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Pravidelné sportovní a umělecké
aktivity v KD Kostěnice
Pondělí:
Klubovnička – od 17hod. do 18.30hod.(ruční
tvorba všeho druhu s Lenkou a Markétou)
Floorball muži – od 19.30hod.
Úterý:
Stolní tenis – od 17.30hod.

Cesta za pokladem…

Středa:
Badminton pro děti s Jitkou – od 16hod. do
17hod.
Cvičení s Jitkou – od 17hod. do 18hod.
Floorball ml. žáci s Janou a Lukášem – od
18hod. do 19hod.
Floorball st. žáci s Romanem a Štěpánkou – od
19hod. do 20hod.
Cvičení ženy – od 20hod do 21hod.
Čtvrtek:
Badminton po tel. dohodě s Jitkou – od 16hod.
do 17hod.
Hasiči – od 17hod. do 18hod.
Badminton po tel. dohodě s Jitkou – od 18hod.
do 19hod.
Aerobic + posilování s Ivou, Štěpánkou a
Markétou – od 19hod. do 21hod.
Pátek:
Hasiči – od 16hod do 17hod
Neděle:
Dětské divadlo se Zuzkou (do Vánoc) – od
17hod
Trampolínky s Markétou a Štěpánkou – od
19.30hod do 20.30hod

Kostěnice cup…
Podzimní akce
na které všechny srdečně zveme:
26.10. Zahradní výstava – Dýňové
čarování a tvoření z přírodnin v MŠ
28.10. Uspávání broučků – lampionový
průvod jinak
1.12. Rozsvícení vánočního stromu - u
kapličky v 17hod
Jarmark v KD - od 18hod.
Jazzové Vánoce v KD - od 19hod.
8.12. Mikulášská nadílka
Mikulášská zábava
podrobnosti ve vývěskách
23.12. Ať žijí duchové – dětské
divadelní představení + jarmark
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Z obecního úřadu...

Usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 20.9.2012
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje
kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze
dne 28.6.2012.
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje
úpravu rozpočtu.
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání
územního plánu Kostěnice
5. Obecní zastupitelstvo neschvaluje
prodej pozemků p.č. 410/7, 410/9 vše v k.ú.
Kostěnice.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje
pořízení nových dveří na nakládací rampu do
obecní hospody
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje
odpuštění nájemného v obecní hospodě na dobu
do 30.9.2013.
____________________________________
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rodinných hostů,
dětí z Mateřské školy
Kostěnice a členů kulturní komise byli přivítáni:
PETR SOUKUP
MAGDA BERANOVÁ
ONDŘEJ KOPP
LUKÁŠ KŇAVA
JAN GALLAT
ŠTĚPÁNKA KUČEROVÁ
ŠIMON PYTLAK
Osobní návštěvou byl přivítán také PAVEL
LIŠKA, který se slavnosti nemohl zúčastnit.
Příjemná atmosféra tradiční malé obecní
slavnosti předznamenala možnost příjemného
soužití v naší obci. Nechť se všem rodičům a
dětem dobře daří.

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad v rámci
svozu komunálního
odpadu přistaví
velkoobjemový
kontejner v sobotu
20.řijna 20012
k obecnímu úřadu
v době od 7.00 do 11.00 hod
Do kontejneru patří velkoobjemový domovní
odpad ( koberce, křesla...)
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad
( pneumatiky, lednice, baterie …)
Elektrospotřebiče bude svážet svoz ZŠ Dašice v
11hod od obecního úřadu
______________________________________
Vítání občánků 2012
Čtvrtá zářijová neděle letošního roku, plná
zářícího sluníčka babího léta, patřila setkání
nejmladších občánků naší obce a jejich
slavnostnímu uvítání do života panem starostou
Václavem Pulkrábkem. Za účasti rodičů,

(-g.z.-)
______________________________________
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTĚNICE, OKRES
PARDUBICE
POŘÁDÁ MALOU ZAHRADNÍ VÝSTAVU
S NÁZVEM
DÝŇOVÉ ČAROVÁNÍ A TVOŘENÍ
Z PŘÍRODNIN
K VIDĚNÍ BUDOU VÝROBKY
Z OKRASNÝCH DÝNÍ A PŘÍRODNIN
DOPLNĚNÉ O TVOŘIVÉ PRÁCE DĚTÍ
Z PAPÍRU A VÝTVARNÝCH MATERIÁLŮ.
KDY: 26.10.2012
v době od 11.00 do 16.00 hod.
KDE: vstupní část zahrady mateřské školy
DOPROVODNÝ PROGRAM : prodejní
výstava výrobků chráněné šicí dílny K2P
Pardubice
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Z obecního úřadu...
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Blahopřejeme:
V MĚSÍCI ŘÍJNU 2012 SLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Voříšek Karel
paní Žáčková Marie
V MĚSÍCI LISTOPADU 2012 SLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Koubková Anna
paní Kudrnová Eva
V MĚSÍCI PROSINCI 2012 SLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Bečková Marie
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Z obecní statistiky:
Počet obyvatel k 12. 10. 12: 529
Přistěhovali se:
Záleská Hana
Záleský Václav
Fryšová Erika
Vařeka Zdeněk
Rybenská Nikola

čp 96
čp 96
čp 128
čp 128
čp 42

Odstěhovali se:
Votroubková Veronika

čp 69

Narodili se:
Kučerová Štěpánka
Pytlak Šimon

čp 30
čp 151

Opustili nás:
Teplý Břetislav
Tošovský Bohuslav

čp 3
čp 83

(-g.z.-)
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Společenské a sportovní dění…

Zářijové soboty jsou obvykle plné akcí, a tak
tomu nebylo jinak ani letos
V sobotu 1. září kmen Šajenů vyrazil
hledat svého Šamana a ukrytý poklad. Mapa
vedla malé indiány až na daleký východní
obzor, k moravanskému větrolamu. Po cestě na
ně čekaly nemalé nástrahy. Kmen divochů
ukrytý v lese mnohé z nich velice vyděsil, ale
cestu k Šamanovi zvládli všichni. Dokonce
dlouhé zaříkávadlo si všichni zapamatovali: ÓJa-Ó-Sel-Ú-Ša-Tý-Sem. Když se malým
indiánům podařilo najít poklad, vydali se už i
s Šamanem zpět do vesnice, kde si opekli
bizony a svlažili hrdlo neohnivou vodou….
A teď, Indiáni, hurá do školy, prázdninové
putování zase za rok!!!!

Druhá víkendová sobota letos patřila
rybářským závodům. Letos asi rybáře odlákaly
posvícenské houpačky v Dašicích, sešlo se jich
u rybníka o dost méně, než jsme zvyklí. I přesto
Kostěnický putovní okoun
doplul k tomu
nejlepšímu, stal se jím Tomášek Táborský. Moc
gratulujeme a doufáme, že se o okouna bude
dobře starat do dalších závodů.
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Výsledky: Děti - 1.Tomášek Táborský , 2. Jiří
Kučera , 3. Páťa Jouza
Dospělí - 1. Novák ml., 2. Vlasta
Englich ml., 3. Václav Pulkrábek
Třetí zářijovou sobotu ovládl, jak jinak,
než nohejbal….
Výsledky:
1.Kuba Englich, Pepa Jeřábek, Lukáš Čapek
2. Vlasta Englich ml, Michal Bouška, Jiří
Kučera
3. Honza Švadlenka, Víťa Novák, Roman
Lupoměský
______________________________________
O svátečním víkendu 28. až 29.9. 2012
proběhl, stejně jako loni za velmi příznivého
počasí, druhý ročník tenisového turnaje čtyřher
o putovní pohár obce Kostěnice. Turnaje se
zúčastnilo 10 dvojic tenistů. V pátek nejdříve
proběhlo vyhlášení dlouhodobé soutěže (hlavní
ceny byly konzumovány v průběhu obou dní) a
poté již začaly zápasy ve dvou pětičlenných
skupinách. V neděli jsme pak mohli sledovat
vyřazovací část osmi nejlepších párů.
Finále bylo reprízou loňského - utkali se Lukáš
Čapek s Rudou Víchem ml. a Patrik Jouza s
Františkem Peterkou. Vítězství v turnaji obhájili
opět neporažení Lukáš Čapek a Rudolf Vích ml.
Ceny byly díky sponzorům opět velmi bohaté a
dostalo se na všechny tenisty.
Součástí programu byla i kulturní vložka –
exhibiční zápas sehrál a poté nám i zazpíval
zpěvák Karel Bláha z hudebního divadla Karlín.
Bezvadné občerstvení nám jako vždy zajistïl
Rosťa Teplý a spol.

Jste zváni k účasti v příštím ročníku. Úroveň
zejména mladých tenistů tréninkem na našem
novém kurtu stále stoupá a tak se snad můžeme
těšit, že příští rok už někdo neomezené vládce
tenisu v Kostěnicích sesadí ;-)
František Peterka
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Společenské a sportovní dění…

První úspěchy malých hasičů
V Kostěnicích máme 28 malých hasičů
rozdělených do 3 družstev na starší, mladší a
přípravku.
Mladí hasiči se zúčastnili her s názvem
"Plamen" v Sezemicích, kde se navzdory
deštivému počasí umístilo družstvo starších na
1. místě v útoku a v závodě všestrannosti
získalo místo čtvrté.
Další sportovní klání nás čeká 20.10.2012 v
obci Břehy. Tam nás budou zastupovat mladší a
starší děti. Tak nám držte palce :-).
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s MŠ a Klubovničkou). S sebou lampiony či
lucerničky, které nám posvítí na cestu.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na
poslední adventní neděli 23.12. 2012 do
kulturního domu na dětské divadelní vystoupení
„Ať žijí duchové“ v režii Zuzky Hakové.
Součástí bude jarmak nejen dětských výrobků.
Výtěžek z prodeje se vrací k dětem v podobě
výtvarného materiálu na Klubovničku, která je
vždy v pondělí od 17:00 do 18:30 v KD. Pokud
Vaše děti rády tvoří, neváhejte je sem poslat :-).
_____________________________________
Podzimní dekorace pro šikovné ruce
(zdroj: mimibazar.cz)

______________________________________

_____________________________
Nepropásněte:
28.10. 2012 proběhne netradiční
lampionový průvod – Uspávání broučků.
Tentokrát změníme trasu: začínáme u kulturního
domu v 17:30 a uspávat budeme na zahradě MŠ
(kde se můžete těšit na překvapení ve spolupráci

- list přeložím napůl a pak roluji
- navazuji dalšími listy a nakonec stáhnu
zahradnickým drátkem
- drátkem omotávám i stonky listů, vzniká mi
tak pevný stonek květu
- aby zůstaly lístečky krásně zbarvené nastříkám
lakem na vlasy
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Zajímavosti a trochu zábavy

Dobrou chuť…
Podzimní plodiny přímo vybízí ke gurmánským
zážitkům v kuchyni….udělejte si dýňovou
polévku nebo brambory se slaninou.
Dýňová polévka
středně velká cibule
olej nebo máslo – to je lepší
700g dýně – nejlépe hokaido
1l vody
kostka bujonu
sůl, pepř, smetana, petrželka, popř. česnek a
vlašské ořechy, feferonka.
Cibulku necháme zesklovatět na oleji nebo
másle, přidáme očištěnou na kostky nakrájenou
dýni, zalijeme vodou, přidáme bujon a vaříme
doměkka. Poté rozmixujeme. Dochutíme
pepřem, solí, popř. feferonkou. Servírujeme tak,
že na vrch polévky opatrně položíme velkou
lžíci zakysané smetany, malé množství
rozetřeného česneku, drcené vlašské ořechy a
petrželku. Kdo má rád ostré, ochutí si polévku
feferonkou. Je to zdravé, krásně to vypadá a je
to výborné!!!! 
Brambory se slaninou
6 středně velkých brambor
12 plátků anglické slaniny
rozmarýn – nejlépe čerství, sůl, olej
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posypeme sušeným, obtočíme je anglickou
slaninou a dáme na plech. Posypeme je hrubou
solí a pečeme asi 30 minut.
A čím zaženeme žízeň? Je spoustu
krásného červeného šípku, tak si udělejte zdravý
čaj, anebo svařte hruškový džus a posypte
skořicí, anebo vůbec….je čas na voňavý
svařáček z bílého či červeného vína, na
podzimní večery ideální .
Dobrou chuť Vám přeje Jana Víchová
Ořechové řezy medové
Ingredience: 280 g cukru písek, 220 g tuku +
200 g másla, 2 vejce, 5 lžic medu, 3 sklenky
mléka, 500 g hladké mouky, 400-500 g
vlašských ořechů, 1 a 1/2 lžíce maizeny
Postup přípravy: 200 g cukru, 100 g tuku, vejce,
2 lžíce medu, 2 lžíce mléka, mícháme ve vodní
lázni, až se vše spojí, nesmí se vařit. Poté přidat
2 lžičky jedlé sody, zamíchat a sundat z plotny.
Vymíchat, dokud směs nevychladne, potom
přidat hladkou mouku a vypracovat těsto,
rozdělit na 2 díly, vyválet placky a dát na plechy
vyložené pečícím papírem. První placku upéct,
na druhou syrovou dát osmažené ořechy a také
upéct. Osmažené ořechy - ořechy nahrubo
nakrájené, 80 g cukru, 120 g tuku, 3 lžíce medu
osmažit dozlatova a horké natřít na placku.
Vychladlé placky spojit krémem, ořechová
nahoru.

Brambory ve slupce dobře omyjeme a dáme
Krém: 1 a 1/2 sklenky mléka, 1 a 1/2 lžíce
vařit, po deseti minutách slijeme a necháme
hladké mouky, 1 a 1/2 lžíce maizeny, trochu
zchladnout. Troubu rozehřejeme na 190°C,
rumu - uvařit jako pudink, do vychladlého
plech vyložíme pečícím papírem. Brambory
zašlehat 200 g másla.
podélně rozpůlíme, potřeme je olejem a na
každou položíme snítku rozmarýnu, popř.
_________________________________________________________________________________

Změna v autobusovém jízdním řádu

Na základě vyhodnocení využití spojů – v podstatě nevyužívané - bude k 9.12.2012
zrušen dopolední pár (cca v 11: 00) spojů z Dašic do Kostěnic.
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