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Plánované akce
25. 12. Štěpánská zábava
29.12. Turnaj ve stoním tenise
5.1. Tříkrálový koncert dětí MŠ
v kapličce

Krásné prožití
Vánočních svátku a do
nového roku vše nej
přeje redakční rada

7. 1. Velká cena Kostěnic –
autodráhy
14.1. Myslivecký ples
4.2. Dětský masopust

Uspávání broučků

11.2. Sokolský maškarní ples
25.2. ochutnávka čokolády
divadelní představení Sněhurka

Příjemné prožití Vánočních svátků
a do nového roku hodně štěstí a zdraví
přejí Václav Pulkrábek – starosta
Jana Víchová - místostarostka
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Z obecního úřadu...

Milí spoluobčané, v těchto dnech se
Vám do rukou dostává nový kalendář na rok
2012. Tentokrát jsme ho nazvali „Obec očima
spoluobčanů“. Velice děkujeme všem , kteří
nám zaslali své fotografie a pomohli tak vytvořit
Váš kalendář.
Do nového roku Vám všem přeji mnoho
úspěchů, krásných zážitků a pohody.
Za obecní radu Jana Víchová
____________________________________
Usnesení z veřejného zasedání

obecního zastupitelstva konaného
dne 8.12. 2011
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
15.9.2011.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro
rok 2012.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový
výhled roku 2013 - 2015.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje
pozemků zastavěných chodníkem.

nákup

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
informace o probíhajících stavbách v obci.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje zhotovení
nového územního plánu.
9. Obecní zastupitelstvo neschvaluje žádost
paní Jaroslavy Kuklové na odpuštění nájmu
z obecní hospody od 1.1.2012 do 30.6.2012.
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10. Obecní zastupitelstvo schvaluje nájemné
v obecní hospodě od 1.1.2012 do 30.6.2012 ve
výši 2 500,-Kč.
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje nové
podmínky na pronajímání sálu, místnosti pod
jevištěm a stanovuje výši nájemného:
- místní organizace a osoby trvale žijící
v obci - sál 1 000,-Kč/den, pod jevištěm 400,Kč/den a mohou provozovat vlastní občerstvení
- ostatní – sál 500,-Kč/hod., pod jevištěm
300,-Kč/hod. a nemohou provozovat vlastní
občerstvení.
______________________________________

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 12. 12. 11: 525
Přistěhovali se:
Harvánková Lenka
Pytlák Lukáš

čp. 151
čp. 151

Odstěhovali se:
Březina Rudolf
Dudková Denisa
Kubík Ladislav

čp. 77
čp. 163
čp. 70

Opustil nás:
Marková Lidmila
Matoušek Jan

čp. 120
čp. 141

V minulém čísle novin nám
chyběl nově narozený občánek
Petr Soukup čp. 134, tímto se
omlouváme.
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Z obecního úřadu...

Kulturní komise OÚ Kostěnice
Pravidelná činnost kulturní komise OÚ
Kostěnice plynule pokračovala i v letošním
roce. Blahopřání k významným životním
výročím občanů a uspořádání tradiční slavnosti
Vítání občánků zaměstnalo všechny její členy.
Děkuji jim touto cestou za spolehlivost, aktivitu
a zodpovědnost s jakou tuto činnost vykonávají
a přeji jim i jejich nejbližším klidné prožití
svátků vánočních a do roku 2012 hodně
osobního štěstí a životního elánu.
Gabriela Zahrádková,předsedkyně k.k.
______________________________________
Vítání občánků 2011
V letošním roce jsme tradiční slavnost Vítání
občánků uspořádali dne 23. října. V oblíbené
nedělní odpoledne jsme se v zasedací místnosti
obecního úřadu hojně sešli a přivítali tyto nové
občánky:
Denisu Ročkovou
Elišku Třasákovou
Anežku Lohynskou
Elišku Špačkovou
Michaela Holuba
Vlastimila Englicha
Všem nejmenším i jejich rodičům a příbuzným
to moc slušelo a atmosféra byla příjemná a
veselá. Přejeme jim spokojené žití v naší obci.

(-g.z.-)
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Mateřská škola Kostěnice
„ PŘIŠLY ZASE PO ROCE …
KDO ?
NO PŘECE VÁNOCE!
PO JEHLIČÍ ZELENÉ …
PO CUKROVÍ PEČENÉ …
S KMOTREM KAPREM VE VANĚ …
TĚŠILI JSTE SE NA NĚ ?“
My jsme se těšili moc
a tak přejeme i Vám
všem hodně radostných
očekávání, příjemných
překvapení a šťastné
prožití svátečních chvil.
Velcí a malí z mateřské školy

POZVÁNKA
Přijměte srdečné pozvání na
tradiční Tříkrálový koncert
v místní kapli pořádaný naší
mateřskou školou. Vystoupí
malí umělci se směsí koled a
novoročních přání. Tentokrát
již v předvečer svátku Tří
králů dne 5.1.2012.
Začátek v 16.00 hod.
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Blahopřejeme:
V MĚSÍCI LEDNU 2012 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Drozdová Marie
pan Kučera Václav
pan Novák František
V MĚSÍCI ÚNORU 2012 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Hrbek Ladislav
pan Kučera Zdeněk
paní Roztočilová Hana
paní Vítová Ivana
V MĚSÍCI BŘEZNU 2012 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Teplý Břetislav
paní Půhoná Jiřina
paní Bečková Drahomíra
paní Pátková Božena
paní Zahrádková Jitka
paní Jelínková Helena
pan Janko Jiří
paní Vlastníková Ludmila
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
(-g.z.-)
__________________________________________________________________________________

Myslivecké sdružení Kostěnice
Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti,
dovolujeme si Vás pozvat na jedenáctý myslivecký ples našeho sdružení,
který se koná 14.1.2012 v kulturním domě v Kostěnicích.
Začátek plesu je ve 20:00.
K tanci a poslechu Vám bude hrát hudební skupina „James band“.
Jako tradičně pro Vás máme připravenou bohatou tombolu,
která je tvořena většinou ze zvěřiny.
Po domluvě s vedoucí obecní hospody, nám byla přislíbena zvěřinová kuchyně s několika druhy jídel.
Předprodej místenek jejichž cena činní 120Kč probíhá u p. Englich ml., Kostěnice 125 od 2.1.2012.
Při předprodeji je možno objednat předběžně i jídlo.
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Společenské a sportovní dění…

Milí čtenáři, nejprve mi dovolte za TJ Sokol
Kostěnice ČOS popřát Vám všem klidné
svátky a hodně elánu do nového roku.
A ještě několi řádků k uplynulím akcím:
Na začátku listopadu jste měli možnost
zúčastnit se Uspávání broučků, které
je
oblíbenou akcí nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Průvod s lampióny setmělou vesnicí za
doprovodu písniček z říše broučků vždy
navozuje úžasnou atmosféru, která je třeba
zažít… Také ji propadá rok od roku více lidí.
Na konci vždy čeká malé překvapení pro děti,
letos to byla světelná cestička k broučímu
pokladu…
Již tradičně zlatou adventní neděli
zpestřujeme vánoční pohádkou. Do role herců
se postaví děti různého věku z celé vesnice a
mnohdy i z blízkého okolí. Letošní premiéru
měla režisérka Zuzka Haková a myslím, že vše
zvládla na jedničku. Sněhurka pobavila a
dopřála chvilku zastavení ve vánočním shonu.
Měla i několik nej…
*nejmladší herce za celou dobu
fungování dětského divadla
*nejdokonaleji propracovanou scénu
*největší počet dospěláků podílejících
se na organizaci
*nejmenší počet herců ze všech
představení
*nejpropracovanější kulisy
*nejkratší doba nacvičování
Mile nás překvapila hojná účast njejen místních
občanů, za kterou děkujeme, pro děti to byla
obrovská motivace. Doufáme že příští rok bude
i více herců.
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Nakonec ještě pozvánky na další akce:
25.12.2011 – Štěpánská zábava pro všechny,
kteří už mají dost pohádek, cukroví a válení se
na gauči ;o). Hraje Kodex rock.
29.12.2011 – Turnaj ve stolním tenise
prezentace od 8:30, hra začíná v 9:00
v ceně startovného je i oběd.
11.2. 2012 – Sokolský maškarní ples, neváhejte
a přijďte se pobavit, vžít se na krátký čas do
role úplně někoho jiného a podpořit tak naší
organizaci. Hraje: Holá beznaděj
(-j.š.-)

Pneuservis – prodej nových i jetých
pneu a disků.
Výměna kol včetně vyvážení.
Využijte nové služby v objektu
Truhlářství Jirout.
Provozní doba dle tel. dohody.
Kontakt: 734513792, 608977257
_____________________________________
Přeji všem krásné Vánoce. Dětem dárek
nejdražší a to je láska a laskavá péče jejich
rodičů a to nejen o Vánocích.
Dospělým pak pohodové svátky a v roce přítím
především dobré zdraví a hodně štěstí.
hráli: Sněhurka: T. Škrobalová
královna: B. Štěpánková
čarodějnice: N. Pátková
princ: J. Pátek
myslivec, vypravěč: J. Chlost
zrcadlo, zvířátko: L. Štěpánek
Doktor: K. Škrobalová
Hobla: E. Peterková
Stydlík: M. Štěpánková
Kejchal: R. Čerkalová
Dřímal. L. Ondráček
Bručoun: A. Beran
Šmudla: F. Forni
zvírátka: A. Vlastníková, J. Štěpánek

Květa Udržalová
V minulém příspěvku z kroniky z roku
1935 byla popsána návštěva ministerského
předsedy pana Udržala v naší obci, při
příležitosti této události se účastníci slavnosti
zapsali do kroniky, a tím se nám dochovaly
podpisy mnoha místních občanů. Povšimněte si
krásného písma v dnešní době už ne tak
častého. Možná, že zde najdete iniciály i
Vašeho předka.
Protože v minulém vydání byly podpisy v
malém formátu nyní uveřejňujeme čitelnější
verzi.
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Zajímavosti a trochu zábavy
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Mlsné jazýčky:

Recepty tajné kuchařky.... :-)))
Do schránky nám chodí spoustu receptu na
sladké pečení, pro tentokrát vybíráme vánoční
cukroví...
Čokoládové kuličky s rumem

100g Lískových oříšků, 120g strouhaného
kokosu, 100g čokolády na vaření, 100g hery,
100g moučkového cukru, vanilkový cukr, 30ml
rumu, 100g mléčné čokolády na obalení
Lískové oříšky jemně nameleme a s kokosem je
pozvolna opražíme na pánvi a necháme
vychladnout. Heru utřeme s cukrem do pěny,
přidáme kokos, ořechy, strouhanou čokoládu,
vanilkový cukr a rum. Všechno důkladně
promícháme a necháme zchladnout v lednici. Z
čokoládové hmoty pak tvoříme malé kuličky,
které obalíme v čokoládě a uložíme do chladu.

Oříškové kuličky

100g mletých ořechů, 100g moučkového cukru,
80g másla, lžíce rumu, lžíce citronové šťávy,
kakao
Máslo utřeme s cukrem, přidáme ořechy,
citronovou šťávu a rum. Vše důkladně
propracujeme a dáme ztuhnout do lednice, Pak
tvoříme malé kuličky a obalujeme je v kakau.
Pařížská kolečka
180g polohr.mouky, 180g moučkového cukru,
3vejce, sekané mandle, čokoládová poleva
Vejce utřeme s cukrem a opatrně vmícháme
mouku. Těsto dáme do cukrářského sáčku a na
vymazaný plech nastříkáme kolečka. Pečeme
dozlatova, necháme vychladnout a namočené v
čokoládě obalíme v mandlích.
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Co dalšího se ještě dělo:
Celorepublikový turnaj v mariáši

Plánujeme např. tvoření s hmotou Fimo,
keramiku a další.
Termíny a další informace najdete na
letácích ve školce a vývěskách v obci. Pokud
budete mít zájem o zasílání pozvánek mailem
napište nám na redakční email
obeckostenice@seznam.cz
_____________________________________
Dopis Ježíškovi

Tvořivé dílny
Podzimní tvoření si pro nás tentokrát
připravila Zorka Královská, velká nadšenkyně
do výtvarných technik. Proběhly tedy 3 pestré
večery.
Quilling nebo také papírový filigrán výtvarná technika využívající proužků papíru,
které jsou stáčeny a formovány do
požadovaného tvaru. Ve výsledku může díky
správné
kompozici
jednotlivých
tvarů
vzniknout krásný a originální obrazec.
Batika na hedvábí - pomocí barev, které se
ustalují v mikrovlnné troubě, vznikly originální
šálky a šátky.

V sobotu v předvečer první adventní
neděle se uskutečnila akce nazvaná Dopis
Ježíškovi. Děti z mateřské školky svým milým
vystoupením s říkankami a koledami přivolaly
vánoční čas a rozsvítily vánoční stromečky
před kapličkou. Poté si nejmenší měly možnost
napsat svá přání a poslat je Ježíškovi. Letos asi
bude mít hodně práce, protože dopisů byla
spousta.
Příjemné setkání s vůní svařáku se
postupně přesunulo do kulturního domu. Tam
následoval tradiční adventní koncert holického
sboru s kapelou Factorial Orcherstra, který
příjemně uzavřel tento večer plný těšení na
nejkrásnější období roku - přicházející advent.
(-l.j-)
_____________________________________

Vánoční tvoření - kde jsme vyzkoušeli
mramorování - nanášení olejové barvy z vodní
hladiny např. na svíčky a ozdoby a enkaustiku malování voskem pomocí speciální žehličky.
Tvořivé dílny se snažíme připravit 1x měsíčně,
letos probíhaly v úterky od 18 hodin v
kulturním domě.
Srdečně zveme všechny zájemce o tvoření na
připravované další dílničky v roce 2012.
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.

