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Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva dne 26.1.2012

Usnesení č.2 z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva 22.3.2012

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
8.12.2011.

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne
26.1.2012.

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

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

3.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
představení zájemců o obecní hospodu a byt,
jako nového nájemce schvaluje paní Petru
Jedličkovou, bytem Kunětice a pověřuje
starostu k podpisu nájemní smlouvy.

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje celoroční
hospodaření, závěrečný účet obce s výsledky
přezkoumání hospodaření za rok 2011 a to
s výhradami, na jehož základě přijímá opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků správce rozpočtu bude v průběhu roku
důsledněji sledovat plnění rozpočtu .

4. Zastupitelstvo obce Kostěnice, v souladu s §
6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, schvaluje pořízení územního
plánu
5. Zastupitelstvo obce Kostěnice, v souladu s §
6 odst. 5 písm. f) zákona. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, schvaluje starostu Václava
Pulkrábka, jako určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územního plánu
obce Kostěnice.
6. Zastupitelstvo obce Kostěnice, v přenesené
působnosti, schvaluje, na základě § 6 odst. 6
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, žádost o pořízení územního plánu
Magistrátem města Pardubic (v souladu s § 6
odst. 1 písm. c) stavebního zákona).

Kontejner na
velkoobjemový odpad a
nebezpečný odpad
28.4.2012
7.00 – 11.00 hod
Ochutnávka
moravských vín v KD
21.4.2012
vinařství Skoupil

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodářský
výsledek mateřské školy za rok 2011, přebytek
hospodaření ve výši 2 404,54 Kč, bude
převeden do rezervního fondu a použit ke krytí
hospodaření provozních nákladů v roce 2012.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu
rozpočtu.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje uznání
duplicitního zápisu v katastru nemovitostí na
pozemku p.č. 91/3 v k.ú. Kostěnice.
______________________________________

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 5. 3. 12: 530
Přistěhovali se:
Michaela Kučerová
Jiří Marek
Martina Jeřábková
Michaela Gallátová
Tomáš Gallát

č.p. 30
č.p.5
č.p.90
č.p.112
č.p.112

Narodili se:
Magda Beranová
Ondřej Kopp

č.p.99
č.p. 32

Opustil nás:
František Pátek
Vladimír Placek

č.p.102
č.p. 118
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Blahopřejeme:
V MĚSÍCI DUBNU 2012 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Krátká Věra
paní Kašparová Božena
V MĚSÍCI KVĚTNU 2012 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Svatoňová Gertruda
paní Kubíková Květa
pan Krátký František
paní Kučerová Jana
paní Čerkalová Jaroslava
V MĚSÍCI ČERVNU 2012 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Jiroutová Marie
pan Lacina Ladislav
paní Zrůstová Dagmar
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

(-g.z.-)

Poděkování
Rodina Pátkova děkuje SDH Kostěnice (Vlastovi E., Kubovi E.,Romanovi P.,
Lukášovi J.) za poslední rozloučení s Františkem Pátkem.

__________________________________________________________________________________

Recyklujte s hasiči
SDH Kostěnice pořádá v sobotu dne 31.3.2012 od 9.00 sběr vysloužilého elektrozařízení.
Pokud máte doma nějaké staré elektrozařízení (pračku, ledničku, televizi, monitor, vysavač, varnou
konvici atd) a chcete se ho zbavit, vyneste zařízení v sobotu 31.března po 9.00 hodině, tak aby bylo
vidět ze silnice. Členové SDH provedou svoz elektrozařízení a zajistí jeho následnou recyklaci.
Samozřejmostí je i pomoc s případným odnosem a naložením velkých zařízení. V takovém případě
stačí dát hasičům znamení a oni provedou nakládku. Do zpětného odběru nepatří: žárovky, zářivky,
výbojky a úsporky; bojlery, cartridge.
S pozdravem SDH Kostěnice
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Velká cena Kostěnic proběhla na začátku ledna.
Souboje v jednotlivých kolech byly velmi těsné a
výsledky do poslení chvíle neodhadnutelné.

Nakonec to dopadlo takto:
mladší kategorie:

1. místo – Janatka Štěpán
2. místo – Peterková Elen
3. místo – Dlouhý Daniel

starší kategorie:

1. místo – Vlasák David
2. místo – Zahrádko Petr
3. místo – Janatka Martin

Oslavy 130 let založení SDH Kostěnice
Vážení spoluobčané, v letošním roce si
Sbor dobrovolných hasičů obce připomíná 130 let
od svého založení. Již přes tři století - od roku
1882 - funguje v naší obci sbor dobrovolných
hasičů, k jehož odkazu se hrdě hlásíme i my
současní členové SDH. Svojí činností se snažíme
pokračovat v práci předchozích bratrů hasičů a
současně prodlužujeme tuto úctyhodnou tradici
našeho sboru.
Při této příležitosti pořádá SDH Kostěnice
oslavu výročí 130 let založení sboru, která se
bude konat v sobotu 23.6.2012 v katastru obce.
Na oslavě Vám předvedeme činnost nejen našeho

ale i sousedních sborů dobrovolných hasičů. Také
připomeneme něco z historie našeho sboru a
pochlubíme se jeho budoucností.
Bližší informace o akci se dozvíte v následujících
měsících na všech akcích pořádaných naším
SDH.
Podrobný popis oslav pak naleznete
v průběhu měsíce května a června na všech
vývěskách a nástěnkách v obci. Přijďte s námi
oslavit výročí našeho sboru a dozvědět se něco o
jeho historii i současnosti.
Těšíme se na shledanou při oslavách.
SDH Kostěnice
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Masopustní veselí roku 2012
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kterých by to nešlo a všem, kteří nás pohostili a
obdarovali čímkoliv :-)

Mrazivé sobotní ráno 4. února maškary moc
nepotěšilo, teploměr v pravé poledne ukazoval 8
stupňů pod nulou, a tak maškarní průvod naší
vískou letos doslova prolétl. Mrzli nejenom
maškary, ale i muzikanti a jejich hudební
nástroje!!!!
Hospodyňky
nás
vítaly
masopustními dobrotami a hlavně teplým
čajem. I tak jsme přišli celí promrzlí do místní
hospůdky, kde jsme rozmrzali u kamen. A
rozmrzání bylo velmi příjemné, ovárek dobře
voněl i chutnal a muzikanti nám ještě zahráli ke
zpěvu i k tanci :-)
Moc se na Vás těšíme na příští maškarádě.
Velice děkujeme: SDH Kostěnice za bezpečný
Jana V., Jitka P. a Lenka J.
doprovod, dospělákům, kteří rozšířili náš
maškarní průvod, Lukášovi a spol. za
občerstvení, samozřejmě muzikantům, bez
__________________________________________________________________________________

Maškarní ples
Sotva se masky svlékly z masopustu,
mohly se oblékat znovu na v pořadí třetí
maškarní ples. Změnili jsme hudbu a podle
všech zúčastněných jsme vybrali velmi dobře…
Kapela Holá beznaděj neměla chybu a můžeme
se na ně těšit i příští rok. Masky byly opět
originální – Santa Klaus dorazil i se svým
spřežením sobů (ti pak trousili bobky kde se
dalo ;o), nenasytné mimino v postýlce – ta už
bohužel domů nedojela, banda bezdomovců –
uhnízdili se na sále a ne a ne je tam odtud dostat
pryč, květinové děti v povznesené náladě,
námořníci, policajtky, upíři, šejk, trestanci,
šmoulové… no bylo nás opět plno.
Předtančením nás pobavily břišní tanečnice –
Falisha dancers
a o půlnoci
Přezrálé maliny
s Labutím
jezerem.
Doufám, že i
příští rok nám
budte věrni a
opět dorazíte
s originálními
nápady.

V nejbližší době chystáme:
Velikonoční zábavu 8.4. a pálení čarodějnic
s tradičním čarodějnickým kláním.
(-j.š.-)
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Oslavujte s námi!
Na jaře tohoto roku firma CZ PLAST s.r.o., se
sídlem v Kostěnicích, oslavuje 15 let od svého
založení. Při této příležitosti chceme dát dárek
sobě i Vám. Oslavte s námi naše výročí na
společném koncertě známé pardubické folkové
skupiny Marien s dnes již živoucí legendou
českého folku Pavlem Žalmanem Lohonkou.
Koncert se koná v kulturním domě v Kostěnicích
v pátek 13.4.2012 od 19:00 hod. Vstupné je 50,Kč a celý výtěžek bude po koncertě předán do
rukou ředitelky Dětského centra Veská.
Těšíme se na společné setkání s Vámi.
Vstupenky lze zakoupit přímo na místě před
koncertem,
anebo
rezervovat
na
folkzije@folkzije.cz.
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a snahu dosáhnout vždy nejvyšší kvality získala
firma CZ PLAST s.r.o. v České republice ve
svém oboru velmi silné postavení a patří
k vyhledávaným
partnerům
českých
i
zahraničních výrobců.
CZ PLAST dodává zejména různé druhy
palivových a speciálních nádrží. Metodu
rotomoldingu ovšem s úspěchem využívá i
k výrobě mnoha dalších položek, např.
vzduchovodů, blatníků, krytů, různých panelů,
výrobků pro stavebnictví jako jsou vodoměrné
šachty, revizní šachty a kanalizační jímky apod.
Firma CZ PLAST s.r.o. zajišťuje v oboru
rotačního tváření plastů komplexní servis od
spoluúčasti na návrhu a konstrukci výrobku, přes
výrobu formy, k samotné realizaci včetně
kompletace příslušenství a zajištění dodávek již
hotových výrobků.
Bližší informace o činnosti firmy CZ PLAST
s.r.o. najdete na našich webových stránkách
www.czplast.cz.
( management firmy CZ PLAST s.r.o.)

CZ PLAST, s.r.o., firma s výlučně českým
kapitálem, vstoupila před 15 lety na náš trh
s tehdy v České republice málo rozšířenou
metodou výroby plastů s tzv. rotačním tvářením
(ROTOMOLDING). Pro své nasazení, flexibilitu
__________________________________________________________________________________
určovat výšku tónu píšťalky. Kratší část dřívka
Jak na to…
zkrátíme na 1,5 cm a nahoře odřízneme po délce
1 mm slabý plátek.Pak vsuneme špalík do kůry z
druhé strany. Na horní straně vyřízneme nožem
zvukový otvor pro proudění vzduchu z píšťalky
Na výrobu vrbové píšťalky potřebujeme asi 10cm ven.
dlouhý vrbový proutek a nožík.
Zároveň s tím vytvoříme náustek tak, že spolu s
vnitřním koncem kratšího špalíku seřízneme
Uřízneme rovný, asi 10 cm dlouhý a kolmo kůru asi do jedné čtvrtiny tloušťky
maximálně 1,5 cm silný kousek vrbové větvičky. píšťalky a ze vzdálenosti asi 1 cm řez mírně
V krajním případě můžeme sáhnout po obloukovitě dokončíme.
náhradním zdroji. Vhodnou náhradou může být i
větvička černého bezu, důležité ale je, aby
uříznutý kousek byl rovný a hladký. Velmi
opatrně začneme střenkou nože ze všech stran
naklepávat kůru uříznuté větvičky. Při otloukání
nesmíme zapomenout na žádné místečko, aby
kůra hezky povolila, ale zároveň musíme klepat
velmi opatrně, abychom kůru nijak nepoškodili.
Průběžně
zkoušíme
zda
jde
kůra lehce stáhnout. Jakmile se nám to podaří,
přeřízneme vyjmuté dřívko přibližně v jedné
třetině. Delší část zastrčíme opět opatrně zpátky
do
kůry,
část
necháme
povystrčenou.
Popotahováním vystrčeného dřívka můžeme

Vrbová píšťalka
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Vyhledali jsme pro Vás pár
postřehů k blížícím se svátkům
jara...
Předvelikonoční období
Stejně důležité jako samotné
Velikonoce je i 40 dní půstu
před nimi.Aby si naši předkové
alespoň trochu zpříjemnili tuto
dobu, vymysleli si na každou
postní neděli různé tradice a
zvyky. Např. 1. neděle se
nazývala černá nebo liščí (děti
ráno našli na vrbě preclíky od
lišky), 2. byla pražná (pražilo se
nedozrálé obilí), 3. kýchavná
(význam se kraj od kraje měnil
- kolikrát kdo kýchl, tolik let
byl živ; nebo kýchnutí přinášelo
nebezpečí nemoci), 4. družebná
(lidi
se družili, veselili,
domlouvaly se svatby, z kraslic
a větviček se vyrábělo líto), 5.
Smrtná
(vyrobenou
a
ozdobenou smrtku slavnostně
vynášeli z vesnice, někde ji
vhazovali do vody, ohně nebo
zahrabávali do země) a konečně
6. květná (slavila se památka
vjezdu Krista do Jeruzaléma,
světí se kočičky, nosí se ” líto”,
nosívala jej děvčata a s přáním
po domech, děti dostávali
odměnu od slavíka - ptáčky
z kynutého
těsta).
Velikonoční týden – zvyky
Na škaredou středu se
nesmíte mračit, jinak se budete
mračit každou středu v roce.
Na zelený čtvrtek musíte
časně vstát a omýt se rosou –
nebudete nemocní. Hospodyně
musí zamést dům ještě před
východem slunce a smetí odnést
na křižovatku - nebudete mít v
domě blechy. V Orlických
horách se házel do studny chléb
s medem - aby v ní byla voda

Zajímavosti a trochu zábavy
celý rok. Také jidáše s medem
zaručovali zdraví. Na velký
pátek se lidé chodili mýt do
potoka, aby se jim vyhýbaly
choroby. Někde se chlapci
potápěli a snažili se ústy
uchopit ze dna vody kamínek,
který pak hodili levačkou za
hlavu - pak je nebolely zuby.
Textilníci předli pašijové nitě,
těmi udělali několik stehů,
které pak rodinu chránily před
uhranutím a zlými duchy.
Košile ušitá pašijovými nitěmi
chránila před bleskem. Nesmělo
se prát prádlo, nesmělo se
pracovat v sadu, nesmělo se nic
půjčovat.
Na bílou sobotu se z
ohořelých dřívek udělal křížek a
ten se donesl na pole, aby bylo
úrodné. Někde se dávaly za
trámy domu uhlíky, aby
odradily požár. Doma se
uklízelo, bílilo, pekly se
mazance a beránci, pletly
pomlázky, zdobila vajíčka.
Na boží hod velikonoční
dostala každá návštěva kousek
posvěceného jídla, trochu se ho
dalo na pole, do studny a na
zahradu - aby byla úroda, voda
a dostatek ovoce.
(zdroj:http://www.velikonoce.com/zvyky.htm)

Velikonoční symboly
Pomlázka
Citace z Ottova naučného
slovníku: "... nazývá se starý a
velmi
rozšířený
zvyk
velikonoční, při němž mládež
obojího pohlaví se šlehává
metlami spletenými z proutí
vrbového nebo jívového, které
bývají často ozdobeny stužkami
a strakatými klůcky. Metla, jíž
se při tom užívá, sluje též
pomlázka, a nazývá se tak i
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obvyklý dárek velikonoční při
šlehání tom - malovaná vajíčka,
kraslice. Jest to patrně zvyk
symbolický a vztahuje se k
omladnutí jarní přírody, jak
už samo slovo pomlázka (kmen
mlad-) zdá se zkazovati.
Šleháním přenáší se symbolicky
síla omladné přírody na živou
bytost. Z toho možno si
vysvětliti, proč se mrskávají
zvláště dívky, aby totiž byly
stále svěžími, zdravými a
veselými, staré panny, aby
omládly a k světu se měly, a
konečně dobytek, aby byl zdráv
a se "pomladil". Pomlázka je
neodmyslitelnou
součástí
českých Velikonoc, přesto se
podle zpráv z konce 19. století
místy v jihozápadních a jižních
Čechách s pomlázkou na koledu
nechodilo - děti koledovaly
červené vejce bez mrskání. Na
Budějovicku
pamatují
velikonoční koledování vajec s
berany - nápadně vysokými
svazky prutů, svěcenými na
Květnou neděli. Na Chodsku
zase nekoledují ale dynují šlehají spletenými proutky. Jak
je vidět, použití pomlázky se
krajově velmi lišilo. Také názvy
se
různí:
houdovačka,
hodovačka, koleda, mrskut,
dynovačka, binovačka (vino bino - spletené z vinné révy),
mrskačka, mrkanda, mrskut,
šlehačka, tatar, kyčkovanka,
sekačka, švihačka, šibačka,
šibota, metla, korbáč, karabáč,
kyčka, kančúch, roučačka,
čugár,
žila...V
některých
krajinách jmenují pomlázku
mrskačka, šlehačka nebo také
šmerkust - šmirgrust (z něm.
Schmeckostern).
Obdobný
význam má "oblévačka", tj.
polévání studenou vodou."
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Velikonoční recepty:

Mazanec
je symbolem slunce, zadělává se na Bílou
neděli, dělá se ze stejného těsta jako vánočka.
Dříve to však bývalo pečivo nesladké - "koláč
syrnej k veliké noci" - připravoval se ze
strouhaného sýra a většího množství vajec
(žádoucí byl žlutý mazanec). Sladká varianta
tohoto obřadního pečiva si však ponechala
původní okrouhlý tvar a znamení kříže.
V jiných koutech naší země se nesladkým
mazancovým koláčům říkalo následovně:
baba, babůvka, plecovník, šoldr, svěceník.
Recept:
Do mísy dáme 30 dkg másla anebo jiného tuku,
20 dkg cukru,citronovou, pomerančovou kůru,
6 až 8 žloutků, 1 dkg soli, rumu,
višňovky, dobře rukama vypracujeme.
Ze 4 dkg kvasnic vykynutý kvásek, trošku
muškátového květu tlučeného anebo oříšku,
vanilku. 1kg přesáté teplé mouky, očištěné
hrozinky.
Opařené
krájené
mandle,
krájený citronát. Mléka dle potřeby. Slabší
těsto jako na vánočku rukama dobře vypracuj a
nech zkynout.
Rozděl buďto 1, anebo více krájej a vyválej v
bochánek(ky). Klaď na potřený(é) plech(y).
Nech zkynout, potři rozšlehaným vejcem a
pěkně peč. Pečený(é) potři cukrovou vodou,
posyp cukrem a nechej v troubě 6 až 7minut,
aby ten cukr se dobře na těsto přilepil pečené a
nepadal dolů.
Poznámka : Nežli dáme mazanec(e) péci,
nožem na vrchu nařízneme kříž.
______________________________________
Velikonoční Beránek
Recept je určen pro 4 osoby. Ingredience: 250 g
moučkového cukru, 5 žloutků,1 vanilkový cukr,
kůra i šťáva z 1/2 citronu, 300 g
polohrubé mouky, 1 hořká mandle, 5 bílků, tuk
a strouhanka na formu.
Cukr, žloutky, vanilkový cukr a strouhanou
citronovou kůru třeme do pěny. Potom přidáme
strouhanou hořkou mandli, citronovou šťávu,
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ušlehaný tuhý sníh a prosátou mouku. Lehce
promícháme a nalijeme do dobře vymaštěné a
strouhankou vysypané formy. Pečeme ve
středně teplé formě dorůžova. Upečeného
beránka vyklopíme, oči uděláme z rozinek, na
krk dáme mašličku případně zvoneček a do
hubičky zelenou větvičku. Beránka můžeme
také polít bílkovou polevou z 1 bílku, 100
g přesátého moučkového cukru a lžíce
citronové šťávy.

______________________________________
Jidášky
je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru
válečku, který symbolizuje provaz, na němž se
Jidáš oběsil - podle křesťanského výkladu.
Prozaičtější
lidový výklad
praví,
že
hospodyním bylo líto zbytků těsta a dětem
pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení.
Třeme v míse omastek, trochu cukru.
Můžeme přidat 3-4 větší vařené, pak loupané
brambory, 3-4 celá vejce. Sůl, mouku přesátou
a z kvasnic vykynutý kvásek. Mlékem zadělej
rukama tužší těsto a dobře je vypracuj. Nech
zkynout. Zkynuté dej na pomoučněný vál.
Rozválej v 1-2-3 i více kusů. Dle množství
těsta v podlouhlé šišky. Řež kousky.
Vyválej v podlouhlou šišku. Slož, dej na
potřený plech. Nech zkynout. Zkynuté potři
vejcem, posyp kmínem se solí anebo mákem a
pěkně peč.

(zdroj: www.ceske-tradice.cz)
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