KOTENČICE
Kotenčický zpravodaj
Střípky z historie
První zmínka o obci je z roku 1382,
kdy je připomínán jako její majitel
Petr z Kotenčic. Jiný zdroj však
uvádí, že Kotenčice jsou vesnicí „ v
polovině cesty z Příbramě na
Dobříš“ a zprávy o nich jsou již z
roku 1365, kdy patřily Kostkovi z
Kotenčic . Vlastníci Hostek a Jan z
Kotenčic měli „na štítě i nad
helmem ptáka s chocholem na
hlavě“ (základ znaku obce). Později
ves náleží do majetku pičínského
statku, kde tehdy sedí Bechyňové z
Lažan. Od roku 1515 je již vedena
v majetku Bukové u Příbramě.
Vládnoucí rod se zde ale nezměnil,
protože majitelem Bukové byl Petr
Bechyně z Lažan. Mezi tím se
vystřídali různí vlastníci, až
konečně roku 1845 připojil kníže
Rudolf Colloredo - Mansfeld
Kotenčice ke svému dobříšskému
panství. (ozk).

symbolizuje,
jako
mariánský
atribut,
mariánské
zasvěcení
kotenčické kaple. Obecný figurální
motiv trojice zkřížených hřebů
připomíná
někdejší
tradici
domácího
cvočkářství
v
Kotenčicích.

Aktuální informace:
Výběr stočného
Stočné
lze
platit
čtvrtletně, pololetně nebo
na celý rok. Poplatek činí
100,-Kč na osobu a
měsíc.
Při platbě na účet uveďte
jméno a číslo popisné.
Poplatky za psa
Už by měl být zaplacen,
pokud si pořídíte psa,
přijďte.
Termíny výběru:

Oslavenci jubilanti

Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

Úřední hodiny:
Pondělí 18:00–20:00 hod.
Středa: 7:30–9:00 hod.
Telefon: 725 021 744
Mail:
Bankovní spojení:
521 694 319/0800

Kotenčice = ves lidí Kotencových.
Toto
příjmení
vzniklo
ze
staročeského kotenec – koteneč,
což znamená, volně přeloženo,
kotě, mládě kočkovité, das Junge
von Katzen.

Obecná figura kachny s chocholem
zobrazená jako heraldicky doprava
plovoucí představuje reflexi na
pečetích z roku 1365 doloženého
erbu Jana a Hostka z Kotenčic.
Heroldský
figurální
motiv
vlnkovitého dělení štítu podtrhuje
vyjádření přítomnosti několika
rybníků v katastru obce. Obecná
figura sedmihroté hvězdy

Kontakty:
Obecní úřad Kotenčice
26223 Kotenčice 69

obeckotencice@seznam.cz

Od čeho je odvozen název
obce Kotenčice?

Jak vznikl znak obce?

2/2019
I. ročník

I nadále dodržujeme zavedenou tradici
návštěv u oslavenců, kteří slaví kulatá
jubilea. Tento rok jsme již
pogratulovali těmto občanům:
Sedláček Václav
Mezková Jana
Velebilová Jaroslava
Beran Ladislav
Kabíček Miloslav

II.čtvrtletí
3.6.
10.6.
17.6.
24.6.
III.čtvrtletí
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
Prosím dodržujte termíny
pro výběr, šetříte čas náš i
váš.
(ozk)

Stručně ze zápisů z jednání zastupitelstva
obce Kotenčice
Celé zápisy ze zasedání zastupitelstev jsou na
stránkách www.kotencice.cz

V březnu jsme projednali následující body:
přistavení
kontejneru
na
spotřebovaný
potravinářský olej, nové označení autobusových
zastávek, čištění kanalizace.
V dubnu jsme schválili složení zásahové jednotky.
Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek 10000Kč
Obecnímu úřadu v Občově na aktivity vedoucí
ke zlepšení sociální situace malé Kristýnky.
Na květnovém zasedání jsme uzavřeli i sbírku od
občanů, celkem jsme Obecnímu úřadu Občov
předali 13 800 Kč. Tímto všem děkujeme.
V květnu jsme schválili provozní řád dětského
hřiště. Velmi často se kupuje nová trampolína.
Bohužel dochází k přetěžování a tak je její
životnost jednu, maximálně dvě sezony. Jde o naše
společné peníze a tak je na každém z nás, jak
ohlídá své vlastní děti.
Při kontrole ČOV z odboru životního prostředí
nebyly shledány žádné nedostatky.
U vchodu do Obecního úřadu byla namontována
schránka na dopisy určené OU Kotenčice.

V červnu
OZ odsouhlasilo současný projekt rekonstrukce
NNvedení v obci.(ozk)

Kotenčice na filmovém plátně

Je zajímavé se dozvědět o vesnici, kde žijeme věci,
které si třeba nepamatujeme nebo jsme neměli
možnost je zažít. Jednou z nich jsou záběry obce ve
filmech.
Vraťme se do roku 1962. Tehdy zde natáčel film
Kuřata na cestách režisér Václav Vorlíček. Příběh

vypráví o školácích,
kteří objeví opuštěnou
drůbežárnu s umělou
líhní a dohodnou se,
že si vychovají svá
kuřátka. Než k tomu
dojde, čeká je však
mnoho překážek. Do
příběhu je vkládána
humorná nadsázka i
zásluhou
některých
postav
dospělých,
ztvárněných dnes již
legendárními herci Jiřím Sovákem, Libuší Havelkovou, Františkem
Filipovským, Ottou Šimánkem. K zajímavostem
patří první filmová dětská role Pavla Nového. Na
tento film si většina z nás zřejmě nevzpomene,
proto Vás zveme na společné posezení 16. června
2019 od 17 hod v KlubKu spojené s promítáním
tohoto snímku a živou hudbou.
Kotenčických rybníků využil v roce 1975 režisér
Jindřich Polák, který společně s Otou Hofmanem
napsal scénář k seriálu Pan Tau. Kostýmy navrhl
Theodor Pištěk (držitel filmového Oscara).
Hudebně je pod ním podepsán Jiří Malásek. Hlavní

roli ztvárnil Otto Šimánek, dále si v něm zahráli
Vladimír Menšík, František Filipovský, Jiřina
Bohdalová, Gustav Bubník. Celým seriálem
slovem provázel Karel Höger. U nás se točil 23. díl
Pan Tau a rosnička. Tento seriál si jistě vybavíme,
tak jen malé připomenutí děje tohoto dílu.
Gangsterská banda zahájila hon na rosničku
Jůlinku, která je příčinou Alfonsova úspěchu na
poli meteorologie, a mohla by jim vydělat spousty
peněz. Jak to s Jůlinkou dopadlo? Pokud si přeci
jen nevzpomínáte, je to důvod podívat se na tento
seriál znovu.
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Díky velké popularitě se Pan Tau dočkal
pokračování. Do naší vesnice se vrátilo natáčení
epizodou Pan Tau – Lov na slona z filmu Poplach
v oblacích. Hlavním hrdinou je slůně Bimbo, které
ukradne panu Tau kouzelnou buřinku. S Panem
Tau se pak prochází v okolí naší vesnice. Přístřeší
během natáčení našlo slůně na zahradě místních
obyvatel. Slůně Bimbo si zahrála indická slonice
Shanti, která se
narodila
roku
1976. Do Prahy
přicestovala v roce
1977 právě kvůli
natáčení
tohoto
filmu, pro který ji
zakoupilo filmové
studio Barrandov.
Od něj ji pak
koupila
pražská
zoo. Při návštěvě
pražské ZOO ji
rozhodně
nepřehlédnete. Je
nejvyšší a druhou
nejstarší slonicí v
pražském
stádě.
Kromě výšky ji prozradí i nápadně klenuté čelo.
Ve stejném roce jako se do ČR přistěhovala slonice
Shanti měl premiéru televizní seriál scénáristky
Markéty Zinnerové Tajemství proutěného košíku.

Režie se ujal Vladimír Ráža. V seriálu si zahrála
řada známých herců – Jana Šulcová, Libuše
Havelková, Jaroslava Obermajerová, Jiří Krampol,
Josef Kemr. Vypráví veselé i vážné příhody dětí a
dospělých na venkově. V seriálu se objevují záběry
z místního kravína. A co bylo oním tajemstvím?
Vzpomínky - to nejcennější co máme a nikdo nám
je nemůže vzít.
Vzpomenete si ještě na jiné seriály či filmy, které
se točily v okolí naší vesnice?(jh)

Jízdní řád
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Obec Kotenčice se stane součástí Pražské
integrované dopravy. Ještě před pár lety to
vypadalo jako dobrý vtip, dnes je to realita. Jedná
se asi o největší změnu v systému dopravy za
poslední roky. Kromě standardní červené zastávky
to přinese výhodu ve větším počtu autobusových
spojů nejen v pracovní dny, ale i o víkendu.
Předpokládaný termín zahájení je 29. 6. 2019.

POZOR!!
Autobusy budou mít nově výchozí
zastávku na Smíchovském nádraží nikoli
na Knížecí.

Eurovolby

Volby do Evropského parlamentu se v
naší republice konaly ve dnech
24. a 25. května. Zároveň probíhaly v dalších 21
zemích EU. Poslední volební místnosti se v unii
uzavřely v neděli
26. května ve 23 hodin, proto byly výsledky voleb
tentokrát zveřejněny se zpožděním. Eurovolby již
tradičně provázela nízká účast voličů. V České
republice dosáhla 28,72%. Téměř stejný údaj byl
zaznamenán i v naší obci.
Z celkového počtu 166 voličů jich k volbám přišlo
48, tj. 28, 91%.
Své hlasy občané rozdělili následovně:
ODS
14 hlasů
Česká pirátská strana
10 hlasů
ANO 2011
9 hlasů
ČSSD
5 hlasů
STAN a TOP 09
5 hlasů
6. - 7. KSČM
2 hlasy
KDU – ČSL
2 hlasy
8.
Demokratická strana zelených
– ZA PRÁVA ZVÍŘAT
1 hlas
1.
2.
3.
4. - 5.

Co nového v KlubKu
Velikonoční tvoření
Jak už bývá v naší obci zvykem, v sobotu 13.
dubna 2019 se společenský klub KlubKo proměnil
ve výtvarný ateliér v rámci akce Velikonoční
tvoření.

Lidé, co vlastní Lítačku budou moci využít
standardních slev na jízdném. Jen pro srovnání –
jízdné Praha - Dobříš stojí standardně 54,- Kč. Se
slevovou kartou - peněženkou 52,-Kč. Cena v
rámci PID je 40,-Kč. Je to způsobeno tím, že se
započítává jízda v rámci Prahy zdarma, tedy za
cenu lítačky. Jízdní řád si můžete sami prostudovat,
je součástí přílohy zpravodaje. Více najdete i tady
https://pid.cz/integrace-pribramska-2019/ (rdn)

Sešli se tu i rodiče a během tvořivého odpoledne
vytvořili se svými dětmi nápadité a originální
výrobky. Příjemnou předvelikonoční atmosféru
doladila už jen vysoká účast, přišlo 22 dětí. Pro děti
i dospělé bylo připraveno 7 stanovišť s velikonoční
tématikou. Nejoblíbenější bylo vyrábění kuřátek z
kulatiny, kterou si hned po příchodu děti natřely
žlutou barvou, aby jim v mezičase uschla a dále ji
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mohly dotvořit. Následně pak do kulatiny zasunuly
drátky jako nožičky, které byly ukotveny v
dřevěném podstavci a v konečné fázi pak kuřátku
namalovaly oči, zobáček a nalepily křidýlka. Mezi
další neméně oblíbené výrobky patřilo hnízdečko
pro kuřátko na dřevěném podstavci z březových
proutků, zajíček z lízátka, velikonoční perníčky a
vosí hnízda, malování sádrových odlitků a různé
techniky zdobení vajíček. Velice mile nás
překvapilo, že i děti přišly s nápadem, co by se
mohlo vyrábět, a zajíčka složeného z papíru, jež si
připravily, pak naučily skládat ostatní děti. Toto
příjemné odpoledne s dětmi a jejich rodiči bylo
doprovázeno výborným sladkým i slaným
občerstvením od našich šikovných kuchařek a
pekařek. S tím souvisí velké poděkování všem,
kteří pomáhali ať už s přípravami, organizací nebo
materiálním zajištěním. Zejména jsou to zástupci z
řad členů a přátel SDH a OÚ Kotenčice.(sdh)

Pálení čarodějnic

Ani letos jsme neudělali výjimku a v poslední
dubnový den jsme pro
občany
uspořádali
tradiční pálení čarodějnic.
S
několikadenním
předstihem jsme začali s
přípravami, vykopali díru
na májku, dále proběhla
také brigáda na přípravu
dřeva pro stavbu hranice.
V den konání jsme se
sešli
v
časných
odpoledních
hodinách,
abychom připravili vše na
vsi, a stihli také návštěvu
lesa, kde nás čekal
nejtěžší úkol – vybrat
májku. Na návsi se sešlo i
hodně dětí, řada z nich v
kostýmech
čarodějnic
nebo čarodějů. Ty se pak

účastnily soutěže o nejhezčí masku. Mezitím než
naši kluci dovezli májku z lesa, si děti mohly
vyrobit pavoučka z lízátka a chlupatých drátků a
zúčastnit se soutěže o nejstrašidelněji namalovanou
čarodějnici. Tři nejstrašidelnější čarodějnice pak
byly odměněny sladkou dobrotou. Vše šlo podle
plánu, počasí se nakonec také umoudřilo, a tak se
nám s pomocí spoluobčanů podařilo postavit máj,
zapálili jsme hranici s čarodějnicí, děti si opekly
vuřty a celkově jsme společně strávili příjemný
čas.
Pár posledních slov je třeba věnovat malé úvaze
nad zvyšující se oblíbeností našich akcí pro děti.
Jsme nesmírně rádi, že tyto akce navštěvuje stále
více a více dětí a rodičů, a to je pro náš tým tou
největší odměnou a motivací.(sdh)
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Svátek matek

Dne 11. 5. jsme společně oslavily Svátek matek.
Ženská část obecního zastupitelstva - to je Jitka
Hadamovská a Radomíra Diana Nosálová si
připravily program. Povídaly jsme si o historii
svátku, o ženské energii, nahlédly jsme i do
kouzelné řeči čísel. Očichávaly jsme různé aroma
oleje, vyzkoušely varianty té samé vůně, ale
různého provedení. Pro mnohé bylo moc zajímavé
zjištění, že stejná vůně může mít tolik různých
nuancí. Simonka Truxová zahrála na flétnu.
Pouštěly jsme si příjemnou hudbu, ta byla doplněna
i
tanečním
vystoupením.
Společně jsme
si
vyrobily
přívěšek. Bylo
opravdu moc
pěkné
pozorovat, jak
to v KlubKu

hučí jako v úle, ženy
co netvořily už celé
věky,
najednou
přemýšlely jak sladit
obrázek s barvou
šňůrky a v očích jim
zářily
ty
dávno
zapomenuté tvořivé

plamínky radosti. Najednou tvořily samy sobě, ne
dětem, ne rodině. Byl to jejich čas. Domů si
odnesly malou upomínku. Květinová výzdoba,
občerstvení i dobrá nálada spojily společné
odpoledne v jeden moc příjemný celek. Za sebe
můžu říct, že se ráda budu potkávat i nadále. (rdn)
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Rodinný den s hasiči

V sobotu 1. června uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů za finanční podpory obecního úřadu další
Rodinný den s hasiči na návsi v Kotenčicích.

Počasí nám přálo, a proto jsme mohli pro děti i
dospělé připravit řadu soutěžních disciplín. Střelba
v hasičské střelnici, chůze v pavučině, hledání
skleněných kuliček v písku, střelba z děla na cíl,
rytířský souboj a kvízy s hasičskou tématikou
přilákaly děti a dospělé z obce a některé i přespolní.
Hned na začátku děti dostaly soutěžní kartičku, kde
se jim zaznamenávaly splněné úkoly a na závěr pak
bylo vyhlášení, z kterého si každý odnesl nějakou
výhru. V rámci doprovodného programu se děti

mohly svézt na koníkovi, zaskákat na skákacím
hradu, vyrobit sladké špízy z želé a vyvrcholením
byla tombola schovaná v baloncích a opékání
vuřtů. Letošního Rodinného dne se zúčastnilo 27
dětí a díky vám
jsme
si to
všichni užili!
SDH Kotenčice
děkuje
všem
sponzorům,
OÚ, členům a
přátelům SDH
za poskytnuté
dary i pomoc
při uspořádání
letošního
Rodinného dne
s hasiči.(sdh)
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Posezení u sportu

Pokračují pravidelná setkávání u
sportovních přenosů. Mistrovství světa
v hokeji opět spojilo hokejový národ.
Semifinále mělo hojnou účast.
Přesné termíny a časy jsou zveřejňovány na FB
stránce Kotenčic , vývěsce Obecního úřadu a v
prostoru Klubko.
Těšíme se na další společné setkání (ozk)

přistaveného kontejneru velkoobjemového odpadu,
který obec nechala přistavit pro tuto akci i pro
občany, za skladovák.
Akce se povedla, účast byla dostatečná, ve 12:00
bylo hotovo. Snad jsme sobě a hlavně dětem
ukázali, že odpadky do příkopu nepatří.
Děkujeme všem, co se zúčastnili akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Prosím, uklízejte a třiďte dál
i mimo tuto akci.(zm)

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Třídění odpadu

Dne 6. 4. 2019 v 9:00 jsme se sešli na
vsi k příležitosti akce Ukliďme svět,
Ukliďme Česko.
Vybaveni dobrou náladou, pěkným počasím,
rukavicemi a pytli na odpadky jsme se v počtu asi
35 lidí rozdělili na skupinky a rozešli se podél
silnic proto, abychom vyčistili jejich okolí od
odpadků. První skupina došla až do Pičína. Nejvíce
dal zabrat lesík v Sedle, který býval a možná stále
je černou skládkou. Od loňska tam přibylo rozbité
umyvadlo, stará pneumatika, plasty z auta a spousta
dalšího harampádí a odpadků. Druhá skupina se
vydala směrem k Rosovicím a vysbírala okolí, až k
polní cestě zhruba v polovině silnice. Třetí skupina
šla na Suchodol ke Křížku a pokračovala směrem k
letišti „K Obrázku“, naproti jí šla čtvrtá, okolo
čističky. Na tomto úseku se naše skupiny potkaly i
s četou ze Suchodola. Čištění bylo systematické a
navazovalo na sebe. Po sesbírání zbývalo pytle u
silnice naložit na vozík za auto a odvézt. Za
hasičský Transit jsme zapojili vozík a dvakrát ho
naplnili. Sklo jsme naházeli do kontejneru,
plechovky a železo se odvezlo v rámci sběru železa
pořádaným SDH o měsíc později, plasty patří za
hasičárnu a ostatní odpad se zlikvidoval do

Třídit bychom měli i doma a není to žádná
novinka. Dříve, hlavně na vesnicích se třídilo na
hoří-nehoří. Je to úsměvné, ale vlastně se až tolik
nestalo, protože se pálily hlavně papíry a plasty
nebyly Doba jde dál a my dnes balíme skoro vše.
Dříve jsme chodili na nákup se síťovkou, mléko se
přineslo buď ve skle, nebo v bandasce rovnou od
krav, voda se pila ze studny, brambory rostly na
zahrádce, salám se balil do papíru a banány prostě
nebyly. Pokud jste si něco koupili v krabici, patrně
byla vystlaná novinami.
Dnes koupíme okurku a je potažena plastem, pití v
PETkách, mléko v tetrapaku, brambory v igelitu,
banány v sáčku a to vše hodíme do igelitky. Když
si dnes objednáme něco z eshopu, přijde patrně
krabice plná bublinkové folie, nebo polystyrenu.
Odpadová stopa za námi je značná, a pokud se
nebude třídit a vše naházíme do jedné popelnice,
můžeme si být jisti, že na skládce se igelitka
rozloží za 25 let, plastový kelímek za 70 let a
polystyren za desetitisíce let, možná nikdy.
Třiďte… Ptáte se proč? Protože to patří k obecné
slušnosti a vzdělanosti, protože se tím projevuje
naše osobní kultura, protože pomůžeme přírodě.
Kromě těchto morálních zásad bude netřídění
drahé. Ekologická stopa, kterou po sobě
zanecháváme, se někam musí podít, buďto se
navrátí do oběhu v podobě recyklace nebo
zaplatíme za spalování nebo skládkování. A bude
to čím dál dražší, protože naše Země není
nafukovací. Tříděním si můžeme i zmírnit
finanční zátěž za odvoz odpadů. Například
obecní „výdělek“ za recyklování (sklo, papír,
plast, tetrapak, nově i oleje) vracíme občanům ve
formě dotace na týdenní, nebo čtrnáctidenní
vývoz popelnic. Železo, ale i plechovky od
potravin zase poslouží hasičům při svozu
železného odpadu. Bioodpad se využije jako
hnojivo, nebo na výrobu elektřiny a to, co nejde
vytřídit, patří do popelnice, nebo sběrného dvora
a nikoli do lesa.(zm)
Kromě laických informací o třídění odpadu musí
obec zpracovávat i složitější zprávy.
8
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Odpadové hospodářství

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je
zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek
komunálních odpadů (např. papír, plasty, sklo,
nápojové kartony). Kromě stálých sběrných hnízd a
kontejneru na bioodpad, bývá dvakrát ročně
zajištěn odvoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
Přesto
se
objevil,
týden po
uskutečněném svozu, směrem k čističce
vysypaný odpad (viz foto). U budovy Hasičárny

zase někdo odložil starý koberec. Toto místo je
však určeno pouze pro sběr plastu, papíru, skla a
nápojových kartonů. Naší společnou snahou by
mělo být a většinou i je udržovat v obci a jejím
okolí pořádek, k tomu však takové chování
nesměřuje.
Obec je zapojená do motivačního systému
společnosti EKO-KOM. Tím získává nárok na
roční odměnu za prováděný sběr. Tato odměna je
závislá na množství vytříděných odpadů a pomáhá
snižovat náklady spojené s provozem systému
sběru využitelných složek komunálních odpadů.
V níže uvedených tabulkách naleznete množství,
které se v obci za I. čtvrtletí tohoto roku vytřídilo.
Zároveň je uvedena výtěžnost odpadu v obci.
Zajímavé je i srovnání s výtěžností v ČR. Uvedené
údaje poskytla společnost EKO-KOM.
Množství vytříděného odpadu v obci Kotenčice
za 1. čtvrtletí roku 2019 [t]
Papír
Plast
Sklo
Nápojový karton
0,236
0,560
0,573
0,030
Výtěžnost vytříděného odpadu v obci Kotenčice
za 1. čtvrtletí roku 2019 [kg/ob.]
Papír
Plast
Sklo
Nápojový karton
4,6
10,9
11,2
0,6

Výtěžnost vytříděného odpadu v České
republice za 1. čtvrtletí roku 2019 [kg/ob.]
Papír
Plast
Sklo
Nápojový karton
20,0
13,2
13,7
0,4
(jh)

Sběr použitého kuchyňského oleje

Třídění odpadu je důležité. Je odrazem nejen naší
kultury, ale i kultivovanosti a slušnosti k sobě, k
matce Zemi.
Použitý
kuchyňský
olej se velmi
špatně
odbourává a
jak
jsme
nedávno
při
proplachování
kanalizace
viděli,
tak
tuhne
v
potrubí
a
zanáší
ho.
Lehce se vám
může stát, že
váš
odpad
přestane
odtékat, a tak
vám nezbyde
nic jiného než vykopat nebo vybourat potrubí a
vyčistit ho. Dálkové čištění není vždy možné a
účinné. Proto jsme přivítali možnost přistavení
kontejneru na použitý kuchyňský olej. Umístěn
bude v prostoru u hasičárny a druhý na prostranství
za skladovákem. Stačí olej slévat do PET lahví a
pečlivě uzavřenou lahev vhodit do sběrné nádoby.
Použitý
olej
bude
následně
ekologicky
zlikvidován.(rdn)

Čištění kanalizace
Dne 16. 3. 2019 jsme se za mírného deště po osmé
hodině ranní sešli na čištění kanalizace ve složení:
Lukáš Hanus, Zdeněk Maršík, Fanda Burian,
Martin Burian a Honza Grubner. ZD Suchodol
zapůjčilo traktor s fekálním vozem a pomocí vody
z rybníka jsme vyčistili celou kanalizaci v obci.
Postupovali jsme kanál po kanálu ve směru spádu.
Nejdříve jsme proplachovali větev od Pičína i s
odbočkou u OÚ, poté od Rosovic i s odbočkou ke
kravínu a ke Kameňáku, dále přes ves k hasičárně.
Poté jsme propláchli větev od Suchodola a nakonec
od hasičárny směrem k naší kořenové čističce.
Ačkoli se tento průplach dělal asi poprvé v
takovém rozsahu, je kanalizace v dobré kondici.
Narazili jsme jen na tyto problematické úseky:
9
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Závěrem se
rozloučím
v číslech:
Nám
pěti
lidem čištění
zabralo
7,5 hodiny,
spotřebovali
jsme 6x8000l
vody, ale
už
jsme
natrénovaní,
takže příště to
zvládneme
rychleji.
(zm)
1.- koryto ve 2 šachtách směrem ke kravínu bylo
přicpáno asfaltem, který jsme vybrali a kanál
zprůchodnili
2.- naprasklý kanál v ulici směrem na Pičín, který
máme v plánu vyměnit za únosnější
3. - vedlejší větev u telefonní budky špatně
odtékala a po několikanásobném proplachování
tlakovou vodou se utrhla několikametrová
usazenina tuku, papíru a všeho možného. Soudě
podle zanesených šachet se musela tato větev již
několikrát přicpat. Proto jí budeme pravidelně
kontrolovat.
4. - největší problém byl v části mezi OÚ a
křižovatkou. Tam jsme dělali průtlak z obou stran.
Kvůli podezření na provalenou trubku OÚ objednal
firmu s kamerou, která naštěstí nenalezla deformaci
potrubí. Šlo pouze o usazeniny v kombinaci s
malým vyspádováním. Tato část se pročistila a nyní
je vše v pořádku.
Protože se ukázalo, že čištění mělo smysl, budeme
pravidelně průplachy provádět i v dalších letech,
abychom minimalizovali případné problémy s
neprůchodností kanalizační soustavy.
Dalším velkým problémem při čištění česel u naší
kořenové čističky jsou také pevné vlhčené
ubrousky. Papír se přeci jenom dobře rozloží a skrz
česla projde, ale pevné ubrousky nikoli – takže s
nimi do koše, jako i s plenkami, odličovacími
tampony, vatovými tyčinkami, apod... Ušetříme tím
práci údržbě čističky a sobě finance v podobě
menších nákladů a delší životnosti naší čističky,
která má údajně v současnosti jedny z nejlepších
výsledků kořenových čističek v ČR, co se
chemických rozborů vody týká.

SDH
Pro naše SDH byly již tradičně jarní měsíce ve
znamení spousty práce a společně stráveného času.
Úspěšně se nám podařilo uspořádat několik
kulturních akcí pro veřejnost a také řadu
pracovních brigád.

Revize hasičské zbrojnice

Začali jsme revize strojního zařízení a materiálu ve
zbrojnici, doplnění chybějících věcí a realizace
zástavby uvnitř hasičského auta pro převoz
závodního materiálu.

Okrsková soutěž v Suchodole
Po dopoledním sběru železa jsme po obědě vyrazili
na okrskovou soutěž, která se letos konala v
Suchodole. I přes lehkou únavu z dopolední
brigády se nám dařilo. První disciplínou dne byl
běh na 100 metrů s překážkami. Zde jsme díky
vyrovnaným výkonům obsadili první místo v
disciplíně. Do požárního útoku jsme šli s vědomím,
že nelze na nic čekat a svou pozici musíme potvrdit
bezchybným
výkonem.
Vystartovali
jsme
s rozvahou a časomíru se nám podařilo zastavit na
hodnotě pod 20 sekund, což bohatě stačilo na první
místo v disciplíně a tím i celkové vítězství.
Zvítězili jsme již podvanácté za sebou. V celém

Tím jsem trošku odbočil, ale připomenutí, co do
kanalizace NE se určitě hodí.
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okresu Příbram jsme dosáhli třetího nejlepšího
výsledku, což je pro nás uspokojivé. (sdh)

Sběr železného šrotu

V sobotu 11. května dopoledne jsme uspořádali
sběr železného šrotu. Díky vysoké účasti členů nám
šla práce rychle od ruky, a tak jsme během tří hodin
svezli železo po celé vsi a dokonce jsme ho stihli
během dopoledne odvézt do sběrny. Celkově byly
nashromážděny tři tuny železa, za což všem
spoluobčanům děkujeme! Díky patří také
Zemědělskému družstvu Suchodol, které nám
zapůjčilo traktor s kontejnerem, což nám
zjednodušilo finální odvoz do sběrny. (sdh)

Patchwork, akce zrecykluj džíny

Ráda dávám věcem druhou šanci. Moc se mi líbí
původní význam patchworku, to je šití ze záplat. V
naší obci jsme otevřeli společenský klub KlubKo.
Uvnitř jsou dřevěné lavice. Napadlo mě, že by bylo
moc pěkné a zároveň pohodlné na dřevěné sezení
ušít měkký polstr. Kromě pohodlného sezení by šití
mohla být i příjemná společná aktivita. Pokud máte
nepotřebné džíny, doneste je čisté na místní úřad. Z
nich nastříháme pruhy a sešijeme sedáky. Pro
fandy patchworku - budeme šít jednodušší variantu
srubového vzoru. (rdn)

Brigáda na malování budovy OÚ a
KlubKa

V pátek 17. května jsme se odpoledne sešli,
abychom namalovali venkovní fasádu budovy OÚ
a KlubKa. Tuto brigádu jsme dělali jako
protislužbu za podporu, kterou nám loni poskytl
obecní úřad. Účast byla opět hojná, takže nám šla
práce rychle od ruky, zastavila nás až barva, která
nám nevyšla zhruba na poslední čtyři metry fasády.
(sdh)

Brdská liga s Kávou svět v požárním
sportu 2019
8.6.
9.6.
29.6.
30.6.
13.7.
14.7.
27.7.
28.7.
3.8.
4.8.
17.8.
18.8.

Zalužany
Březnice
Radíč
Křečovice
Vranovice
Vranovice
Broumy
Malé Přílepy
Nalžovice
Jesenice
Sedlčany
Sedlčany

V podstatě již tradičně máme v plánu se účastnit
celého seriálu Brdské ligy v požárním útoku, což je
seriál nejprestižnějších soutěží v okolí. Na tratích
ligy již dávno nepatříme k nováčkům, naopak jsme
jedním ze stálých dlouholetých účastníků. Letos
bude mít liga celkem 12 jednotlivých kol. Ve
sportovním týmu jsme přes zimu provedli několik
změn, a tak jsou naše výkony trochu otazníkem. I
tak bychom chtěli minimálně vyrovnat loňské
celkové dělené čtvrté místo. Naším velkým přáním
je konečně v celkovém pořadí obsadit stupně
vítězů. Držte nám palce, budeme to potřebovat!

Bylinkové okénko
Svatojánské byliny

Příroda je v rozpuku, všude kolem nás rostou
byliny, které můžeme využít pro naše zdraví. Podle
legendy mají byliny sbírané v předvečer svátku
Svatého Jana ještě větší účinky než rostliny
natrhané v jiné dny. Svatojánská noc je opředena
zvláštním mystériem – ze země tryská mocná
energie a otevírají se brány mezi světy. Slaví se 23.
června, je svátkem letního slunovratu. Když
vyjdete o svatojánské noci na louku nebo třeba jen
na zahradu, ucítíte ve svém nitru něco zvláštního.
Roztáhněte ruce a pořádně se nadechněte. Omámí
vás vůně země, kvetoucích bylin a voňavého
vzduchu.
Svatojánská noc se slaví odpradávna. Například
Keltové oslavu slunovratu pojímali jako oslavu
bohyně Matky. Křesťanství – stejně jako u jiných
svátků – navázalo na pohanské oslavy letního
slunovratu a slavilo svátek Jana Křtitele. Dnes se
opět vracíme k přírodním rituálům, které jsou bližší
době předkřesťanské.
Svatojánské kvítí, milého osvítí
Když dívka toužila po lásce, nemohla se dočkat
Svatojánské noci. Byliny a květiny nasbírané
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o noci Svatého Jána mají takovou moc, že mohou
přinést vytouženou lásku. O půlnoci natrhané kvítí
dívka svila do věnečku, který jí měl napovědět, kdo
se stane jejím mužem. Věnečky se házely do vody
nebo si je dívka mohla položit pod polštář –
mládenec, kterého si měla vzít za muže, se jí zjevil
ve snu.
A z jakého kvítí dívky věnečky vinuly? Ze
svatojánského květu (kopretina), kohoutku, fialky

jednat o rostliny léčivé. Určitě natrhejte třezalku,
které se přezdívá bylina Svatého Jána. Na loukách
už najdete řebříček a samozřejmě také jitrocel. Při
troše štěstí narazíte na heřmánek, mateřídoušku,
diviznu. Když se vám na louce nedostane devět
bylin, zajděte na zahrádku a natrhejte třeba
bazalku, libeček, mátu. Další tipy: bez, pelyněk
černobýl, devětsil, fialka, hvozdík, chrpa,
kopretina, komonice lékařská, mařinka vonná
(svízel vonný), netřesk, růže, sedmikráska,
smolnička, zvonek.
A co s bylinkami?
Část usušte a uchovejte na zimu – čaj z nich se
bude v zimě hodit a navíc budete vědět, jak
magickou moc má! Z části si připravte osvěžující
bylinkovou koupel, při které omládnete na duši i na
těle. Z části si hned připravte čaj a vypijte ho na
své zdraví. Kytka uvázaná na Svatého Jana a
zavěšená u vchodu ochrání před zlými silami.
Byliny sbírejte s pokorou a s díky. Najděte si
místo, kde jich roste více a nikdy nevysbírejte
všechny. Můžete se řídit třeba indiánským
pravidlem – indiáni rostliny začali sbírat až ve
chvíli, kdy jich sedm minuli.
Na obrázku pro zajímavost různé druhy máty.
V popředí máta čokoládová, pak máta grepová a
mandarinková, vzadu máta čajová a levandule. Ale
o druzích máty zase někdy jindy (rdn)

Plánované akce:
16.6. Promítání filmu Kuřata na cestách a
společné posezení při hudbě
24.6. Veřejná schůze od 19,30 hodin
či macešky, šípkové růže, rozchodníku, netřesku,
zvonku nebo chrpy. Aby byl věneček mocný,
musel být uvinutý z devatera nebo alespoň sedmera
kvítí.
Když netoužíte po lásce, protože jste třeba šťastně
zadaná, i pro vás může mít Svatojánská noc
zvláštní význam. Jděte do přírody načerpat novou
sílu. Omládnete na duchu i na těle. Vezměte si s
sebou košíček a nasbírejte s pokorou a díky
svatojánské byliny.
Byliny by se měly sbírat tak, aby se nepoškodil
jejich kořenový systém. Je dobré použít malý
kapesní nůž nebo nůžky. Bylina se ustřihne tam,
kde je třeba, a kořeny zůstanou v pořádku.
Jak jste si určitě všimli, výčet bylin je delší než
magický počet devět. Naši předkové nám
nezachovali seznam konkrétních devíti bylin, které
na Svatého Jána trhat. Důležitým klíčem je zejména
jejich počet – tedy devět a samozřejmě by se mělo

28.7

Sousedské posezení

17.8.

Pouťová zábava od 20 hodin, kapela Signál

18.8. Sousedské posezení od 14 hodin
Dále nás čeká…
Posvícení
Sběr nebezpečnéhoodpadu
Hasičské setkání
Přednáška o třídění odpadů - firma Dokas
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