Koronavirus
Když jsme na přelomu roku sledovali zprávy o výskytu viru v
Asii, asi nás nikoho nenapadlo, že se tahle informace bude
týkat i nás. Svět je spojený, globální a tak i nemoci se přenáší
daleko rychleji než dříve.
Nechci teď polemizovat o podstatě koronaviru, na to můžeme mít
různé názory, nicméně faktem zůstává, že zprávy ze začátku zněly
hrozivě. To co pak následovalo, jsme si asi nedokázali ani představit.
Totální zastavení ekonomiky, zavření škol, prázdné ulice. Byla to
velmi zvláštní doba. Asi každý z nás se zamyslel nad tím, proč to tak
je. Co nám to má ukázat. Možná jste si přerovnali hodnoty, já tedy
určitě. Najednou do té doby důležité věci ztrácely na významu a slova
rodina, pospolitost, pomoc ostatním se jevila v novém, dosud
nepoznaném světle. Nevím jak vám, ale mně ten čas začal splývat.
Vnímala jsem, co se děje teď a tady, ale když se podívám zpětně, tak
vnímám tuhle dobu spíše jako takové divné vakuum.
Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v
nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.(Sigmund Freud).
Zajímavá myšlenka, že? Myslím, že jsme v poslední době měli v
hlavě mnoho myšlenek, které tam do té doby nebyly. A protože jiný
moudrý muž říká, že pokud se nepoučíme z historie, zasloužíme si ji
opakovat, říkala jsem si, že nebude špatné se podívat na průběh
událostí. Sestavila jsem krátký harmonogram. Myslím, že s odstupem
času bude poučné se zpětně podívat, jak to vlastně bylo.
Zdrojem dat jsou oficiálně dostupné informace a www stránky obce.
1. 3. Do České republiky dorazila pandemie koronaviru. Pomalu si
začínáme uvědomovat globálnost světa.
12. 3. Vyhlášení nouzového stavu - ze dne na den je vše jinak.
16.3. Jak si správně mýt ruce – začínáme si uvědomovat, že je
potřeba asi trochu jiný přístup, opatrnost.
16.3. Desatero v karanténě – asi si ze školy už také nepamatujete co
dělat a co naopak nedělat, proto jste tyto tipy nalezli na stránkách
obce.
16.3. Desinfekční sprej na ruce – rady na jeho výrobu. Najednou jde o
velmi nedostatkové zboží.
17.3. Usnesení vlády ČR o přijmutí krizových opatření všechna tato
oznámení přicházela mailem a bylo naší povinností je zveřejňovat.
17.3. Informační kontakty a odkazy.
18.3. Informace z nemocnice Příbram o jejím fungování.
19.3: Informace o používání roušek.
18.3. Informace vlády o nakupování seniorů.
19.3. Algoritmus testování COVID 19.
20.3. Nouzový stav - shrnutí informací.
20.3. Distribuce roušek a jejich údržba, rouškovník.
Obecní úřad Kotenčice
26223 Kotenčice 69
23.3. Prodloužení karantény, změna provozní doby
nakupování seniorů.
23.3. Informace o krizových číslech.
23.3. Provozní doba pošty Pičín
23.3. Informace o přejímání důchodů.

Úřední hodiny:
Pondělí:18:00–20:00hod.
Středa: 7:30–9:00 hod.
Telefon: 725 021 744
Mail:obec@kotencice.cz
WWW: www.kotencice.cz
Bankovní spojení:
521 694 319/0800
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.
V červnu budeme vybírat i
poplatky za psa, které
jsme
nestihli
kvůli
koronaviru. Částka činí
100Kč. Lze platit hotově
Tento rok budeme vybírat
i
poplatky
hasičům.
Myslete na to a vezměte
s sebou o 100 Kč více.
Termíny výběru:
III.čtvrtletí
8.6.
15.6
22.6.
IV. čtvrtletí
7.9.
14.9.
21.9.
POZOR
Prosím dodržujte termíny
pro výběr, šetříte čas náš i
váš.
(ozk)

25.3. Informace o speciálních stránkách HZS.
25.3. Provoz jednotlivých ambulancí Nemocnice
Příbram.
25.3. Doporučení ministerstva zdravotnictví k
používání některých ochranných prostředků.
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27.3. Rozhodnutí hejtmanky o vykonávání péče o
děti a mládež.
27.3. Mimořádné opatření MZ.
1.4. Dodržování třídění odpadu.
1.4. Odběrové centrum ve FN Příbram na testování.
20.4. Zajištění fungování Obecního úřadu –
pravidla.
Od 20. dubna začíná docházet k postupnému
uvolňování opatření. Vysoké školy mohou mít
aktivity do 5 studentů. Postupně se otvírají řemesla,
farmářské trhy. Svatby mohou být do 10 lidí za
specifických hygienických podmínek.
21.4.
Zacházení
s odpady
v souvislosti
s koronavirem.
Od 24. 4. lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob.
Je nutno zachovávat od ostatních osob odstup
minimálně 2 metry.
27.4. Povoluje se otevřít provozovny do 2500m2,
také třeba zoologické a dendrologické zahrady.
11. 5. Postupně se otvírají všechny provozovny,
také kadeřnictví, ovšem kadeřnice musí mít roušku
i štít, stravovací služby. Můžeme už organizovaně
trénovat nebo navštěvovat bohoslužby.
Od 25. 5. přichází další postupné uvolňování
opatření. Důsledky opatření budeme pociťovat ještě
dlouhou dobu. Nemyslím teď zdravotní, ale spíše
ekonomické. Volných míst rapidně ubylo, přibývá
nezaměstnaných. Je důležitá podpora práce
místních řemeslníků a regionálních produktů.
Myslím si, že společně to zvládneme, ale nebude to
úplně jednoduché.(rdn)
Nabízíme pohled na vývoj ohledně koronaviru
z více
stran.
Myslím,
že
hlavně
časem
bude tento náhled
velmi zajímavý.

Co se dělo v
naší obci?
Společenský
život se zastavil.
Naplánované
akce
byly
zrušeny. Objevilo
se pár jiných.

Šití
a
distribuce roušek občanům
Vzhledem k tomu, že vláda České republiky v
souvislosti s šířením Koronaviru zakázala od
půlnoci 18. března vycházet z domu bez ochrany
obličeje, rozhodlo se několik žen z Kotenčic, že
opráší své šicí stroje, najdou staré látky a začnou šít

roušky pro zdejší občany a nejen ty. První roušky
byly rychle ušité a mohla začít jejich distribuce do
rodin. Přednostně obdrželi roušky nejstarší lidé a
postupně dle věku i ti mladší, a to v souvislosti s
mírou rizika ohrožení. Roušky byly rozneseny do
schránek společně s průvodním dopisem, který
mimo jiné obsahoval hygienická doporučení, jak se
chovat v této nejisté době spojené se šířením
Koronaviru. Tímto bych jménem OÚ a SDH
Kotenčice chtěla moc poděkovat místním
,,švadlenkám´´ za ušití roušek a také lidem v obci,
kteří brali ochranu zodpovědně a chránili sebe i své
okolí.(lp)

Rouškovník
Souběžně se rozběhla i akce na Facebooku a
stránkách obce. Pomohla koordinovat šití i roznos.
Nebudu teď polemizovat nad tím, jestli roušky
měly nebo neměly smysl, to asi teď nezjistíme.
V době, která byla nejistá, a roušky od státu nebyly
k dispozici, se zvedla spontánní vlna. České a
moravské švadlenky oprášily svoje šicí stroje a
začaly šít. Když si vzpomenu na sebe, tak jsem
najednou šila roušky prostě proto, že jsem měla
pocit, že mám, že bych to měla udělat. Ty jsem
postupně rozdávala pošťákům, dovozcům, rodině.
Šily jsme roušky skládané, tvarované, s drátkem,
prvorepublikové. Když píšu tyto řádky, roušky už
venku nemusíme nosit a doufejme, že brzy skončí i
doba, kdy bude povinnost nosit roušky uvnitř. Ale
možná až bude chřipková epidemie i my tady
v Evropě vytáhneme roušky a budeme je používat
stejně tak, jako je to dnes běžné v Asii.
Co je pro mě asi nejdůležitější poselství roušek,
kromě zdravotních aspektů je pospolitost, vlna
solidarity, která se zvedla. Lidé na sebe byli hodní,
potkávali jsme roušky na vrátkách, pověšené tak,
aby byly k dispozici i ostatním lidem. Šití roušek
přivedlo k šicímu stroji i ty, co si to jen slibovaly a
neměly čas, vrátily se k němu ty, co šily věci pro
své děti, které jsou dnes již dospělé. Rovné šití
pomohlo v prvopočátečních zkušenostech a dnes
už spousta žen, ale i mužů, šije tašky, oblečení. Pro
sebe jsem našla jeden objev, který by mě do této
chvíle vůbec nenapadlo šít a to je ponožky. Jsou
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velmi pohodlné a zapadají do mé vize recyklace.
Ale o tom až zase někdy příště. (rdn)

Jak šel čas v karanténě…
Je 10. března 2020. Právě se dozvídáme, že od
středy 11. března jsou uzavřeny všechny základní,
střední a následně i vysoké školy. V tu chvíli si
myslíme, že to bude otázka 14 dní. Dnes už víme,
že realita byla úplně jiná. Postupně jsme
informováni o omezení či úplném zavření
provozoven, obchodů, restaurací, sportovišť,
rekreačních zařízení…Ze 14 dní se staly tři měsíce
a školy stále nefungují ve stejném režimu jako před
11. březnem. Rovněž dění v obci se v této době
otočilo jiným, naprosto neobvyklým směrem.
První obecní akcí bylo oslovení starších občanů s
nabídkou nákupů, abychom omezili jejich kontakt s
okolím. Této možnosti nikdo nevyužil, nákupy
nakonec zařídili sousedé či příbuzní, možná se
vydali i občané sami.
Další velké téma karantény byly roušky. Po
několika vyjádřeních zástupců vlády v médiích
bylo zřejmé, že si budeme muset poradit sami.
Podíváme-li se na to zpětně, bylo by neúnosné, aby
byly distribuovány jednorázové roušky, a to nejen z
důvodů finanční náročnosti, ale i ekologické zátěže.
Proto jen dobře, že nakonec vyhrály roušky šité,
téměř nezničitelné. Iniciativy se v obci chopila
paní J. V., přišla s nabídkou ušití roušek pro občany
naší vesnice. Paní L. P. založila na facebooku
skupinu Rouškovník, ve které společně s paní B.
T., ušily roušky nejen pro potřeby obce, ale též pro
charitu. Darem jsme obdrželi roušky od anonymní
dárkyně z Obořiště. Děkujeme za tuto aktivitu, díky
které jsme mohli všem občanům vesnice roušky
roznést.
28. března, symbolicky na Den učitelů, neboť jsme
se všichni tak trochu stali učiteli i žáky, jste ve
schránce našli čaj pro dobrou mysl. V době, kterou
z nás nikdo nezažil, bylo nesmírně důležité
udržovat si pozitivní myšlení, předcházet
stresovým situacím. K tomu měl přispět bylinný čaj
připravený z větší části z místních bylin. Třezalka
tečkovaná pomohla uklidnit napnuté nervy,
meduňka lékařská pak celý organismus a společně
s třezalkou a levandulí pomoci s klidnějším
spánkem.
Měsíček lékařský podtrhl účinky
předešlých bylin na povzbuzení a posílení
organismu. Vše bylo promícháno s lístky zeleného
čaje. Snad Vás tedy dobrá mysl neopustila. 
Desinfekce – další velmi často skloňované slovo.
Sehnat ji bylo téměř nemožné. Částečně jsme
spoléhali na stát, částečně jsme se snažili poradit si
sami. Na začátku dubna nám byla nabídnuta
desinfekce od Krajského úřadu, využili jsme ji na
desinfikování nejvytíženějších míst v obci.

Současně jsme již věděli, že pro občany máme
potřebné ingredience na výrobu desinfekce vlastní.
A tak v době Velikonočních svátků každá
domácnost obdržela zdravotní balíček, ve kterém
kromě antibakteriálního spreje na ruce, našla také
badyánovou tinkturu na posílení přirozené
obranyschopnosti organismu a normální funkce
respiračního systému. Další krůček k pevnějšímu
zdraví. 

Zdálo by se, že jsme zapomněli na děti. Velikonoce
byly dobrou příležitostí jim alespoň malinko
zpříjemnit nucený pobyt doma. Tradiční
velikonoční tvoření nahradila soutěž na téma
Velikonoční zajíček nakreslený nebo vyrobený.
Dětské výtvory byly obdivuhodné, což můžete
posoudit i Vy, neboť jsou součástí tohoto čísla.
Nakonec jsme nehodnotili vítěze, protože všechny
příspěvky byly moc pěkné a vyrobené s láskou.
Vzhledem k tomu, že se tradiční koledování
nemohlo konat, čekala na děti alespoň pomlázka ve
formě balíčku.
Dostali jsme se až k 1. červnu. Děti už celý týden
mohou navštěvovat mateřské školy, rovněž prvostupňové děti se mohly vrátit do školních lavic.
První červen je v kalendáři označen jako
Mezinárodní den dětí. V naší obci je tento den
spojen se setkáním různých generací. Vždy na
návsi soutěžili či se jen dívali malí i velcí, mladí,
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starší i ti nejstarší, prostě takový rodinný den.
Společnou oslavu svátku dětí jsme se ještě
neodvážili vzhledem k přísnějším hygienickým
požadavkům uspořádat, proto jsme dětem popřáli
hezký sváteční den prostřednictvím balíčků.

Administrativní činnost úřadu byla sice omezena
(ačkoliv po telefonické či emailové domluvě jsme
byli připraveni se Vám věnovat), naše síly jsme
však nasměrovali jinam. Pokud jsme snad při
roznášce roušek a balíčků na někoho zapomněli,
věřte, že to nebylo úmyslné. Jsme jenom lidé a
chybovat je lidské. V současnosti jsme se již vrátili
k běžnému režimu, jen stále dodržujeme zavedená
hygienická pravidla.
Na závěr dovolte už jednou použitý citát:
„Někdy když se zdá, že se všechno hroutí, je dost
možné, že se spíš věci rovnají na své místo.“
Přejme si tedy, aby už vše bylo na svém místě(jh)

Velikonoční tvoření s dětmi online
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Dezinfekce obce
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V boji proti šíření viru SARS-CoV-2 a na základě
stanoviska MZČR ze dne 03. 04. 2020 jsme se 6.
dubna, poté co se k nám dostal dezinfekční
přípravek a po dokoupení nutných pomůcek, pustili
do preventivní dezinfekce veřejných prostor obce.
Dezinfekce probíhá formou postřiku každý druhý
den nebo podle potřeby i častěji. Dezinfekční látku
jsme dostali zdarma. Jednalo se o množství dvakrát
10 l, celkem pro naší malou obec bylo tedy k
dispozici 20 l. Desinfikování dostal na starost
Martin Burian. Pokud jste ho viděli běhat po obci s
oranžovou nádržkou v ruce, nerozprašoval
nebezpečné chemikálie, ale snažil se o bezpečí nás
všech. (fb)

392, 393 a 395) do Moulíkovy ulice.( rdn)

Ze zasedání zastupitelstva•
… schválilo pořízení nového územního plánu obce
v souladu s §6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., (stavební zákon) a to z vlastního podnětu
podle §44 písm. a) stavebního zákona."
…schválilo projekt rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice spojenou s podáním žádosti o dotaci
… vzalo na vědomí začátek rekonstrukce NN
vedení, který je naplánován na polovinu června
… bylo informováno o odstranění sloupů
telefonního vedení
… schválilo Závěrečný účet společně se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce, Účetní
uzávěrkou obce Kotenčice za rok 2019 a s
převodem výsledku hospodaření roku 2019 ve výši
1 216 769,52 Kč na účet „výsledek hospodaření
minulých účetních období“
… schválilo bezplatnou zápůjčku lavic a stolů obci
Občov na nadační festival
Celé zápisy ze zasedání zastupitelstev jsou na
stránkách www.kotencice.cz

Osvětlení v obci
V týdnu probíhá demontáž telefonních sloupů a
telefonního vedení firmou Cetin. 15. 6. by měly být
zahájeny práce na rekonstrukci nízkonapěťového
vedení v obci včetně veřejného osvětlení.
Rekonstrukce by měla začít ulicí Ke mlýnu. (ph)

Čistírna odpadních vod
PID Od pondělí 1. června 2020 zahájil Dopravní
podnik hl. m. Prahy druhou etapu prací na
rekonstrukci tramvajové tratě v Nádražní ulici,
které budou nyní probíhat od Smíchovského
nádraží po křížení s ulicí Křížová. Přemisťuje se
zastávka Smíchovské nádraží (nástupní pro linky č.

Jaro roku 2020
Naše kořenová čistírna přečkala letošní zimní
období bez velkých problémů. Dá se říci, že
prakticky jí stačila běžná denní údržba. Až na jaře
přišly drobné problémy s čerpadly, kdy buď
čerpadla čerpala více, nebo vůbec. Ukázalo se, že
službu vypověděl centrální plovák, který hlídá
spínání čerpání vody. Nebyl to ale jediný problém.
Po pár dnech, kdy se ČOV musela navštěvovat
několikrát denně, se zjistilo, že bude potřeba
drobná úprava v elektroinstalaci. Vše bylo
upraveno a nyní ČOV běží v normálním
režimu.(fb)

Sběr železného odpadu
Dne 16.5 jsme my, hasičští kluci, uspořádali
každoroční svoz železného odpadu. Od 8:00 jsme
naším Transitem začali svážet železný odpad a
elektrické spotřebiče z celé vsi. Spotřebiče, které se
nevykupují, jsme nechali na obecním pozemku,
kam se běžně odkládají a v budoucnu budou
hromadně odvezeny. Železo jsme přeložili na vlek
a odvezli traktorem do sběrných surovin do
Příbrami. Kontejner jsme zcela naplnili a do oběda
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jsme měli vše hotovo. Touto cestou ještě jednou
děkujeme občanům za darování železa a ZD
Suchodol za propůjčení traktoru i s vlekem. (zm)

Bylinkové okénko
Bez černý (Sambucus nigra)
V teplejších částech naší republiky už v tuto dobu
může být odkvetlý. U nás myslím ještě máte šanci
nasbírat květy. O čem mluvím? O černém bezu. Ne
nadarmo se říká, že: „Před heřmánkem smekni,
před bezem klekni.“ Černý bez má magické kouzlo.
Kdo sedí v době letního slunovratu u černého bezu,
pozná, že se ocitl v blízkosti tajných dveří do
podzemní říše bohyně Země, paní Holle. V galské
Francii se říká, že v každém květu sedí víla. Když
začal být svět špatný, ukryly se všechny víly do
bezu. Je známo, že Paní Holle, velká bohyně života
a smrti, je také vládkyní duchů, vil a elementárních
bytostí. Holle – germánská Hel – je archaická
bohyně, kterou zná každý národ pod jiným
jménem. To ona přivádí duše mrtvých zvířat a lidí
(stejně jako semena rostlin) do podzemní říše a
nechává je pak zase zrodit v novém cyklu, v novém
převtělení. A stejně dvojznačný jako bohyně je i
její stromek: Kvete bíle, zralé bobule jsou však
černé; je jedovatý, ale i léčivý, světlý a zároveň
temný; strom je „těžký“ a stahuje do hlubin, jeho
dřevo je však vzdušné a lehké. Bezové hůlky se
používají k vyhánění zlých duchů nebo myšlenek.

Autorka Harry Pottera asi věděla, o čem píše, když
ta nejmocnější hůlka byla právě z bezu.
Bez mám velmi ráda. Kromě bezového sirupu z
květů, smažených květů ( kosmatice),
likéru ze zralých plodů můžete použít
sušené květy na čaj, ale i mixované
jako součást koření. Listy se
používají k zábalům na nemocné
klouby. Odtud pochází spojení, smrdí
to jako bolavá noha. Vyzkoušejte,
poznáte sami  Z listů můžeme
připravit tinkturu, nálev, obklad.
Tinkturu z listů a čerstvé listy
použijte na obklady kloubů, při
otocích nohou, které může být
způsobeno
zadržováním
vody
v
organismu. Listům narušte strukturu,
pomačkejte je, dejte na kloub, zamotejte do
potravinářské folie, přes to zaviňte kus
čisté látky, aby kloub byl v teple a jděte
spát. Ráno doporučuji vyjít ven a
rozbalovat minimálně v dobře větratelné
místnosti.
Květ černého bezu se používá v tradiční
medicíně a v mnoha různých kulturách již
odpradávna. Vědci objevili, že černý bez je
dokonce jednou z nejstarších bylin, která
byla kultivována člověkem. Pěstovat jej
člověk začal před 4000 lety. Hlavním důvodem,
proč jsou květy černého bezu tak oblíbené, jsou
jeho antiseptické, antioxidační a protizánětlivé
vlastnosti. Tradičně se květ černého bezu používá
při detoxikaci, při léčbě astmatu a alergií.
A tady je pár tipů na zpracování:

Bezový čaj
Můžeme sušit a přidávat do čajů. Moc ráda ho
používám do směsí. Podporuje pocení a je ideální
při nachlazení.

Kosmatice
Tento zvláštní název v sobě ukrývá květy smažené
v těstíčku. Podáváme na slano i na sladko.

Sirup z květů černého bezu
Receptů a postupů jak připravit sirup z černého
bezu je spousta. Pro všechny platí jedna důležitá
věc, všechno musí probíhat v naprosté čistotě a
láhve na uskladnění musí být sterilní, jinak se může
stát, že vám sirup zkvasí. A co na přípravu
potřebujete? Cca 40 květů bezu 3 velké
bio/chemicky neošetřené citróny, 3 kg cukru
krupice, 3 litry převařené vody, 1 PL kyseliny
citrónové. Květy se neoplachují ani neotřepávají od
nežádoucího hmyzu. Stačí nechat chvíli rozložené
na sluníčku a hmyz odleze. Květy dáme do nádoby,
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zalejeme je 3 litry převařené a vychladlé, ale ještě
vlažné vody. Po cca 12 hodinách přidáme ke
květům šťávu z citrónů společně s celými
slupkami. Necháme louhovat dalších 12 hodin.
Scedíme. Pokud nám nevadí malé kousky bylin, lze
přelít přes sítko, pro mě je to rychlejší varianta.
Když pak necháme sirup usadit a přeléváme do
sklenic, na dně mohou být případné zbytky pylu.
Ty neuchováváme na pozdější konzumaci, ale
vypijeme tuto část hned.
Do výluhu přidáme cukr a kyselinu citrónovou a
zahříváme tak, aby se cukr pomalu rozpustil.
Jakmile sirup dosáhne bodu varu je hotovo. Takto
připravenou
směs
nalejeme
do
předem
připravených sterilních lahví (nejlépe z tmavého
skla) se špuntem. Doléváme až do vršku a nahoru
můžeme přidat malou lžičku slivovice. Pomůže
zakonzervovat sirup. Skladujeme ho nejlépe na
chladném a temném místě.
Zkuste nahradit cukr karamelem, přidat trochu
skořice a kardamomu a sirup bude mít plnější chuť.
Bezový sirup beru spíše jako léčivou věc, kde mi v
době nemoci trochu cukru nevadí. Pokud by někdo
chtěl dietnější variantu, lze v sezoně pít limonádu.

Bezová limonáda
Svaříme 4 litry vody, přidáme 400 g cukru, 4 květy
bezu a 1 citron (vymačkat stavu a pak nakrájet i s
kůrou. Nakonec přidáme 1 lžičku sušeného droždí.
Dle chuti můžeme dát méně cukru a více květů
bezu. Kvůli použitým kvasnicím může mírně
připomínat burčák. Necháme 24 hod (i 48) v teple a
pak stočíme do lahví a uložíme do lednice.
Můžeme udělat i variantu se stévií nebo lipií úplně

Bezinkový likér
Kuličky bezu povaříme ve vodě. Je to důležité,
protože jinak působí velmi projímavě. Přecedíme,
do šťávy přidáme cukr, kávu, skořici, kardamom.
Opět mírně povaříme a scedíme do sklenic. Nahoru
můžeme opět přidat lžičku slivovice. Moje babička
s tetou tento lektvar popíjely za dlouhých zimních
večerů z maličkých skleniček. Vždy jednu jako lék.

Bezová marmeláda
Kuličky můžeme použít i k přípravě výborné
marmelády. Mám vyzkoušeno, že například směs
jablek a bezinek vytvoří velmi chutnou kombinaci.
K přípravě marmelády používám jablečný pektin.
Jde o zdravou variantu zahušťujícího přípravku.
Lze použít i agar, ten je nutno též krátce povařit.
Marmeládu připravte podle svého oblíbeného
receptu, kdybyste si nevěděli rady, ráda zodpovím
případné otázky.
Kořen bezu má podobné účinky jako listy a květy.
Já ho nesbírám, protože bych ho musela vytrhnout
a nechci.
Až zase někdy půjdete kolem bezu, zkuste se
zastavit a popovídat si s vílami .
Důležité upozornění. Bez sbírejte pouze v čistém
prostředí nikoli kolem silnic a dejte si pozor i na
poli na blízkost plodin, které se stříkají. Velmi
pravděpodobně je postříkaný i keř s bezem.(rdn)

Plánované akce:
Pouť 15.8.
Akce lze nyní jen velmi obtížně naplánovat. O
akcích budete informováni na stránkách obce a
informaci dostanete též do schránek. Děkujeme za
pochopení.
bez cukru. To už nechám na vás.Lze také udělat
variantu bez kvasnic. Ta je bez bublinek. Na
fotografii vidíte obě varianty. Vlevo s kvasnicemi,
vpravo bez. Právě mi stojí na kuchyňské lince 

Kotenčický zpravodaj, čtvrtletník, II. ročník, 2 číslo, vychází 15. 6. 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. 9 2020, Redakce si vyhrazuje úpravu
dodaných příspěvků i bez souhlasu autora. Tisk: Reklama Straka, distribuce
OU Kotenčice, Kotenčice 69, 26223.

Internetová verze 8

