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VOLBY 2014 

Jak asi všichni víte, v říjnu 
letošního roku se uskuteční volby 
do obecního zastupitelstva.  

Využiji této cesty a rád bych 
oslovil ty, kteří mají zájem 
pracovat v novém obecním 
zastupitelstvu, aby se zastavili na 
OÚ, kde jim budou podány 
potřebné informace, jak se stát 
kandidátem do komunálních voleb. 

 Kandidátní listiny musí být 
odevzdány na pověřené místo 
začátkem  srpna.        V. Pulkrábek 

http://www.kostenice.cz/
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného dne 19.6.2014 

 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
13.3.2014.  
 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
činnosti rady za uplynulé období. 
 
3. Obecní zastupitelstvo dle § 67 zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb. schvaluje pro volební 
období 2014-2018  15 členné zastupitelstvo. 
 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu. 
 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje vydání 
nařízení Obce Kostěnice č. 1/2014, kterým se 
vydává Tržní řád obce Kostěnice.  

 
6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ke stavbě na st. p.č. 51/2 v k.ú. 
Kostěnice.  
    Obecní zastupitelstvo neschvaluje, aby bylo 
součástí zápisu Sdělení, které přednesla slečna 
Myslilová. 
 
7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
informace k plánovaným investicím. 
 
 8. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na pozemek p.č. 279 v k.ú. Kostěnice. 
 
9 Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení 
kapacity mateřské školy pro rok 2014/2015 na 
28 dětí ve třídě. 

 

 Jarní vítání občánků 
 

Šesté dubnové nedělní odpoledne v naší 
obci patřilo čtyřem novým občánkům. Dvě 
děvčátka a dva chlapci se s úsměvem zúčastnili 
uvítacího ceremoniálu pod vedením starosty obce 
pana Václava Pulkrábka a prostřednictvím svých 
rodičů byli zapsáni do historických kronik 
dějinných událostí v Kostěnicích.  
 
Tentokrát byli přivítáni : Eliška Petružálková, 
Naďa Englichová, Jáchym Vích a Jonáš Pulkrábek.  
 

 
 
 

 

 
 

Z obecní statistiky: 
 
Počet obyvatel k 13. 7. 14: 537 
 
Přistěhovali se: 
 
Geregová Monika, čp.178 
Gerega Alan, čp. 178 
Jeřábková Lenka, čp.74 
 
Odstěhovali se:  
 
Eliška Janovjaková, čp. 163 
Jan Zrust. 126 
Lucie Filipová, čp. 65 
 
Narodili se: 
 
Jeřábková Tereza, čp.74 
Kopp  Šimon, čp.32 
Apltauer Václav, čp. 55 
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Setkání tanečníků Besedy 
 

V sobotu 28.6.2014 se  v naší vesnici 
uskutečnilo setkání tanečníků České Besedy. Na 
louce za bytovkami v jednu chvíli tančilo 184 
tanečníků, byl to opravdu nevšední zážitek!!!!! 
Společně s místními besedníky si přijeli Českou 
Besedu zatančit tanečníci z Mistrovic, Lukavice, 
Poličky, Bystrého, Jablonného, Studnice, Řečan, 
Třebovic a Kamence. O další kulturní program 
se postarali dechový orchestr pod vedením Jana 
Zahrádko, děti z místní MŠ, skupina Malinky, 
flašinetář Dominik Rumpík a skupina Bylo nás 
pět, zájemci si také mohli nechat ozdobit své tělo 
tetováním ;-). A protože nejenom z duševní 
potravy živ je člověk, o naše chuťové potřeby se 
skvěle postarala obsluha několika stánků s jídlem 
a pitím.... 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
především Romanu Pulkrábkovi, který stál u 
zrodu této akce, všem obecním složkám (Sokolu, 
Hasičům, Myslivcům) a místním dobrovolníkům 
za skvělou pomoc při organizování tohoto 
setkání a v neposlední řadě  sponzorům  
ick( Pardubickému Kraji, Wolters, Albě Waste, 
CZ Plastu, Víno Rakvice, Pivovaru Pernštejn, 
SmP a.s., Agrospolu Hostovice, Lesnímu 
družstvu Vysoké Chvojno, Řeznictví a uzenářství 
O.Čejka, Cemodu-cz, Blancheportu, Magnetu 
3pagen, Oldřichu Bujnochovi, Jirout Reklamy, 
Truhlářství Jirout, Zámečnictví Vích, Kamilu 
Fibichovi,  firmě STAVOZA - Jiří Zahrádko), 
kteří pomohli finančně, zapůjčili dopravní a 
stavební techniku nebo přiložili „ruku k dílu“. 
  

Doufáme, že jste si toto slavnostní 
setkání užili a budeme rádi, když přijdete a 
podpoříte místní nadšence na dalších akcích jako 
jsou rybářské závody nebo nohejbalový či 
tenisový turnaj.   

Krásné léto a mnoho pěkných zážitků 

Vám přeje Václav Pulkrábek a Jana Víchová.  
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Blahopřejeme: 
 

V  MĚSÍCI   ČERVENCI  2014  slaví  své  životní  jubileum 
 

paní  Anna Bečková 
pan  Josef Vlastník 
pan  Zdeněk Kubík 

 
 
 

V MĚSÍCI  SRPNU  2014 slaví své životní jubileum 
 

pan  František Svatoň 
paní  Věra Fibichová 

 
 

V MĚSÍCI  ZÁŘÍ  2014 slaví své životní jubileum 
 

pan  Zdeněk Štech 
paní  Alena Kubistová 
paní  Věra Faltýnková  

pan  Jiří Drábek 
 

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(-g-z.-) 
 
 
 
 

Blahopřejeme manželům Lacinovým, kteří v měsíci červnu 2014 
oslavili krásné výročí manželského soužití – 

Diamantovou svatbu. 
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 Čarodějnice 2014 

 
Letošní čarodějnický večer zahájil soud 

zlobivé čarodějky před KD. Děti v maskách pak 
vyprovodily odsouzenou čarodějnici na hranici. 
Na horní louce na malé účastníky a jejich rodiče 
čekaly opět veselé úkoly, ohniště na opékání 
buřtíků a nezbytný stan s občerstvením. Díky 
příjemnému počasí se akce vydařila, takový fajn 
piknik na louce.                   (-l.j.-) 
 

 
 

 
 Dětský den U dvanácti měsíčků – TJ Sokol 
 

Letošní téma dětského dne jsme si 
všichni náležitě užili.  

Začínali jsme v LEDNU oslavou Nového 
roku a oblíbeným zimním sportem – lyžováním. 
Následoval ÚNOR, kde bylo dost sněhu na 
koulovačku se sněhuláky. V BŘEZNU začínaly 
růst kytičky a v DUBNU samozřejmě 
Velikonoce.  V KVĚTNU včely posbíraly med a 
v ČERVNU se česali třešně. ČERVENEC a  
SRPEN byly  v duchu prázdninových radovánek 
balení spacáků, táboření a jízdě na lodi po 

rybníku. V ZÁŘÍ se prověřovala připravenost na 
nástup do školy, ŘÍJEN a LISTOPAD měli pak 
v režii myslivci – znalosti lesních hub a střelba 
na divočáka. No a na závěr PROSINEC a dva 
andělé,  u kterých si všichni vyzkoušeli 
štedrovečerní zvyky (hod střevícem, foukání do 
ořechové lodičky) a od čerta v pytli skákali 
k Mikuláši. A za odměnu nechyběl vánoční 
stromeček s dárky pro každého. 

Na hřišti pak Rosťa zařídil občerstvení 
pro všechny, řádilo se na skákacím hradě a 
všichni zájemci byli pomalováni na obličej. 
Trochu nás překvapila hojná účast dětí, která 
čítala skoro 80 závodníků. Což je oproti 
minulým rokům jednou tolik. Ale myslím, že i 
tak jsme to zvládli se ctí a na příští rok se 
připravíme na takové množství dětí. Už mám 
v hlavě systém, jak předejdeme dlouhému čekání 
na začátku.  

Všem, kteří se podíleli na organizaci moc 
děkuji a vážím si toho, že jste svůj volný čas 
věnovali přípravě stanovišť , kostýmů a hlavně 
dětem…                    

       (- j.š.-) 
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 Klubovnička 

 
V neděli 22.06.2014 vyrazily děti s 
klubovničkou na výlet na loděnici do Hrochova 
Týnce. Tam se vydaly prozkoumat část řeky 
Novohradky. Výprava se vydařila, za příjemného 
počasí se děti projely po řece,  přes počáteční 
obavy se nadchly pro vodáctví a letošní činnost 
klubovničky oslavily táborákem a zpíváním s 
kytarou.  
Na další tvořivý rok se v říjnu těší Markéta, 
Lenka T. a spol.  
 

+
______________________________________ 
 Hasičátka a mladí hasiči Kostěnice 
 

Celý školní rok patřila páteční odpoledne 
tréninkům malých hasičů.  Řady rozšířila 
hasičátka (přípravka od 3 do 6 let) a družstva 
mladších i starších  se rozrostla o posily 
z Uhřetické Lhoty. Celkem nás bylo 16 dětí a 3 
instruktoři. 

 Pilně jsme trénovali vše, co je na 
závodech hasičské všestrannosti i požárního 
sportu třeba – uzly, topografické a požární 
značky, první pomoc, práce s buzolou, střelba 
vzduchovkou, přelézání lana, překonávání 
překážek (kladina, bariéra, žebřík), nacvičovali 
požární útok i štafety dvojic na 4x60m.  

Vše jsme mohli pak zúročit na dvou 
soutěžích, kterých jsme se na jaře zúčastnili – 
Rokytenská míle a Chlumecký pohár. Další 
závody nám překazila nemocnost a jiné 
naplánované akce, které se s termíny závodů 

kryly a proto jsme nebyli schopni postavit 
družstva.  

Během roku jsme také navštívili HZS 
v Chrudimi, zábavný rodinný park Tongo 
v Hradci Králové a v rámci  volného času na 
Chlumeckém poháru i pohádkovou cestu v parku 
zámku Karlova Koruna.  Odměnou byl i výjezd 
do Dašic na zmrzlinu. Paní u okénka se velmi 
divila, kolik se nás do té avie vejde ;-). 

 Přes prázdniny máme pauzu, ale hned 
v září opět začneme a čekají nás další závody. 
Starší a mladší žáci  nás budou opět 
reprezentovat na víkendovém hasičském 
soustředění až v Božejově (u Pelhřimova), kde 
jsme loni obsadili 1. místo.   

Pokud mezi vámi budou další zájemci o 
tento sport, rádi Vás přivítáme. Hraniční věk pro 
přijetí jsou 3 roky (do družstva hasičátek), posily 
by se ale hodily i do družstva mladších a 
starších.  Přivítáme i zájemce z řad dospělých 
rozšířit  řady vedoucích. 
 
Na fotografie z akcí se můžete podívat zde: 
http://malihasici.webnode.cz/ a najdete tu i 
kontakty v případě zájmu o přihlášky. 
            (-j.š.-) 

 
 

 

http://malihasici.webnode.cz/
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 TÁBOŘENÍ 

 
Již po třetí jsme se vydali s kostěnickými 

dětmi za letním prázdninovým  dobrodružstvím.  
. . . .  

Tentokrát jsme se proměnili v kovboje, 
osídlili westernové městečko nedaleko Zhoře a 
posunuli se do časů „Tenkrát na západě“. 

Hned první den jsme byli oloupeni o 
truhlu plnou zlaťáků. Vydali jsme se tedy po 
stopách banditů, které nás dovedly až na 
rozhlednu Borůvku. Po jejím zdolání  nás stopy 
zavály až na hrad Rychmburk. Na této dlouhé 
strastiplné výpravě jsme bandity bohužel 
nedopadli.  Našli jsme pouze další stopy, které 
svědčily o neustálém řádění banditů. 

 Další výpravy za bandity nás dovedly  až 
k nalezišti zlata. To bylo radosti, co Vám budu 
povídat. Všichni obyvatelé westernového 
městečka naskákali do řeky     a už se rýžovalo. 
Byli jsme však natolik okouzleni třpytivými 
kamínky, že jsme si nedávali pozor na vytěžené 
zlato, o které jsme byli opět oloupeni.   

Nějaké zlato nám zůstalo a my mohli 
doplnit chybějící zásoby. Doba byla však velmi 
krutá a i indiánskému kmenu  Komančů se 
zachtělo našeho zlata a přepadli naši vesnici  
v podvečerních hodinách. Obyvatelé městečka 
však spojili své síly, indiány zneškodnili a 
svázali. Trestem jim byla příprava bizoních 
steaků pro celé městečko.       

Poslední den jsme byli svědky přestřelky 
banditů, kteří loupili v našem městečku. 
Přestřelka byla nelítostná, ale spravedlivá a oba 
banditi při ní padli. Truhla plná zlaťáků se vrátila 
zpět do rukou šerifa, který poklad spravedlivě 
rozdělil mezi všechny občany.  

Tentokrát se letního táboření zúčastnilo 
36 dětí a to převážně kostěnických.                                     

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
dospělákům, kteří se o děti bezvadně starali a 
zpříjemnili jim prázdninové chvíle. 

 
Markéta Peterková 

 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plánováné akce na hřišti: 
 Rybářské závody  Nohejbalový turnaj  Tenisový turnaj 
 

                  30.8.2014       13.9.2014   27.-28.9.2014 
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 Tipy na prázdninové výlety 

 
Prázdniny jsou v plném proudu a tak třeba někdo 
z Vás řeší kam s dětmi na výlet. Podělím se 
s Vámi o tři osvědčené tipy, kde se vaše děti 
opravdu nudit nebudou. 
 
Hradecké městské lesy 
Krásné místo, kousek od Vás. V lese je i 
asfaltová stezka pro bruslaře – Hradečnice a 
cyklostezky. Najdete tam i místa s altány, kde se 
dá rozdělat oheň a opéct třeba buřty .  
více zde: http://mestske-lesy.cz/rekreacni-
funkce-mestskych-lesu/ 

Pohádková stezka 

Královéhradeckými lesy vede unikátní 
pohádková trasa plná bytostí nádherných jmen. 
Potkáte tu například draka Větvičku, kouzelníka 
Šišule, borůvkovou vílu a další. Startuje se od 
rekreačního objektu Mazurova chalupa. Trasa 
dlouhá přibližně 2,5 km se vine lesy a končí u 
rybníka Výskyt. Návštěvníci se v krásné přírodě 
postupně seznámí s pohádkami výtvarnice a 
spisovatelky Marty Pohnerové, budou plnit 
zajímavé úkoly a dozví se i řadu lesních 
ponaučení a zajímavostí. Jednotlivé pohádky na 
panelech doprovází postavičky vyřezané místním 
lidovým řezbářem.  
 

 

 
Mimohradeckým návštěvníkům 

doporučujeme využít osobní či městskou 
dopravu k lesnímu hřbitovu v Malšovicích, kde 
je k dispozici velké parkoviště. Odsud se můžete 
vydat pěšky i na kole. Vzdálenost od lesního 
hřbitova k Mazurově chalupě je přibližně 7 km a 
k rybníku Výskyt 4 km. Zvolíte-li trasu z 
Hoděšovic, pak se osobní dopravou lze dostat k 
hájovně na kraji lesa. Pro chodce či cyklisty je 
Mazurova chalupa z tohoto místa vzdálená okolo 
200 metrů. 
 (http://mestske-lesy.cz/prace-s-
verejnosti/naucne-stezky.html) 
 

Rytířské hradiště 
 
Dalším počinem společnosti Městské lesy 

HK, který zvyšuje atraktivitu lesa pro rodiny s 
dětmi je vybudování rytířského hradiště, které se 
nalézá na mýtině v pomyslném trojúhelníku mezi 
lesním hřbitovem a nádržemi U Kříže a Češík. 
Se stavbou bylo započato ke konci roku 2013, v 
březnu 2014 byla hrubá stavba již téměř hotova, 
no a od léta už dětem nic nebrání v jejich hrách. 
V areálu hradiště děti naleznou bludiště, umělou 
jeskyni a u vstupu děti "vítají" postavy dvou 
rytířů. Celý prostor hradiště je vysypán pískem. 

 
 

Vodnická stezka 

 
 23.7.2014  bude otervřena další stezka 
pro děti s postavičkami. Začátek je u rybníka 
Biřička (Nový Hradec Králové) a vede kolem 
dalších třech rybníků. Končí u rybníka Datlík.  
 
 

http://mestske-lesy.cz/prace-s-verejnosti/naucne-stezky.html
http://mestske-lesy.cz/prace-s-verejnosti/naucne-stezky.html
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Zábavný park MIRAKULUM (Milovice 

u Prahy) 
 
Tohle už je trochu víc z ruky, ale kdo navštíví 
nebude litovat (vím to z vlastní zkušenosti). Lze 
tam dojet i valkem a od nádraží  Vás přímo 
k parku doveze městská doprava. Počítejte, že 
tam strávíte celý den a nezapomeňte s sebou 
baterky, v podzemních chdbách to bez nich fakt 
nejde. 
 

 
 

Rodinný Park Mirakulum se nachází 
na ploše 10 hektarů v Milovicích, mezi 
Nymburkem a Benátkami nad Jizerou. Nabízí 
celodenní vyžití pro celou rodinu, včetně 
dědečků a babiček. Najdete u nás několik 
desítek herních prvků, minizoo nebo lesní 
naučnou stezku - to vše v nápaditém a 
kvalitním provedení se zapojením zeleně. 

Park Mirakulum se rozrůstá každým rokem: co 
do velikosti i nových atrakcí. 

 

 lesní naučnou stezku, tzv. lesní nauku se 
živými zvířaty 

 nové věže s významným rozšířením 
lanového centra 

 terasovité zahrady s nádhernými místy 
pro rodinné piknikování 

 nové podzemní chodby 
 nádherně výtvarně řešenou i vybavenou 

Zemi prasátka Pigyho - zónu po nejmenší 
návštěvníky  

 najdete novou velkou trampolínu 
 funguje nové lesní hřiště a rozšířenou 

lesní naučnou stezku s výběhy pro zvířata 
 na začátku prázdnin by mělo dojít ke 

slavnostnímu zprovoznění unikátní 2 km 
dlouhé úzkokolejné dráhy, jež spojí 
Mirakulum se sousedním Tankodromem; 
těšte se na nádherné mašiny i vagony! 

 během prázdnin otevřeme 1. etapu 
vodního světa s brouzdališti, lagunami, 
vodotrysky a dalšími úchvatnými prvky 
nejen pro horké počasí 

 

Přeji příjemné výletování. Jana Štěpánková

__________________________________________________________________________ 
 

Vyrobte si s dětmi z PET kahví: 
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 Mlsné jazýčky… 
 
 

BRAMBORY ZAPEČENÉ SE 
ZELENINOU V ALOBALU 

  
Suroviny: 
 
1,5 kg syrových brambor nakrájených na drobné 
kostičky  
350 g mražené zeleniny (mrkev, hrášek, 
kukuřice) 
cibule a pár kyselých okurek – vše nakrájené na 
drobné kostičky 
klobása nakrájená také na kostičky 
(může a nemusí být pár plátků anglické slaniny 
rovněž na kostičky) 
sůl, pepř, olej, alobal 
  
Postup: 
            

  Všechny nadrobno nakrájené suroviny 
smícháme ve velké míse, osolíme a mírně 
opepříme. Alobal nastříháme na půlmetrové 
kusy, každý uprostřed potřeme lehce olejem a 
klademe porce směsi. Dobře zabalíme a balíčky 
uložíme na plech. Upečeme v troubě asi na 180-
200 st. 35-40 min. 
 

SÝROVÁ ROLÁDA 
  
Suroviny: 
 
300 – 400 g strouhaného eidamu 
šunka 
pomazánkové máslo 
3 tavené sýry 
sterilovaná kapie 
křen (nebo česnek dle chuti) 
   
 Postup: 
             Nejprve si vytvoříme směs z 
pomazánkového másla, tavených sýrů, kapie a 
křenu. Pak připravíme plát sýra tak, že eidam 

nastrouháme na kus alobalu a rozložíme 
pravidelně do tvaru obdélníku, ten i s alobalem 
dáme na plech a na chvíli do trouby rozehřát, aby 
se vytvořil jednolitý plát. Ten necháme 
vychládnout, poklademe na něj šunku a natřeme 
připravenou směs sýrů. Zavineme, zabalíme do 
fólie a necháme ztuhnout v lednici 
             Příchuť rolády nemusí být pouze 
křenová, ale i například česneková. Do sýrového 
krému můžete přidat suroviny dle vlastní 
fantazie (nudličky salámu, nakrájený hermelín 
nebo místo kapie mandarinky). 
 
ŠŤOUCHANÁ BUCHTA  
 
POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
 
MOUČNÍK - 35 dkg polohrubé mouky, 20 dkg 
cukru, 1 prášek do pečiva, 12 dkg rozpuštěné 
Hery, 2 vejce, 2 lžíce oleje, 3/4 hrnku mléka, 
špetička soli. POLEVA - 18 dkg másla nebo 
Hery, 4 lžíce rumu, 3 lžíce horké vody, 30 dkg 
práškového cukru, 4 dkg kakaa. 
 
POSTUP PŘÍPRAVY 
 
MOUČNÍK - mouku, cukr, PDP a sůl 
promícháme, přidáme i ostatní "mokré" suroviny 
a promícháme. Vylijeme na vymazaný a moukou 
vysypaný plech a upečeme dorůžova. Po upečení 
druhým koncem vařečky našťoucháme po celé 
buchtě "šťouchance". 
POLEVA - Máslo, rum a vodu rozpustíme a 
přidáme cukr smíchaný s kakaem. Vaříme do 
spojení.  
 
Polevu necháme chvíli zchladnout a potom 
nalijeme na moučník. Pěkně postupně od 
prostřed, aby se poleva dostala do všech dírek. 
necháme ztuhnout a podáváme. 
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