KOTENČICE
Kotenčický zpravodaj
I když se život teď trochu zastavil, jsme omezeni v pohybu,
dlouhodobý pobyt v roušce je nepříjemný, společenské aktivity jsou
velmi utlumené - čas plyne dál. Máme ho pořád stejně. Možná jste
stihli uklidit i to, na co jindy nebyl čas, dodělat resty a hlavně
přemýšlet. O tom, proč to tak teď je, jak se máme poučit. Pro každého
bude asi to poučení jiné. Za sebe můžu říct, že mě tato doba přiměla
hodně přemýšlet o mezilidských vztazích, o hodnotách, o
charakterech lidí. V době nepohody se naplno projeví charaktery ať
už v dobrém nebo špatném směru. Někdy se objeví dobro tam, kde
bychom ho nečekali a bohužel je to někdy i naopak. Nikdo vám
nemůže říkat, co si máte myslet, ale společně se můžeme pokusit
rozsvítit v sobě světlo naděje a lásky. Co vysíláme kolem sebe, to i
přijímáme. Můžeme zkusit být milí a vstřícní víc než dosud a
můžeme rozdávat lásku kolem sebe. V době vánoční je toto přání
posíleno o kouzlo, které s sebou nese vánoční atmosféra V tichu a
klidu noci můžeme zkusit rozsvěcovat světla lásky a naděje. (rdn)

Realizace pomníku
Pokud jste se vydali na podzimní procházku vesnicí, mohli jste si v
parku prohlédnout již opravený Pomník padlým a jeho blízké okolí. O
realizaci jsme již psali, tak jen pár vět. K pomníku vede nově
vydlážděný žulový chodník. Zídka pomníku je opravená a má i novou
betonovou hlavu. Na ní září kovaný plůtek. Písmo je vyzlacené
pravým plátkovým zlatem. Celému okolí dodávají krásu nové keře a
rostliny. Jsme rádi, že památka na padlé je důstojnou dominantou
návsi. (fb)
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Výběr stočného
Stočné lze platit čtvrtletně,
pololetně nebo na celý rok.
Poplatek činí 120,-Kč na
osobu a měsíc.
Při platbě na účet uveďte
jméno a číslo popisné.
Ještě pořád chybí nějaké
poplatky za psy a poplatek
hasičům. Prosím pokud
nevíte, přijďte se zeptat a
uhradit. Nejde o velké
částky, tak ať to máme
v pořádku.
V novém roce vybíráme za
psy opět 100 Kč,

Termíny výběru
poplatku za psa:
4.1.
11.1.
18.1
25.1.
POZOR
Bude se měnit systém
odvozu odpadu a také výše
stočného. Více info uvnitř
zpravodaje . (ozk)
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Ze zasedání zastupitelstva
Září
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
víceúčelového hřiště. S realizací jeho výstavby se
začne na jaře 2021.
V souvislosti se zahájením topné sezóny je nutné
spalovat pouze vhodné materiály a mít správně
seřízený topný systém.
Pokračuje rekonstrukce Pomníku padlým, p. Š. S.
vybere vhodné rostliny a okolí pomníku jimi osadí.
Říjen
Byla schválena změna organizování svozu všech
druhů odpadu. Firmu DOKAS vystřídá firma
RUMPOLD.
Práce na Pomníku padlým byly ukončeny, v
listopadu bude na ministerstvo odesláno
vyúčtování.
Práce na novém územním plánu pokračují dle
harmonogramu.
Listopad
OZ schválilo podklady pro tvorbu vyhlášky na svoz
odpadu v roce 2021. Nově bude cena za svoz
odpadu účtována na obyvatele. V prosinci není
proto možné si na úřadě zakoupit známku. V obci
vzniknou tři sběrná hnízda se zastoupením všech
komodit, které třídíme.
Dle zaslaného předběžného vyúčtování provozu
ČOV za rok 2020 od firmy VAK Beroun, dojde od
1.1. 2021 k navýšení ceny stočného. Přesná výše a
podmínky platby stočného budou upraveny
vyhláškou. Na základě opakovaných dotazů občanů
připomínáme, že občané platí stočné zpětně, tzn.,
že ten, kdo platí stočné v prosinci 2020, platí částku
za rok 2020 ne za rok 2021.

ČOV vyžaduje opravu jednotlivých modulů a
realizována bude v příštím roce.
Senioři obdrží vánoční balíčky, rodiny s malými
dětmi pak vánoční kolekce.
Byla jmenována inventarizační komise.
Dotaci na opravu Hasičské zbrojnice jsme
neobdrželi. Opravu střechy provede obec na svoje
náklady.
Celé zápisy ze zasedání zastupitelstev jsou na
stránkách obce.

Co se dělo
Ticho a klid. Tak by se dalo nazvat dění v obci.
Proběhlo několik pokusů k zorganizování akcí, ale
bohužel vládní nařízení většinu akcí překazily.

Ukliďme Česko
Ještě před druhou vlnou jsme stihli zrealizovat akci
„Ukliďme Česko“. Původní jarní termín byl
odsunut kvůli Covidu na 19.9. Sešli jsme se ráno u
obecního úřadu, rozdělili se na 5 skupinek,
rozebrali rukavice, pytle a vyrazili uklízet okolí
silnic směrem na Suchodol, Pičín, Rosovice a také
čistit lesík V Sedle. Našlo se mnoho zajímavého,
co do příkopu nebo lesa opravdu nepatří. Při svozu
jsme vytříděné sklo a plast uložili k recyklaci.
Zbytek – pneumatiky, koberce a směs čekaly na
odvoz velkoobjemového odpadu na obecním
pozemku.
Akce se zúčastnilo necelých 30 lidí s převahou
mládeže, a tak to má být. Má to být hlavně
výchovná akce. Bylo odvezeno zhruba 170kg věcí,
které do přírody nepatří. Tak snad při dalším
ročníku této akce už najdeme o něco méně. Děkuji
všem za účast. (zm)
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Posvícení – uctění památky vojínů padlých v
první světové válce.
V letošním roce byl sbor donucen zrušit tradiční
posvícenské slavnosti, které se měly konat dne 17.
října. Namísto původně plánovaného programu se
nakonec uskutečnilo pouze položení smutečního
věnce na Pomník padlých v první světové válce k
uctění jejich památky. Doufáme, že se situace co
nejdříve zlepší a těšíme se na další společenskou
akci, na které se budeme moci potkat. (sdh)

Adventní čas
Vánoční strom ozdobil František Burian.
Naši senioři opět dostali vánoční balíčky a mladší
děti kolekce. Jsem moc ráda, že se povedla
zrealizovat Mikulášská pochůzka. Chtěla bych
poděkovat Tereze Maršíkové a tady je od ní pár
slov.
Nastal nám čas adventní a tak se vkrádá do mysli
otázka: „Jak si letos poradíme s mikulášskou
tradicí?“ I v této nelehké době přes všechny příkazy
a zákazy, jsme se rozhodli, že nemůžeme nechat
naše nejmenší děti bez mikulášské nadílky a trochy
toho čertovského pozlobení. Proto jsem požádala o
pomoc svojí rodinu. Souhlasili a tak jsme nasadili
letošní doplněk šatníku roušky a vyrazili jsme do
ulic naší obce. Doufám, že jsme vás potěšili. Všem
moc děkujeme.

Oslavenci jubilanti
I nadále dodržujeme zavedenou tradici návštěv u
oslavenců, kteří slaví kulatá jubilea. Tentokrát slavila
kulaté jubileum:

Marie Soukupová
Přejeme vše nejlepší a ještě dlouhý a spokojený život.
(ozk)

Čistírna odpadních vod - podzim 2020
Ve druhém čísle letošního zpravodaje jste se mohli
dočíst, že čistírna nepotřebovala prakticky žádnou
nadstandardní údržbu. Tento stav platil celé léto.
Podzim bohužel už tak růžový nebyl. Po
zhoršených výsledcích vzorků se ozvala firma
Dekonta. Proběhla podrobná prohlídka ČOV, po
které byla doporučena úprava čistírny.
Odborná citace zní takto: „Úpravy jsou navrženy
tak, aby byla zajištěna maximální efektivita
jednotlivých modulů A-D, které zajišťují čištění
OV samostatně v paralelách. Jedná se zejména o
maximální využití plochy filtrů v nesaturovaném
aerobním režimu. Návrhy úprav jsou popsány v
návaznosti na projektované vlastnosti jednotlivých
modulů.“ Do srozumitelné češtiny bychom to
mohli přeložit asi takhle: „Je potřeba moduly
předělat do nové podoby, použít jiný vypouštěcí
systém, který se nyní montuje do novějších
čistíren. Je vyzkoušený a je efektivnější. Další
úpravou bude osázení chybějících mokřadních
vegetací a upravení zavěšení čerpadel, které zajistí
lepší obslužnost čerpadel. Tyto úpravy byly
naceněny Dekontou na částku cca 170 tis Kč.
Zastupitelstvo úpravy schválilo. Mají přispět i k
prodloužení životnosti čistírny. Proběhnou v roce
2021. Mezi navrženými úpravami bylo i zatravnění
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pozornost tomu, co vypouštíte do
kanalizace. Jde o naše společné peníze.
Děkujeme. ( fb)

Rekonstrukce NN vedení
Pokračuje výměna světel v obci. Práce
se chýlí ke konci, zbývají už jen světla
směrem na Pičín. I tady časový
harmonogram trochu prodloužil covid.
Karantény a onemocnění dočasně
zmenšily počet dělníků.

svahů k ČOV. Tyto úpravy zastupitelstvo
neschválilo, protože nemají vliv na funkčnost
čistírny, jde spíše o estetický pohled. V případě
potřeby je lze realizovat vlastními silami později.
Druhým zásadním problémem bylo ucpání
hlavního přítoku do čistírny cca 20 až 40m před
samotnou čistírnou. Problém nastal v pátek
odpoledne. Jelikož už jsme to před časem jednou
řešili, oslovili jsme opět firmu Kohout - (odvoz
odpadních vod) která je schopna přijet v rozumném
čase. Problém jsme tedy ještě ten den vyřešili a
nemuseli se bát nějaké pohromy. Nicméně už po
víkendu se ukázalo, že se bude jednat o větší
problém, přítok nebyl ideální a v potrubí se
usazoval píseček. Byli jsme nuceni objednat čištění
kanalizace velkým tlakovým vozem. Práce zajistila
firma 1.SČV, která kanalizaci tlakově vyčistila a
odsála materiál, jenž se v kanalizaci nacházel. Za
dvě a půl hodiny bylo vyčištěno.
Co se stalo? Potrubí bylo ucpáno tukem, který je
neustále do kanalizace vyléván i když jsou na něj v
obci umístěny sběrné nádoby. Druhým zásadním
problémem jsou ubrousky, které se na rozdíl od
toaletního papíru nerozpustí. Prosím věnujte

Protože chvály a pozitivních zpráv není
nikdy dost, rozhodli jsme se zveřejnit
poděkování manželů Krákorových.
Tady je:
Při rekonstrukci NN vedení v naší obci, kterou
prováděla firma Energon, došlo omylem k porušení
studny na pozemku č.p. 23 při výkopové práci.
Studna pro nás byla jediným zdrojem pitné vody a
nyní se stala nepoužitelnou. Okamžitou pomoc
nám nabídli manželé Sedláčkovi, od kterých jsme
denně vozili 50 litrů pitné vody po dobu 7 dnů,
abychom si mohli uvařit nebo se vykoupat. Patří
jim od nás velké díky. Víme, že pitnou vodu měla
pro naši domácnost zajistit firma Energon, ale
nestalo se tak. Byli jsme rádi, že firma později
uznala svou chybu a dala vše do pořádku. Cennější
o to byla podaná ruka od manželů Sedláčkových.
Velké díky patří také panu Duškovi staršímu, který
prožíval celý proces s námi. Jeho šikovné ruce
docílily toho, že nám opět po týdnu tekla pitná
voda. Na závěr bychom chtěli zmínit ještě jedno
poděkování, které patří místnímu hasičskému
sboru, který nám pomohl s čerpáním vody ze
studny.
Ještě jednou Všem děkujeme!
manželé Krákorovi č.p. 23

Bylinkové okénko
Jak víte, mám ráda bylinky. Sleduji studie o jejich
využití k protivirové léčbě. Říkala jsem si, že pro
vás možná bude užitečné podívat se na pár
babských rad, které můžete vyzkoušet. Jako u
všeho, používejte prosím selský rozum. Když
berete léky na ředění krve, sami víte, že už musíte
opatrně s aspirinem, ale možná nevíte, že krev ředí
i tužebník jilmový, který je vlastně prapůvodním
zdrojem kyseliny acetylsalicylové. Pokud máme
cukrovku, nebude pro nás nejvhodnějším řešením
bylinný sirup s cukrem. Když trpím dnou,
vynechám maso a zařadím bršlici. I s bylinami
zacházejte opatrně, začínejte pomalu, malým
dávkováním, ale delší dobu. Dívejte se kolem sebe,
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pokud vám na zahradě vyrostla bylina, kterou jste
tam dříve neměli, je možné, že je to zrovna ta, co
potřebujete.
V dnešní době se neptáme: „Dostanu nebo
nedostanu corona virus?“ ale „Až ho dostanu, budu
natolik v pořádku, aby se s ním můj organismus
vypořádal?“ Určitě není dobré nákazu podceňovat,
ale ani přeceňovat. Oslabení jedinci by měli být ve
střehu stejně, jako když je například chřipková
epidemie. Onkologičtí pacienti mají oslabenou
imunitu a proto je pro ně životně důležité držet si
distanc, být zdravý a nedostat ani rýmu natož něco
horšího.
Asi už ve svém okolí máte někoho, kdo prošel
Covidem 19. Zkusím použít jednu zkušenost a na
ní ukázat vhodné prostředky ke zmírnění obtíží.
Někdy může nákaza probíhat bezpříznakově,
ovšem to také znamená, že se můžete nakazit
znovu, protože tělo si nevytvoří dostatečný počet
protilátek.
Jak také může probíhat nákaza COVID-19 zvaný
také SARS-CoV-2? Člověk se cítí, jako by ho
přejel parní válec. Teploty, bolesti kloubů, svalů,
bolest na plicích, na hrudi, ztráta čichu a chuti,
rozostřené vidění.
Lehneme si do postele. To nás opravdu nikdo
přemlouvat nemusí. Jsme rádi, že jsme rádi .
Pijeme horký čaj z bylin, které způsobují pocení,
jsou hodné na naše plíce a uklidňují. Můžeme
použít třeba květy černého bezu, lipový květ,
řebříček není moc chutný, ale pomáhá otevírat
póry. Z exotičtějších rostlin je velmi vhodný
zázvorový čaj. Ale pozor, bez citronu. Zázvor
zahřívá, citron ochlazuje, takže účinky jdou proti
sobě. Horečka je náš kamarád. Vysoká teplota
pomáhá odbourávat škodlivé bakterie, signalizuje,
že se něco děje. Je velmi dobré, když se nám
povede se zapotit. Z těla odchází škodlivé látky.
Hodně odpočívejme. Ono to ze začátku ani jinak
nejde, ale i později, kdy by už naše mysl chtěla
naskočit do normálních kolejí, prosím zabrzděte
sami sebe. Odpočívejte a nepodceňujte doléčení.
Nic není tak důležité, aby to ještě chvíli nepočkalo.
Zvýšíme příjem vitamínu C. Moje oblíbená
kombinace je rozmixované rajče a sypký vitamín
C. (viz minulý zpravodaj). Užíváme preventivně.
Dávkujeme v malém množství a ředíme dle chuti
vodou. Ovoce je velmi chutný zdroj vitamínů, jen
pozor na citrusy s těmi opatrně, protože ochlazují,
takže je užíváme třeba po potní kůře nikoli před ní.
Na uklidnění nám pomůže čaj z třezalky tečkované
nebo z meduňky. Plíce nám budou vděčné, když
jim uvaříme jitrocel, proskurník, sléz, heřmánek,
mateřídoušku,
tymián.
Můžeme
zkusit
majoránkový čaj- Je vhodný na tzv. zadní rýmu.

Ledviny
posílíme
zlatobýlem
kanadským,
kopřivový čaj pomůže s mírným pročištěním
organismu.
Můžeme přidat med. Já si přidávala bylinné
tinktury do vlažného, nikoli horkého nápoje,
protože obzvláště badyán je citlivý na teplo.
Četla jsem, že při onemocnění covid není vhodné
podávat ibuprofen, naopak paralen je ok, acylpyrin
je ještě lepší. Pozor u lidí, co berou léky na ředění
krve. Podle další studie se doporučuje lysin.
Protože jde o aminokyselinu, říkala jsem si, že
když nepomůže, tak neuškodí. Tip pro vás: ve
fitness obchodech vyjde levněji než v lékárně.
Opakování je matkou moudrosti. Ne každý má
doma bylinkovou lékárnu, proto zde uvedu více
typů a vy můžete použít, co budete mít po ruce.
Černý bez - Užívá se proti virům i bakteriím,
pomáhá při chřipce a osvědčil se i v boji proti
herpetickým virům.
Česnek – syrový je nejúčinnější, ale ne každý ho
snese. Česneková polévka je dobrá, i když ne tak
účinná varianta.
Kalisie – odvar, rostlina co má hodně lidí na okně.
Lze užívat celoročně. Nejlepší je, když vyzrálé
výhony (mají alespoň 9 oddenků) odlomíme a na
pár dní dáme do chladu. Tím se ještě více aktivují
účinné látky v rostlině. Připravíme odvar. Pokud
chceme
připravit
preventivní
medicínu,
aktivovanou kalisii nakrájíme na drobné kousky a
naložíme do alkoholu. Po cca 14 dni dnech
můžeme užívat tinkturu.
Černucha setá (Nigella sativa), nazývaná i jako
černý kmín v synergii s medem byla použita ve
velké studii na středně a těžce nemocných s
Covidem. Studie prokázala vynikající účinnost.
Badyán plod obsahuje kyselinu šikimovou(vyrábí
se z ní lék Tamiflu). Je citlivý na teplo , vyrobte si
tinkturu, je překvapivě chutná, svařené víno je také
dobré, ale tam už trochu vadí vysoká teplota.
Vilcacora – kočičí dráp. Povídali jsme si o něm
na přednášce o Peru, tak jen krátké opakování.
Odvar (získaný cca 20minutovým varem) má
mimo jiné protivirové účinky. Doporučuji
připravovat ve skle, pokud nemáme tak alespoň ve
smaltované nádobě nikoli v kovu.
Lichořeřišnice opět jen krátké opakování, ideální
je čerstvá. Velmi chutné květy i listy dáváme do
salátů. V této době můžeme užívat tinkturu, nebo
pesto (pokud jsme si ho připravili).
Mám potvrzených několik případů, kdy se osoby,
co užívaly CBD olej nenakazily, i když se staraly o
ostatní nemocné členy jedné domácnosti. Prosím
kupujte jen z ověřených zdrojů.
V prvních dnech infekce je poměrně těžké se
zapotit. Teplota vylítne, tělo dělá vše pro to, aby
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vysokou teplotou nežádoucí viry eliminovaly.
Pokud se v této době budete otužovat nebo si, jako
jeden vitální muž zajdete v této době zaplavat do
řeky, má to fatální následky. Prosím zalezte do
postele, uvařte si horký čaj, pokud máte bylinné
tinktury, dejte do čaje a zkuste se zapotit. Pak už
máte vyhráno.
Existuje mnoho cest k cíli. Je na každém, jakou si
vybere. Některé cesty jsou přímé, jiné klikaté.
Naším cílem je šťastný a spokojený život. Vyberte
si tu cestu, která vám bude vyhovat. .(rdn)

Pavlík Dušek, 5 let

Soutěž Vánoční ozdoba
Letos jsme nemohli uskutečnit společné
předvánoční setkání. Rozsvěcení stromečku
proběhlo bez vaší pomoci. Jsme rádi, že se stromek
může pyšnit vánoční výzdobou. Vyhlásili jsme
proto soutěž „VÁNOČNÍ OZDOBA“. Vaším
úkolem bylo vyrobit vánoční ozdobu, pověsit ji za
asistence dospělého na náš stromek, vyfotit se s
ozdobou u stromečku a fotografii zaslat na
mailovou adresu zpravodaj@kotencice.cz do 13.
12. 2020. Fotografie zveřejňujeme zde ve
zpravodaji a na stránkách obce. (ozk)

Adámek Poplštein, 5 let

Sandy Čepová, 13 let

Honzík Poplštein, 8 let
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Viktorka Poplšteinová, 2 roky

Simonka a Pavlík Truxovi

Plánované akce:
Nikolka Větrovská, 5 let

Rádi bychom uspořádali nějaké společenské akce.
Musíme se podřídit vládním nařízením a tak
budeme plánovat operativně.
O konkrétních opatřeních a upřesnění akcí budete
informováni na stránkách obce. Informací
dostanete též do schránek. Děkujeme za pochopení.
Vážení občané,
přejeme vám klidné prožití
svátků vánočních, vše nejlepší,
pevné zdraví a životní pohodu,
spokojenost a splnění všech
přání v novém roce 2021.
OZ Kotenčice
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Odvoz odpadů a stočné na rok 2021
Vážení spoluobčané,
v posledních měsících tohoto kalendářního roku na
zastupitele čekalo nelehké rozhodování, jak
zabezpečit svoz odpadů v roce 2021. Úkol to
vskutku nebyl snadný. Změnit léta zavedený
systém. Systém ne příliš spravedlivý. Systém, který
v ceně zahrnuje pouze náklady na svoz směsného
odpadu z domácností. Na začátku měsíce října
padlo rozhodnutí o ukončení osvědčené spolupráce
s firmou DOKAS. V minulých letech se nám
podařilo snížit cenu známky na popelnice pro
občany přibližně o 200 Kč a to díky vstřícnému
kroku právě výše jmenované svozové firmy. Svoz
plastů, tedy komodity, která v rozpočtu vývozů
odpadů zaujímala největší položku, nám firma
prováděla bez úhrady. Ve společnosti došlo v
průběhu roku ke změnám nejen ve vedení, firma se
nyní více soustředí na činnost spojenou s městem
Dobříš. Cenu známky na rok 2021 na popelnice
firma navýšila. Hledali jsme tedy další možnosti.
Na jednání OZ jsme si pozvali jednatele
společnosti RUMPOLD, aby nás seznámil s
možnostmi financování svozu odpadů. Získané
informace zastupitelé společně prodiskutovali.
Bylo jasné, že změna je nezbytná. Cenu svozu
odpadů musely navyšovat všechny svozové firmy,
čekalo se pouze na rozhodnutí sněmovny. Bylo
potřeba najít řešení, které bude spravedlivější, pro
mnohé přesto přijatelné. Výsledek našeho
rozhodnutí se dočtete níže. Přesnou výši poplatků
dostanete ke konci roku do schránek.

Odpady
Dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. byl
sněmovnou odsouhlasen návrh na zvýšení poplatku
za odvoz komunálního odpadu. Tato legislativní
změna má dopad i na cenu poplatku za odvoz
odpadu. Navyšuje se poplatek za skládkovaný
odpad. Jelikož výstupem třídírny separovaných
odpadů je po vytřídění z 40% - 50% nevyužitelný
odpad, dotkne se navýšení poplatků i tříděných
odpadů. Protože je toto navýšení dáno zákonem,
jsme povinni u všech skládkovaných odpadů
vybírat navýšený poplatek, a tedy tuto částku
přenést na původce odpadu.
Obce mají možnost vybírat od občanů částku 1250
Kč na osobu. Hledali jsme rozumný kompromis,
který by co nejvíce pokryl náklady a byl ještě
přijatelný. I tak zachováme dotační podporu obce.
Snažili jsme se zodpovědně vybalancovat příjmy a
výdaje tak, aby pro občany byly co nejméně
zátěžové.

S účinností od 1.1.2021 se mění systém výběru
poplatků. Poplatek za svoz směsného odpadu
nahradí poplatek za svoz veškerého odpadu, tedy i
tříděného.

Nově se bude vybírat částka 700 Kč
na občana / rok.
Na zasedání OZ jsme se dohodli na podpoře rodin s
dětmi. Rodiny s dětmi budou zvýhodněny podle
počtu dětí. Upřesnění vyjde ve vyhlášce obce. Svoz
směsného odpadu bude probíhat každý týden.
Popelnice budou označeny štítkem po úhradě
poplatku. Protože se jedná o přechodové období, v
lednu budou vyváženy popelnice i bez označení.

Stočné
Dle zákona o vodném a stočném je obec povinna
vybírat poplatky tak, aby pokryly náklady, a musí
vytvářet přiměřenou rezervu. Již v minulosti jsme
byli upozorněni ministerstvem, že výběr stočného v
hodnotě 80 Kč za občana a měsíc není dostačující.
Tehdy jsme zvyšovali o 20 Kč na současnou
částku. Abychom předešli opakování této situace,
využili jsme nabídku VAKu Beroun na sestavení
kalkulace na výpočet výšky stočného. Z důvodů
navýšení nákladů na provoz a hlavně údržbu
čističky odpadních vod jsme nuceni navýšit
poplatek za stočné na 120 Kč / osoba/ měsíc.
Připomínáme, že poplatek se vybírá zpětně, to jest
za uplynulý rok.
Věříme, že navrhovaná opatření budou přijata s
pochopením, snažili jsme se co nejvíce zohlednit
všechny možné aspekty.
Při platbě stočného i svozu odpadů preferujeme
platbu na účet obce.
Bankovní spojení:

521694319/0800 .

Do zprávy pro příjemce uveďte vždy jméno, číslo
popisné a účel platby. Hotovost bude přijímána
pouze v nevyhnutelných případech. (ozk)

Kotenčický zpravodaj, čtvrtletník, II. ročník, 4.číslo, vychází 18. 12. 2020,
vydává obec Kotenčice v nákladu 110 výtisků. Evidenční číslo: MK ČR E
23526, Redakční rada: Radomíra Diana Nosálová (rdn), Jitka
Hadamovská(jh), Petr Hlinka(ph), František Burian(fb), Jan Grubner(jg),
Zdeněk Maršík (zm),Miroslav Černohorský (mč) obecní zastupitelstvo obce
Kotenčice(ozk), Lucie Poplšteinová(lp) Za poskytnuté fotografie děkujeme
místnímu občanovi Jiřímu Jirouškovi. Zkratka sdh – Sbor dobrovolných
hasičů. Uzávěrka příštího čísla 15. 1. 2021, Redakce si vyhrazuje úpravu
dodaných příspěvků i bez souhlasu autora. Tisk: Reklama Straka, distribuce
OU Kotenčice, Kotenčice 69, 26223.
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