti
tancovali, soutěžili a jinak dováděli. Jako
zpestření pro nás „pekař Láďa“ nachystal
koláčky, po kterých se jen zaprášilo, a tak na
koho nezbylo, musí přijít určitě příští rok.
Děkujeme za prima odpoledne.
Jana Víchová
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Sokolský maškarní ples
Maškarního veselí si užívali i starší a
odrostlejší a to 12. 2. na v pořadím druhém
maškarním plese. Masky byly opět velmi
originální a sešlo se jich pěkná řádka. Přes
pohádkové bytosti jako Červená Karkulka
s myslivcem i vlkem, pták Ohnivák, Šmoulové či
Teletubies, historické postavy a velikány
Kleopatru, Caesara nebo Drákulu až po
návštěvníky různých kontinetů – lidožravé
černochy a teroristy z blízkého východu a
samozřejmě ještě mnoho dalších…
Všichni se bavili od začátku, kdy ples
svým vystoupením uvedla děvčata z Malinek, až
do brzkých ranních hodin. O půlnoci zábavu
zpestřil nový taneční soubor Přezrálé maliny,
který se dal dohromady k této příležitosti.
Ti, kteří zůstali doma byli ochuzeni o
nevšední zážitek (bude se určitě příští rok
opakovat) i o výborné věnečky, které byly opět
součásti programu (taneček za věneček). Tímto
děkujeme všem, kteří vypomáhali s přípravou –
jak pečením, výzdobou sálu, tak organizací. I
všem kteří nás podpořili svou účastí a přispěli
tím finančním obnosem na pořádání dalších
našich pravidelných akcí pro děti, na které
všechny opět srdečně zveme.
(-j.š.-)

_______________________________________

Masopustní veselí
Tak máme třetí masopust za sebou. Letos
jsme vyšli už v pravé poledne. Naši vesničku
jsme obešli za pět hodin!!!!
Cesta byla dlouhá, ale veselá, tak jak to
má o masopustu být. Muzikanti nám hráli do
kroku a za to jim patří veliké dík. Průvod jsme
zakončili tradičně ovárkem „U řezníka Lukáše“ a
odpočinuli si v kulturním domě.
Všem moc děkujeme za
sněhové
trubičky, koblihy, koláče i jitrničky. Zkrátka
před všemi hospodyňkami smekáme a
hospodářům děkujeme za příspěvky, které
použijeme na příští masopustní veselí.
Ale teď, vážení, dost bylo hodování,
začneme hubnout do plavek!!!!!!  Mějte se
hezky, těšte se na jaro.
Jana Víchová

IX/1 Kostěnické noviny

Zajímavosti a trochu zábavy

stránka 6

Přiveďme do vsi jaro
Jak
se
tak
střídají
roční
období, děti nám
domů nosí ze
školy i ze školky
velkou
spoustu
uměleckých děl.
Nosily, nosí a pravda, ještě chvíli nosit budou…
Některá jsou povedená, jiná méně, ale my se
snažíme pro všechny ty obrázky, zapichovátka,
přáníčka a ostatní dílka najít v bytě místo. A tak
máme v knihovně, někde mezi Hrozny hněvu a
Pravidly českého pravopisu, slušnou sbírku
výrobků z modelíny a hlíny. V kuchyni zdobí
stěnu obrázky zachycující rodinu bezprstých a
jednookých až po celkem detailní a promyšlené
skvosty.
Jak se blíží jaro, těším se na kraslice. Těším
a taky přemýšlím, kam je zavěsím, aby byly na
očích a přečkaly bez úhony ten velikonoční rej
pomlázek…
Loňského jara mě v jedné vesnici, kterou
často projíždím, zaujala neobvyklá výzdoba.
Totiž. Představte si mladou, svěže zelenou
břízku a na ní velké množství různě barevných
na pestrých stužkách zavěšených vajíček.
Nádhera! Po nudně bezbarvé zimě bývám
natěšená na ten jarní kýč.
Věřte nebo ne, je to starý zvyk, který se
zachoval pouze u Lužických Srbů a v trochu
jiné podobě také v Bavorsku. Kdysi si hospodáři
od vajíčkového stromu přáli dobrou úrodu a
dívky ženicha. Doba se ale změnila. Dnes u
mladších lidí převažují přání materiální, starší
lidé si zase často přejí hlavně dobré zdraví nebo
vidět někoho blízkého, kdo se jim dlouho
nehlásí.
A tak mám pro vás návrh. Až o Bílé sobotě
pohladíte stromy, aby měly dobrou úrodu, až se
omyjete dešťovou vodou, abyste byli hezcí a
zdraví, a poklepete si na kapsu. To, aby se vás
peníze držely. Pojďme se sejít a přiveďme jaro
do vsi.
Děti z mateřské školky už slíbily, že na
strom přispějí svými dílky, Pondělní

klubovnička bude mít také co nabídnout. A co
vy, senioři? Jistě máte také nějaká přání.
Tak co myslíte, dáme prostor nové tradici?
Iveta Fibichová
______________________________________
Pohádková noc
V pátek 1.4.2011 proběhla pohádková noc zábavný večer pro děti se stezkou odvahy a
přespáváním na obecním úřadě. Potože byl apríl
a vše bylo naopak, došlo i na vánoční koledy a
ozdobený stromeček.
(-l.j.-)

______________________________________

Velikonoční zábava

24. 4. 2011
Od 20:00 v KD Kostěnice
hraje Zákaz stání
Dárek pro každého účastníka
Velikonoční tombola
Srdečně zve TJ Sokol ČOS
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Netradiční kraslice
(inspirace z www.mimibazar.cz)

Sypaná kraslice
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se háčkuje jedna půlka a pak se háčkuje druhá,
která se v poslední řadě přiháčkovává k první
půlce. Když mám sháčkovánou půlku, vložím
výfuk ( vejdumek, ale i plast.vejce ) a dojedu do
konce. Ještě jsem to vyřešila tak, že začnu
sháčkovávat první půlku od protilehlého pólu,
tím mi vlastně jedna nitka kouká dole a tu
zaháčkuju a druhá je nahoře a tu nechávám
dlouhou na zavěšení. Jak uděláte první, zjistíte,
že je to paráda a každé další půjde samo, :-)

POTŘEBY: vejce (vyfouknutá), lepidlo,
luštěniny (hrách, fazolky, čočka), semínka
různých velikostí či barev, látkovou stuhu,
bezbarvý lak ve spreji.
POSTUP: Jednotlivé druhy semínek a luštěnin
si rozdělíme podle barev nebo velikosti do
malých mističek. Vyfouknuté vejce omyjeme a
osušíme, aby se na povrch lepidlo dobře
nanášelo. Lepidlem začneme po vejci postupně
kreslit různé tvary - vlnky, kolečka, pruhy,
apod. a plochu, na které je naneseno lepidlo
následně vložíme do misky se semínky.
Necháme malou chvíli v misce, poté vyjmeme,
nadbytečná semínka odstraníme a necháme
lepidlo na vejci ještě chvilku zaschnout. Poté
můžeme pokračovat stejným způsobem, akorát
vejce po nanesení lepidla umístíme do jiné
misky se semínky (nebo luštěninami). Po
dokončení
zdobení
přestříkneme
vejce
bezbarvým lakem ve spreji a necháme
dostatečně zaschnout. Nakonec provlékneme
skrz otvory látkovou stuhu, aby se dala kraslice
zavěsit.
Háčkovaná kraslice
Háčkované dle návodu - já háčkuji z Perlovky a
Perlovky ombré ( nitarna.cz ) malým háčkem
č.4 a dokonale to sedí na slepičí vejce. Nejprve

Zařezávaný patchwork
Potřeby: polysterenová vejce, věnečky apod..
kousky látek, ostrý nůž a příborový nůž
Postup: Do polysterénu uděláme ostrým nožem
zářezy, podle nich ustřihneme tvar látky (o něco
větší), příborovým nožem pak zastrkujeme do
vytvořených zářezů látku a postupmě tak
potahujeme celý korpus.
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Rychlé pudinkové řezy

Kokosové řezy

Ingredience: 1 listové těsto, 1 balíček dětských
piškotů, 0,8 l mléka, 2 vanilkové pudinky, 2
vanilkové cukry a cukr krupice (dle chuti), čestvé
nebo kompotované ovoce (jahody nebo meruňky)

těsto: 1 hrnek kokosu, 2 hrnky hladké mouky, 1
kypřící prášek do pečiva, 1 hrnek krupicového
nebo krystalového cukru, 1 vanilkový cukr, 3
vejce, 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku oleje
na ozdobení: čokoládová poleva a kokos

Postup přípravy: Polovinu listového těsta
rozválíme na plech, poskládáme na něj piškoty a
zalijeme vychladlým pudinkem. Na pudink
naklademe ovoce a navrch položíme druhý plát
rozváleného listového těsta. Řezy dáme do
předem vyhřáté trouby a chvilinku pečeme.
Krájíme vyhlazené a nejlépe chutnají v horkých
letních dnech.

Rumové řezy
Ingredience: Těsto: 5 vajec, 250 g práškového
cukru, 9 lžic vlažné vody, 250 g polohrubé
mouky, 1/2 prášku do pečiva, 2 lžíce kakaa, rum,
rybízový džem
Krém: 1/2 l mléka, 1 lžíce maizeny, 2 žloutky,
250 g másla, 200 g práškového cukru
Poleva: 200 g práškového cukru, 6 lžic rumu

Postup: Ve větší míse smícháme mouku, kypřící
prášek, kokos, cukry, vejce, mléko a olej. Těsto
vlijeme do papírem na pečení vyloženého vyššího
plechu. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C
zhruba 25 - 30 minut dozlatova.
Necháme vychladnout, polijeme čokoládovou
polevou a posypeme kokosem.

Veselé Velikonoce a
bohatou pomlázku přeje
redakční rada.

Postup přípravy: Žloutky vyšleháme s cukrem,
přičmž postupně přidáváme vodu. Potom střídavě
vmícháme mouku s práškem a sníh z bílků. Těsto
rozdělíme na třetiny, do jedné vmícháme kakao.
Každou třetinu zvlášť rozetřeme na plech a
upečeme.
Z mléka, maizeny a žloutků uvaříme hustou kaši.
Máslo vyšleháme s cukrem a postupně vmícháme
vychladlou kaši. První světlý plát pokapeme
rumem, potřeme tenkou vrstvou džemu a
polovinou krému. Položíme na něj tmavý plát,
který opět pokapeme rumem, potřeme džemem a
natřeme druhou polovinu náplně. Položíme druhý
světlý plát.
Na polevu vymícháme do hladka cukr s rumem a
ihned rychle rozetřeme na koláč. Poleva rychle
tuhne, proto při rozetírání namočíme lžíci nebo
lopatku do rumu, lépe se poleva rozetře. Necháme
ztuhnout a krájíme na řezy.
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