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"Podzim barvičky si vzal, všude kolem maloval. 
Na žluto i na červeno všechno už je ustrojeno." 

Pestré podzimní dny a mnoho barev do života Vám přeje 
redakční rada. 

 
PS : pište, pište, pište, příspěvků není nikdy dost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Hřejivá atmosféra chladné zářijové soboty… (více str.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cvíčo v Itálii – kostěnické sportovkyně navštívily  
slunnou Itálii… (více str. 5) 
 
 

 

Počasí…. 
aneb lidové pranostiky 

 
Když křížový pavouk se v 

říjnu ukrývá a nevylézá, není 
daleko do sněhu. 

 
Bouřka v říjnu třebas malá, 

sotva na to zima stálá. 
 

Říjen a březen rovné jsou ve 
všem. 

 
Když krtek v listopadu ryje, 

budou na vánoce létat komáři. 
 

Když se v listopadu hvězdy 
třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

 
Když napadá sníh na zelené 

listí, bude tuhá zima. 
 

Je-li prosinec deštivý, mírný a 
proměnlivý, není se kruté 

zimy třeba báti. 
 

Studený prosinec - brzké jaro. 
 

Jsou-li v zimě po cestách 
ledy, podaří se výborně zelí. 
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Výstavba cyklostezky 
 

Určitě se 
Vám již 

doneslo, 
že se po 

dlouhých 
pokusech 

o získání peněz na výstavbu 
cyklostezky do Dašic 
konečně zadařilo a naše 
obec obdržela na tuto stavbu 
dotaci od Státního fondu 
dopravní infrastruktury a to 

ve výši 2 584 000,- Kč. Je to 60 
% z celkových nákladů stavby. 
40 % bude hradit naše obec 
spolu s městem Dašice. Rada 
obce jako dodavatele 
v poptávkovém řízení vybrala 
firmu Sovis Hradec Králové, 
která v naší obci prováděla 
některé stavby jako například 
vyčištění obou rybníků.  
Bohužel do těchto nákladů se 
nedá započítat cena osvětlení, 

která je cca 950 000,-. Zde 
jsem požádal o mimořádnou 
dotaci Pardubický kraj.  
Na doporučení radního pana 
ing. Petra Šilara nám         
rada a poté zastupitelé 
Pardubického kraje vyhověli 
a pro letošní rok schválili 
účelovou dotaci ve výši 
400 000,- . 
 

V. Pulkrábek
 ________________________________________________________________________________ 
 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného 
dne 13.9. 2007 v kulturním domě v Kostěnicích. 

 

1. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje kontrolu usnesení 
z jednání zastupitelstva ze dne 
26.4.2007 
 
2. Obecní zastupitelstvo bere na 
vědomí zprávu o činnosti rady 
za uplynulé období. 
 
3. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje úpravu rozpočtu.          
 
4. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje prodej pozemků p.č. 
553/50, 553/51, 553/52 k.ú. 
Kostěnice cenu za 1 m2 stanoví 
na 50,- Kč a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.  
 
5. Obecní zastupitelstvo bere na 
vědomí informace o výstavbě 
pouličního osvětlení a rozhlasu. 
 
6. Obecní zastupitelstvo bere ne 
vědomí informace o výstavbě 
cyklostezky. 
 
7. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje úpravu plánu 

programu obnovy venkova 
pro rok 2008. 
 
8.  Obecní zastupitelstvo 
schvaluje podání žádosti o 
dotace z POV pro rok 2008 na 
opravu kaple – výměna vazby 
a střešní krytiny na věži.   
 
9. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje zastavovací studii 
rodinných domků – lokalita 
6K. 
 
10. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje podání žádosti o 
dotace z POV pro rok 2008 na 
výstavbu pouličního osvětlení 
a rozhlasu – II etapa 
 
 
 

 

Upozornění 
 

Obec nabízí k prodeji 
tak zvané 

předzahrádky. 
 

 
Obecní úřad v rámci 
svozu komunálního 

odpadu přistaví  
 

velkoobjemový 
kontejner  

 
v sobotu 13.října 07 

k obecnímu úřadu 
v době od  7,00 do 

12,00 hod. 
 

Do kontejneru patří  
velkoobjemový 
domovní odpad     

 ( koberce, křesla...) 
 

Do kontejneru nepatří 
nebezpečný odpad         

(pneumatiky, lednice, 
baterie ...) 
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Vše nejlepší…
    
V měsíci říjnu  oslaví své životní jubileum: 
 
                  paní  Velinská  Marie 
                  paní  Kubíková Oldřiška 
                  pan   Voříšek  Karel                  
 
V měsíci  listopadu oslaví své životní 
jubileum: 
                  paní  Koubková Anna 
                  pan   Kudrnová  Eva 
 
V měsíci  prosinci   oslaví své životní 
jubileum: 
                  paní  Voříšková  Milada 
 
 
Všem přejeme hodně zdraví a  štěstí do 

dalších let. 
 
 

Dodatečně blahopřejeme manželům 
Květě a Janovi Udržalovým 

k příležitosti významného výročí 
Zlaté svatby, kterou společně 
oslavili v měsíci srpnu 2007. 

 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________
 

Z obecní statistiky: 
  

Počet obyvatel k 1.9.07:  510 
 
Přistěhovali se :     Odstěhovali se: 
 
Tošovský Bohuslav        83  Zdeněk Fišera          137 
Klára Šimrová                83  Jaromír Netolický      60 
Sabina Janičková            93  Iva Němcová             65 
Václav Šimr                    93  Tereza Němcová       65 
Petr Votroubek              154  Patrik Potěšil             65 
Markéta Votroubková   154  Jitka Voženílková      83 
Petr Votroubek  ml.       154 
Pavel Votroubek           154  Narodil se: 
Michaela Votroubková 154    
Aleš Vetešník                 35  Patrik Jouza             151 
Markéta Černohorská     42 
Aneta Černohorská         42 
Nikola Rybenská            42 
Milan Gerega                178- první nová zástavba 
 
 

Nejbližší akce v KD 
Kostěnice 

 
19.10. ochutnávka vín od 19,00 
20.10. zábava-místní kapela 
27.10. zábava rock- hospoda 
  1.12.  mikulášská nadílka  
                    od  16.00 pro děti 
  8.12. mikulášská zábava –       
                            místní kapela 
25.12. Štěpánská zábava -                
                                     Framal 
29.12. Turnaj ve stolním tenise 
31.12.  Silvestr – hospoda 
 
Na všechny akce jste srdečně zváni, 

neváhejte a přijďte podpořit 
pořadatele! 
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Posvícenský nohejbal 
 
V sobotu 8.9.2007 se konal 
tradiční turnaj v nohejbalu. 
Letošní ročník by se dal 
charakterizovat větou: 
„Hřejivá atmosféra chladné 
zářijové soboty“. Počasí 
nebylo ideální, ale hráči i 
diváci se zahřáli, ať už na 
kurtu, tak mimo něj 
fotbálkem či občerstvením 
J.  Zúčastnilo se 7 týmů, 
které se umístily v tomto 
pořadí: 

1. „Miluna“ – V. Englich st., V. 
Englich ml., J. Englich 

2. „VIP“ – R. Čapek, R. 
Vích ml., F. Peterka 

3. „Škorpioni“ – T. 
Bujnoch, D. Šorm, M. 
Šorm 

4. „Pivrnec“ – V. Pulkrábek, 
P. Zahrádko, R. Vích st. 

5. „Mlaďáci“ - R. Teplý, D. 
Teplý, J. Pulkrábek 

6. Štechovci“ – J. Štech, R. 
Hořeňovský, P.Zahrádko 

7. „Rybník“ – J. Jeřábek, L, 
Jeřábek, R. Pulkrábek 

 

 
   (l.j.)

_________________________________________________________________________________ 
 

Rybářské závody 
Na začátku září, jako 
každým rokem, se 
uskutečnily na dolním 
rybníku rybářské závody.  

Dopoledne své 
rybářské umění předvedlo 
celkem 16 dětí do 15 let. 
Nejvíce se dařilo Danovi 
Čapkovi, který za 4 hodiny 
chytání  vytáhl ryby o 
úctyhodné délce 636 cm. Po 
něm následovala Veronika 
Teplá s celkovým součtem 
504 cm a na třetím místě se 
umístila Anička Víchová, 
která nachytala ryby o 
celkové délce 415 cm.  

Na začátku závodů 
byla také vyhlášena soutěž o 
největší rybu, kterou vyhrál 
Jiří Kučera s kaprem o délce 
52 cm.  

Všichni účastníci 
obdrželi hodnotné ceny, 

které nám zasponzorovalo 
vedení naší obce, za což jim 
jménem TJ Sokol Kostěnice 
velice děkujeme.  
 Odpoledne proběhly 
rybářské závody pro 
dospělé, které se setkaly 
s pěknou účastí.  

Nejlepší taktiku 
rybolovu zvolil Ruda Vích 
ml., který s přehledem 
zvítězil, za což obdržel 
hlavní výhru ve            
formě lahvinky s blíže 
neidentifikovatelným 
obsahem.  

Bez váhání se o tuto  
hodnotnou cenu rozdělil se 
všemi účastníky závodu a 
nechal vzpomenout na staré 
známé úsloví „Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se“!  

Největšího kapra 
ovšem chytil Rosťa Teplý, 

kterému patří velký dík za 
skvělé občerstvení, které 
bylo poskytnuto všem 
účastníkům během celého 
dne. 
 Letos se rybářské 
závody velice vydařily a už 
se všichni moc těšíme na 
příští ročník, který, všichni 
doufáme, proběhne s větší 
účastí mladé generace! 
 Petrův zdar 
 

Lukáš Jeřábek
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Senior Klub 
 
Máme-li hodnotit práci klubu 
v naší obci, myslíme si, že byla 
vcelku dobrá. Nespali jsme na 
vavřínech  a stále jsme se 
snažili něco podnikat. 
 

Tak například některé 
členky navštívily Solné jeskyně 
v Pardubicích a byly velice 
spokojeny.  Pod vedením paní 

Černé jsme uskutečnily 
vlakem výlet do Litomyšle, 
kde jsme si prohlédly město a 
zámek.  

Úspěšný byl i 
autobusový zájezd do Polska, 
konkrétně  do Klodska. 
Podařilo se nám obsadit celý 
autobus.  

Na konec měsíce září 
připravujeme slavnostní 

posezení v místním 
pohostinství.  

Paní Čermákové, 
bývalé občance naší obce, 
která je stále naší členkou 
posíláme blahopřání 
k narozeninám a svátku.  

Jako pokaždé, tak i 
dnes Vás zveme mezi nás. 
Přijďte, vždy poslední 
pondělí v měsíci od 14  
hodin. 

________________________________________________________________________________ 
 

Aerobik v Itálii… 
 

27. 9. 2007 vyrazily kostěnské 
sportovkyně – Aerobik a Malinky pod 
vedením své cvičitelky Dity Malinské do 
daleké slunné Itálie. Výlet byl odměnou, 
kterou jsme si nadělily za celoroční smažení 
na vylepšení naší kondice…  

Ve čtvrteční podvečer jsme se naložily 
do autobusu a vyrazily směr Rakousko. Řidiči 
autobusu z nás měli asi radost, nebýt několika 
pánů, kteří byli dodáni cestovní kanceláří 
(možná proto aby se nebáli), vezli by autobus 
plný něžného pohlaví….  

Po zdlouhavé a nepříliš pohodlné noční 
cestě jsme v pátek ráno dorazili k jezeru Lago 
di Garda, kde byla naše první poznávací 
zastávka – poloostrov Sirmione.  

Po důkladné prohlídce jsme přejeli do 
města Romea a Julie – Verony a opět vyrazili 
na prohlídku města, při níž se polovina 

poztrácela, protože 
naše průvodkyně 
nasadila tak 
údernické tempo, 
že s ní vydrželi jen 

skalní příznivci historie… Ostatní si užili 
nákupů, zmrzliny a volného pohybu ve městě.  

V podvečer naše cesta pokračovala do 
přímořského letoviska Lignano, kde jsme byli 
ubytováni.  

Sobotní den probíhal podle 
individuálních plánů. Nechybělo ranní cvičení 
břišních tanců a aerobiku v zajímavých 
kostýmech. Ti, kteří neměli dost historie  
vyrazili do Benátek a zbytek si užíval 
odpočinku u moře s pizzou, zmrzlinou a 
italským vínem….  

V neděli ráno nás čekal návrat domů. 
Někteří nadšenci se ještě běželi vykoupat do 
moře.  Po cestě jsme ještě navštívili přístavní 
město Trieste a zámek Miramare. V pondělí 
okolo čtvrté hodiny ranní jsme všichni 
v pořádku dorazili do Pardubic. Myslím si, že 
výlet se skvěle povedl a každý si ho užil podle 
svého gusta.                 

        (j.š.) 
 

 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


V/3   Kostěnické noviny               Zajímavosti a trocha zábavy                           stránka 6 
 

Kaplička v kronice… 
 

Už před časem jsem 
psala v novinách o místní 
kapličce, teď si přečteme, co se 
píše v kronice druhé.  
Také se teď dozvídáme, že 
během 1. světové války zmizela 
z vlastnictví obce. Jak se to stalo 
se nikde nedá dočíst. 
   V roce 1908 dne          
2. února byla v obecním 
zastupitelstvu projednána žádost 
paní Kučerové čp. 10 o povolení  
na postavení památné sochy na 
návsi obce Kostěnice. Žádosti 
této bylo vyhověno, ale již 20. 
února předkládá starosta obce Fr. 
Polák obecnímu zastupitelstvu 
novou zprávu, zda by nebylo lépe 
postaviti obecní kapli,  když by 
p. Kučerová obnos, který by 
věnovala na postavení sochy dala 
k použití na stavbu kaple a sice 
2.000 K. 

Obecní zastupitelstvo 
usneslo se na stavbě kaple a 
zvolen přípravný výbor, který by 
provedl sbírku darů na tuto 
stavbu.  

Zvoleni byli: starosta 
Fr. Polák, radní Hynek Jeřábek, 
Fr. Palata, Fr. Roček.  

Při konané obchůzce po 
obci upsáno bylo na kapli:  
 
Jos. Fibich  50 K čp. 1,  
Fr. Roček  50 K čp. 2, 
Fr.Pospíšil 6 K čp. 5,  
Jos. Beneš 200 K,  
Jos. Tuček 20 K,  
p. Harapát 2 K,  
Jos. Lohnický 10 K, 
Fr. Krpata 10 K,  
Cukrovar Dašice 100 K,  
Čeněk Hyksa 10 K, 
 Jos. Fibich 20 K čp. 46,  
Alois Malý 10 K,  
Hroch Fr. 200 K,  
Záložna  58 K,  
Scháněl Jos. 40 K,  
Jar. Johanides 9 K, 
Jos. Herzán 20 K,  

Fr. Hylák 20 K, 
Jos. Malíř 50 K,  
Jan Jirout 100 K,  
Ant. Janiš 6 K,  
J. Minařík 6 K,  
p. Půhoná 10 K,  
J. Voříšek 30 K, 
J. Veselý 6 K,  
Marie a Anna Svobodovy 10 K, 
Jan Svatoň 100 K,  
Fr. Polák 100 K,  
Jos. Svatoň 100 K,  
Fr. Konečný 20 K, 
Fr. Malíř 20 K,  
Jos. Jelínek 10 K,  
Jos. Kašpar 20 K,  
Jos. Mandys 50 K, 
Jan Půhoný 10 K,  
Matěj Polák 15 K, 
Fr. Bořková 50 k,  
Fr. Šafařík 50 K čp. 20,  
Ant. Lohnický 6 K,  
p. Kubík 2 K,  
Jos. Lohnický 6 K,  
Jos. Bečka 4 K,  
Marie Koutná  Praha 50 K, 
p. Sedmiková 10 K,  
Jos. Kučera ř. uč. 20 K, 
Adolf Jirout 20 K,  
Jos. Englich 20 K, 
Anna Svobodová 400 K čp. 34, 
Frant. Sedlák 20 K, 
Jos. Jirout st. 10 K,  
Frant. Santa 4 K, 
Frant. Kučerová 2000 K,  
Frant. Palata 50 K,  
Hynek Walter 10 K,  
Jos. Kořínek 20 K, 
Fr. Veverka 60 K,  
Václav Jelínek 30 K,  
Jos. Kučera 20 K,  
Hynek Jeřábek 200 K,  
Jos. Vosáhlo 10 K,  
Jos. Svoboda 20 K,  
Fr. Černý 20 K,  
Jeřábek (dovoz) 55 K,  
Fr. Svatoň 20 K,  
M. Jirková 10 K,  
nejmenovaný 26 K,  
Fr. Teplý 50 K,  
p. Veverka 40 K,  

p. Záleský 10 K,  
p. Čermák 100 K,  
Fr. Kučera 50 K,  
divadlo 63 K.  
 
Z cizích darů se sešlo: 
Nejvyšší maršálek  10 K 
Markrabě Pallaviciny 180 K 
Důstojný pan biskup Doubrava 
80 K 
Spolek zvaný „Bonifáce“ 200 K  
Občanská záložna Dašice 50 K  
Různé osoby 50 K 
 
Celkem se sešlo 5 627 K a 65 
haléřů 
 

Plán na kapli zadán ku 
zhotovení architektu Bóžovi 
Dvořákovi z Pardubic a místo 
pro ni vyhlédnuto před číslem 
pop. 38, resp. před číslem 
popisným 21, kde stála dřevěná 
kůlna hasičská, která se 
přestěhovala na druhou stranu 
silnice.    

Dovoz cihel z cihelny 
Frant. Slavíka z Úhřetic  
rozpočtem dle daní a sice as 20 
cihel na 1 K daně.  

Na den sv. Václava, t. 
j. 28. září 1908 vykonáno 
svěcení základu.  
(příští rok vzpomeneme 100. 
výročí. - poznámka autorky 
článku) 

Základní kámen 
z pískovce do něhož vysekána 
byla schránka, položen pod 
prahem kaple s listinou 
udávající stručná data založení 
na pergamenovém papíře a 
přitom uloženy do schránky 1 
stříbrná pětikoruna 1 koruna a 
různé drobné peníze. 

Akt svěcení vykonal 
dašický farář L. Hora za 
přítomnosti školních dětí, 
obecního zastupitelstva a 
občanstva.  
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Základy vyzvednuty na 
zem a nechány by beton, 
z něhož základy zhotoveny, 
zatvrdl.  

Stavba měla býti 
počata až v roce příštím, 
zejména proto, by občané 
mohli přes zimní období  
navésti potřebné cihly dle 
rozpočtu.  

Při zadání plánu na okr. 
hejtmanství muselo se obec. 
zast. usnést, že podepíše 
revers, že bude kapli po 
vystavění opravovati a že bude 
jen sloužiti pro úkony církve 
římsko- katolické. Konečně 
podána žádost k Jeho 
Veličenstvu císaři Františku 
Josefovi do Vídně, by 
vzhledem k 60tiletému 
panování mohla kaple nésti 
jméno jubilejní kaple. K přání 
paní Františky Kučerové 
zasvěcena kaple panně Marii a 
sice navštívení panny Marie, 
které se slaví první neděli 
červencovou a usnesená tato 
neděle jako poutní den.  

V roce 1909 stavba 
kaple s jarem počnuta, jelikož 
se za zimu navezlo dosti 
materiálu stavebního a sice 
zdarma.  

Zejména byla značná 
navážka písku, jelikož místo 
bylo silně utopené pod povrch 
silnice.  

Den 25. července byla 
kaple již pod střechou a 
usneseno nákladem obce 
zakoupiti malované okno a 
sice ve středu oken 
v presbytáři s obrazem 
navštívení Panny Marie.  

Dvě vedlejší okna 
zakoupila paní Kučerová čp. 
10.  
Otázka oltáře rozřešena 
návrhem arch. Dvořáka a 
zadána sochaři Vávrovi 
z Pardubic, který jej provedl z 
 bělohorské opuky za 900 K.  

Usnesením obecního 
zastupitelstva ze dne 15. srpna 
1909 zadáno vymalování kaple 
malíři Novotnému z Pardubic, 
který sliboval, že to provede 
fresco do omítky, když pak se 
vidělo, že do malby se 
nepouští zadána práce malíři 
Borovcovi z Dašic.  

Usnesení by kaple byla 
vysvěcena o posvícení 
nemohlo býti provedeno 
jelikož pan biskup jsa ještě na 
biřmování nemohl je provésti.  
Dle jeho přání, že může přijeti 
až 3. října vzato v úvahu a 
obecní zastup. a školní dítky 
měli se korporativně zúčastnit.  
Jeho excelence pan biskup Dr. 
Josef Doubrava přijel ku 
svěcení v sobotu dne 2. října 
odpoledne.  Na kočáře vyjelo 
se mu vstříc na hranice obce 
Kostěnice, kde proslovil 
uvítání starosta obce Fr. Polák. 
Před kaplí jej očekávalo 
obecní zastupitelstvo, kdež 
uvítání opakováno, načež 
jednotlivě páni členové mu 
byli představeni.  

Po malém zdržení odjel  
pan biskup do Dašic na faru, 
kde nocoval. Druhého dne po 
deváté hodině ranní celá ves 
ověšená prapory očekávala 
pana biskupa.  

Před kaplí nádherná 
slavobrána ověnčena kvítím a 
prapory.  

Jelikož bylo příznivé 
počasí bylo zde hojně 
občanstva z okolí.  

O půl desáté  přijel pan 
biskup s mnoha kněžími, 
provedl svěcení a sloužil mši 
svatou.  

Při mši přečte přítomný 
okresní hejtman Novák, že 
jeho Veličenstvo připustil, by 
kaple nesla název „Kaple 
Matky Boží a krále Františka 
Josefa I. na oslavu 60tiletého 
panování.“ 

Na oběd odjel pan 
biskup na faru do Dašic, kde 
se hostiny zúčastnili četnější 
hosté z Dašic a Kostěnic. 

Celá stavba vyžádala si 
nákladu: 9.379 K 36 hal. 
a jelikož vybráno celkem:  
 5.627 K 65 hal. 
uhradila obec obnos  
 3.751 K 71 hal. 

Kterýžto obnos obec 
vypůjčila ze Spoř. a zálož. 
spolku v Kostěnicích.  
 
 

Potom už je v kronice 
ještě jedna zmínka o kapličce a 
to z roku 1917, kdy už pomalu 
vrcholila 1. Světová válka.  

Válečný rok 1917 byl 
ještě ve znamení vítězství 
zbraní rakousko-německých. 
Rekvírovalo se všechno, seno, 
sláma, potraviny, maso z vlast. 
porážek atd. 

Pak došlo na zvony, 
kliky mosazné a vše možné, 
člověku už nepatřilo nic. 
Z kuchyní brány hmoždíře a 
kupovali se ocelové. 

Na kapli mariánské 
v Kostěnicích byl zvonek ulitý 
asi z r. 1825.  

Jednou k polednímu 
přišel nějaký důstojník 
v civilu, rozkázal sundati 
zvonek, který byl odvezen na 
dráhu. Když starosta, který 
nebyl přítomen se vrátil 
z Holic učinil kroky, by 
zvonek byl vrácen, řečeno mu 
aby si podal žádost do 
Litoměřic ku sborovému 
velitelství, leč nemělo to 
žádného výsledku.  
        Když zvonkem naposledy 
zvoněno než byl sundán, 
plakali lidé hlasitě. Kdy byl 
jiný zvon opět v kapli zavěšen 
už se v kronice nepíše.  

Květa Udržalová 
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     A nakonec ještě zmínka o zdejším rodákovi.  
V září poslal pan Klimpl, který píše do 
pardubických novin sloupek „Výročí“ dotaz na 
obecní úřad na správné jméno člověka, který se 
narodil 10. října 1891 v Kostěnicích, byl 
pedagogem a působil dlouhá léta na Slovensku 
jako učitel a ředitel měšťanských škol.  
        Byl autorem učebnic slovenského jazyka 
od r. 1932 působil jako okresní školní inspektor 
v Topolčanech.  

V Dašicích v matrice jsem zjistila od p. 
Chrudimské, že se jmenuje František Kačera, 
narodil se v č. 21 a jeho maminka se jmenovala 
za svobodna Holečková.  
       V naší kronice je záznam, že usedlost čp. 21 
koupil v r. 1890 Václav Kačer.  
V roce 1895 byl již však majitelem této 
usedlosti Emanuel Kristl.  
      Takže pobyt malého Kačera v Kostěnicích 
byl hodně krátký.       Květa Udržalová

.  
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Třídíte správně odpad?   
( pokračování…) 

 
Seznam nejčastějších mýtů a dotazů ke třídění odpadů: 

 
 

Před vhozením do kontejneru je třeba 
odstranit z PET lahve víčko a etiketu.  

ŠPATNĚ  
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s 
etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším 
zpracování odstraněno. PET láhve 
sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné 
a tím zdražují přepravu, komplikují 
manipulaci a recyklace se tak stává 
nákladnější. 
 

Před vhozením do kontejneru musím 
kelímky od jogurtů, másla a jiných 
potravin důkladně vymýt.  

ŠPATNĚ  
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, 
když potravinu dojíte nebo z kelímku 
vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při 
dalším zpracování. 
 

Před vhozením do kontejneru musím z 
časopisů a dokumentů odstranit 
kancelářské svorky.  

ŠPATNĚ  
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším 
zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou 
odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a 
těžší části jako svorky a sponky klesnou ke 
dnu, odkud jsou vybírány magnetickou 
separací. 
 

 
 

PVC je také plast a tak patří do žlutého 
kontejneru.  

ŠPATNĚ  
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! 
Komplikuje následné zpracování směsných 
plastů a energetické využití. PVC obsahuje 
chlor, při zahřátí tak mohou vznikat 
nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu 
poznáte dle značky 3. Jedná se například o 
novodurové trubky či linoleum. 
 

Před vhozením do kontejneru musím 
plastové obaly od kosmetiky důkladně 
vymýt, je to chemikálie.  

ŠPATNĚ  
Stačí když zbytky kosmetických přípravků 
jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. 
Dočištěny budou při dalším zpracování. 
 

Před vhozením do kontejneru musím z 
dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.  

ŠPATNĚ  
Do kontejneru na papír můžete vhazovat 
obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která 
si s fóliovými okénky poradí za vás. 
 

Před vytříděním nápojového kartónu 
musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.  

ŠPATNĚ  
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových 
kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte 
vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do 
kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve 
vaší obci pro tento odpad určen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 

 
celé sbírky, větší množství i 

pozůstalost po sběrateli. Platím v 
hotovosti, nejvyšší možné ceny. 

 
Informace na tel: 724 229 292 
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Tj Sokol ČOS 
Pozvánka na 

pravidelné akce  
 

Kdo má chuť si zacvičit aerobic, 
přijďte mezi nás do KD každý 

čtvrtek od 18:45 do 19:45 hodin 
Poplatek za cvičení 10 Kč/hod. 

 
Malinky 

Taneční skupina – menší zájemci od 
7let  -  17:00 – 17:45 

ostatní od 17:45 do 18:45 
 

Klubovnička a divadlo 
Od října začíná pondělní 

klubovnička od 17:00 do 18:30 pro 
všechny kdo mají šikovné ruce a 

rádi vyrábějí. 
Nácvik divadla bude probíhat 
v úterý, bližší informace podá 

Sabina Kuncová. 
 

 

Pozvánka na 
 ochutnávku vína 

 
19. 10. 2007 

(info a reserve na obecním úřadě) 
od 19:00 v KD  

Kostěnice 

Kostěnické noviny vydává Obecní úřad Kostěnice a řídí redakční rada: 
Gabriela Zahrádková -g.z.-, Jana 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. 
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