KOTENČICE
4/2021
III. ročník
Ani jsme se nenadáli a na dveře klepou Vánoce. Další rok je
za námi a je pomalu čas hodnotit. Dnešní doba nás posunula více k
samostatnosti a zodpovědnosti. Vím, že to není vždycky lehké.
Mohou se objevit finanční problémy, stresy, zdravotní obtíže. Možná
je dobré si připomenout, že nikdo jiný, než my sami naše problémy
nevyřeší. Měli bychom zapojit všechny síly. Zhodnotit co
potřebujeme koupit a bez čeho se obejdeme, návrat zpátky k
jednoduchosti je myslím velmi dobrá varianta. Na našem finančním
žebříčku vyskočily platby za energie. Zkuste se podívat a změřit své
spotřebiče. Tzv. pohotovostní režim stojí třeba u pračky 500 Kč
ročně. Za pár korun se dá koupit zásuvka s vypínačem. Svetr navíc je
nejlepší topení. Spotřebovávat a nevyhazovat potraviny je také cesta
k úspoře. Osobně mám moc ráda recyklaci nebo také upcyklaci.
Recyklací míníme třídění odpadu. Upcyklace dává už nepotřebným
věcem novou šanci k životu. Jsou to kolikrát drobné rady, ale když se
naučíme využívat našich zdrojů a neplýtvat, naše peněženka se
nebude zlobit. Pokud máte drobný nápad, vychytávku, rádi bychom
vám dali prostor na stránkách obce. Možná společně zjistíme, že více
drobností už dohromady udělá velkou věc. Rádi bychom přidali na
webové stránky záložku s vašimi nápady. Společně pak můžeme přijít
na to, jak dát starším věcem ještě novou šanci. Nápady posílejte na
adresu zpravodaj@kotencice.cz. Odpočívejte, pečujte o sebe s láskou
a s úsměvem. Přejeme v novém roce vše dobré, hodně zdraví, lásky a
vzájemné pohody. Společně to zvládneme.
(ozk)

Obecní úřad Kotenčice
26223 Kotenčice 69
Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00–20:00 hod.

Středa:
Kotenčický zpravodaj

Oslavenci jubilanti
Tentokrát slavili kulaté
jubileum:

pravidelně

7:30–9:00 hod.
po předchozí domluvě

Telefon:
+420 725 021 744

Mail:
obec@kotencice.cz
WWW:
www.kotencice.cz
Bankovní spojení:
521694319/0800
Výběr stočného
Stočné lze platit čtvrtletně,
pololetně nebo na celý rok.
Rozpisy jste dostali všichni
do schránek. Pokud nevíte,
přijďte se zeptat, pracujeme
každé pracovní pondělí.
Při platbě na účet uveďte
jméno a číslo popisné.

p. Dagmar
Kabíčková

Termíny výběru:

p. Bohuslava
Růžičková

IV. čtvrtletí
6.12.
13.12.
20.12.

p. Jaroslava
Krákorová
Přejeme vše nejlepší a
ještě dlouhý a spokojený
život.
(ozk)

Poplatek za svoz odpadu
zaplaťte prosím během
měsíce ledna.
Preferujeme platbu na účet
obce. Jako variabilní symbol
uveďte prosím vaše jméno a
číslo popisné.
(ozk)
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Ze zasedání zastupitelstva
září
 byl zakoupen zpomalovací práh
 proběhla kontrola odvodů zdravotního pojištění
 ve společenské místnosti OÚ bude zrušena
kuchyňská linka, uvolněný prostor pokryje
koberec, čímž by se měla zlepšit akustika v
místnosti
říjen
 byla podána žádost na prodloužení čerpání
dotace na víceúčelové hřiště
 územní plán dostal finální podobu
 do společenské místnosti OÚ byly zakoupeny
závěsy, důvodem je opět zlepšení akustiky v
místnosti
listopad
 v následujícím roce bude pokračovat
spolupráce se společností Rumpold
 byla určena inventarizační komise
 16. 11. Proběhlo ve společenské místnosti OÚ
připomínkování územního plánu ze strany
organizací
prosinec
 byl schválen Návrh rozpočtu na rok 2022
 od nového roku dojde k navýšení ceny stočného
na 150 Kč z důvodu zvýšení cen energií
 zastupitelé roznesou občanům pozornosti,
vánoční kolekce a balíčky
 proběhlo veřejné zastupitelstvo
(ozk)

Rozpočet na rok 2022
Poslední čtvrtletí kalendářního roku se vždy nese
ve znamení sestavování rozpočtu, zamyšlení se
nad plánovanými akcemi, potřebnými investicemi.
V návrhu rozpočtu jsou položky, které jsou
spojeny se zajištěním chodu obecního úřadu a tím
i obce. Je v něm též pamatováno na nenadálé
události. V příštím roce se zaměříme na aktivní
využívání nově vybudovaného víceúčelového
hřiště. Bude doplněno potřebné vybavení,
vybudováno zázemí pro sportovce. Proběhne
úprava okolí, oplocení areálu hřiště. Hřiště by
mělo být využíváno nově vznikajícím kroužkem,
jehož činnost se chystá obec finančně podporovat.
Velmi oceňujeme tuto aktivitu vzhledem ke
značnému počtu dětí v obci. Zároveň proběhne
rekultivace místa starého hřiště na návsi. Hřiště
bude zrušeno, plocha se zatravní. V prostoru za
„skladovákem“ bude vybudován přístřešek na
odpad. Dalším místem, které si zaslouží pozornost
je „hasičárna“. Zde bude provedena oprava střechy
a oken. V rozpočtu je pamatováno na rekonstrukci
obecních cest. Samozřejmě bychom chtěli využít
případných dotačních výzev.

(jh)

Územní plán
Naše obec se rozvíjí. Žijeme v krásném koutě podhůří
Brd. Je jistě v našem společném zájmu, aby to tak
zůstalo i v budoucnu. Naše vesnice patří k těm
malým. Její velikost je mimo jiné omezena i
kapacitou čistírny odpadních vod. Stejně jako my se
vyvíjí i náhled na územní plán. Co dřív prošlo, je dnes
už předmětem jednání. Ne vždy se nám to musí líbit,
ale možná to povede i k tomu, že se nebudou stavět
domy v záplavovém pásmu. S náhledem do budoucna
je to vlastně přínosné. Ne všem předpisům jako
občané rozumíme. Proto pro nás pracují odborníci,
kteří připraví územní plán tak, aby vyhověl všem
platným předpisům. Součástí jeho schvalování je
připomínkové řízení, občané mají možnost podat
námitky, které se pak řeší. V dnešní době schvaluje
plán celá řada organizací. Jedná se o velmi složité
řízení, pomoc se zpracováním je proto nezbytná.
Nový územní plán navrhuje účelné využití a
prostorové uspořádání území naší obce. Pojďme tedy
společně projít některé části nového územního plánu.
Zabývá se rozvojem v oblasti bydlení.
Vymezuje rozsah 4,7ha ploch pro cca 30 rodinných
domů, který zajistí přiměřený dlouhodobý rozvoj
obce odpovídající velikosti obce. Opticky se tak obec
uzavře v okolí hlavních komunikací, zahrady v
okrajových částech budou nezastavěné pro zajištění
citlivého přechodu zastavěného území do volné
krajiny. Je zde rovněž pamatováno na pěší i cyklisty.
Pro každodenní docházku (dojížďku) do obce
Suchodol či Rosovice je navržena stezka vedoucí
odděleně od motorového provozu.
Nezapomíná na ochranu architektonicky
cenných staveb, kterými jsou areál statku na návsi a
pozdně empírový Chlumský mlýn, a na prvky drobné
architektury – kaplička, pomník obětem 1. světové
války a kříž na křižovatce silnic na Suchodol a
Dlouhou Lhotu. Je navrženo je chránit, obnovovat a
rozvíjet jako součást kulturního dědictví obce.
Územní plán se rovněž zabývá zásobováním obce
zemním plynem, elektrickou energií a pitnou vodou.
V oblasti podpory ekologických funkcí krajiny
doporučuje prostor v oblasti Kotenčického potoka
jako vhodný k doplnění a udržování stromové zeleně
a travnaté plochy. Hledá řešení, která by do budoucna
zabránila půdní erozi.
Zabývá se rozvojem drobné a řemeslné výroby
v rámci smíšených obytných ploch s tím, že nenaruší
kvalitu prostředí okolního bydlení. Na závěr trochu
čísel ze skladby obyvatelstva v roce 2020: počet
obyvatel – 95 žen a 103 mužů. Dětí do 14 let zde bylo
27, občanů od 15 do 64 let 130 a nad 65 let 41.
Průměrný věk byl 43,7 let. Celý územní plán je k
dispozici na webu obce. Pokud vám něco není jasné,
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není nic jednoduššího, než se každé pondělí večer

Ivana Mládka. Mše byla více komorní, pan farář Jan

přijít zeptat osobně.

Primus posvětil auto, stříkačku i hasiče. Jeho lidský
přístup zaujal všechny zúčastněné. Snad se tu
potkáme častěji.

(ozk)

Lampionový průvod
Milé děti, milí rodiče, milí spoluobčané, po roce
2020, který byl pro nás všechny složitý a nesl se v
duchu rušení společenských akcí, do kterých
bohužel spadl i lampionový průvod, jsme byli
velice rádi, že jsme se s Vámi všemi mohli vidět
na letošním lampionovém průvodu. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili a přišli se na nás podívat
do Klubka, zasoutěžit si v několika připravených
disciplínách a vyrobit si halloweenskou drobnost.
Moc Vám děkujeme, že i v této stále nelehké době,
držíme spolu a v rámci všech opatření jsme se
mohli setkat a strávit společně nějaký čas. Účast
byla hojná a doufáme, že jste si všichni odpoledne
užili tak jako my, že jste si pochutnali na
připraveném občerstvení, že si děti užily disciplíny
a také závěrečný lampionový průvod po obci.
Máme krásnou obec, a když jí procházíte za světel
všech lampionů, má neskutečné kouzlo. Ještě
jednou
děkujeme
všem,
kteří
se
zúčastnili, všem kteří s
akcí pomáhali a těšíme
se na další krásná
setkání.
(sdh)

V neděli odpoledne jsme se sešli venku na návsi.
Akce byla moc příjemná. Sluníčko svítilo, kapele to

Mše k výročí
vysvěcení kaple,
koncert kapely
Ivana Mládka
V sobotu 25. 9.
proběhla
mše
u
kapličky a v neděli 26.
9. koncert Banjo bandu
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báječně znělo. Občerstvení ve
venkovním prostoru se také dalo
zorganizovat. Místní občané
dostali jako upomínku hrnek s
obrázkem kapličky. Lidé seděli,
poslouchali, zpívali si známé
písně a myslím, že všichni jsme
vnímali tu kouzelnou atmosféru
vzájemného
sdílení
a
sounáležitosti. Děti uprostřed
postavených
stanů
seděly,
poslouchaly, sem tam tančily.
Nikdo je nemusel nutit. Děti jsou
čisté bytosti a tak poznají, kde se
jim líbí a kde ne. Milý Ivane,
Jindro, Libuno a další. Děkujeme.
Vážíme si vaší vstřícnosti a
ochoty vystoupit v takhle malé vesnici. Vaše
vystoupení bylo pohlazením po duši a v dnešní
době pro mě byl takřka zázrak, že jste je
uspořádali
jako dar naší
obci.
(rdn)

kostela. Vzhledem k tomu, že v každé obci byl kostel
vysvěcen k jinému datu, nebo se na termín
zapomnělo, stanovil císař Josef II roku 1786 slavit

Posvícení
Posvícení,
nebo
také
posvěcení,
hody,
či
krmáš
je
každoroční
vzpomínková
akce
k
vysvěcení
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tuto událost třetí říjnovou neděli, po svátku
svatého Havla. Od toho se odvíjí i naše slavnost v
Kotenčicích, i když ji děláváme už v sobotu.

A proto jsme se po poledni 16. 10. 2021
sešli v uniformách u hasičárny a pochodovali při
doprovodu kapely Pepíka Janouška k pomníku
padlým v První světové válce. Položením věnce a
písničkou jsme uctili jejich památku. Poté
následovala pochůzka po vsi. Každý rok měníme
trasu, a tak jsme letos vyrazili nejdříve k Rosovicím,
pak k Pičínu a až za tmy jsme skončili v části obce
směrem k Suchodolu. Původní plán, sejít se v 19:00
v KlubKu, se nám o tři čtvrtě hodiny posunul, ale
nakonec jsme se sousedského posezení v KlubKu
všichni dočkali. Zde hrála kapela až do noci těm,
kteří si chtěli zazpívat a popovídat v teple u piva.
Všichni se dobře bavili a nakonec došlo i na
Sokolíky. Doufám, že se všem akce líbila a hojné
účasti se dočkáme i za rok.
(zm)

Rozsvícení stromu
V neděli 28. listopadu v podvečer jsme se sešli u
vánočního stromu. Venkovní atmosféra byla moc
příjemná, zahrála kapela TOX, zazpívaly děti ze
základní školy Suchodol. Děkujeme za vzájemné
sdílení. Bylo to moc pěkné.
(ozk, sdh)

Charita
Na OÚ se obrátila pracovnice Charity
Příbram a představila nám služby,
které poskytuje. Zaujalo nás, že
některé služby jsou bezplatné a tak
bychom vám je rádi představili. V
dnešní době se může do svízelné

situace dostat každý. Ztráta místa, nepředvídatelné
náklady, nemoc. Pak je dobré vědět kam se obrátit.
Slovo charita známe všichni, ale co si máme
představit pod názvem organizace Charita? Charita je
celosvětová nezisková organizace, která pomáhá
lidem v nouzi bez ohledu na národnost, politické či
náboženské vyznání. Své poslání uskutečňuje Charita
zejména prostřednictvím materiální, sociální,
humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci
všem potřebným lidem. Veškeré poskytované služby
jsou založeny na vzájemném respektu, úctě, dodržení
slova a podpoře přirozených práv každého člověka.
Co Charita může pomoci vyřešit? Pomáháme s
domácí zdravotní péčí, nabízíme pečovatelskou a
odlehčovací službu, ale také denní stacionář a služby
pro rodiny s dětmi. Pomáháte také lidem v řešení
obtížných životních situací? Ano například když si
naši spoluobčané neví rady při vyřizování věcí na
úřadech u lékaře nebo ve škole. Pomáháme radou, a
pokud je třeba i osobní účastí.
´Občas se dostaneme do svízelných situací. Možná
vám pomůže, když budete vědět, s čím by vám
pracovníci Charity mohli pomoci
Nevíte si rady při komunikaci a vyřizování věcí na
úřadech, soudech, u lékaře či ve škole?
„Nasměrujeme Vás“, případně Vás doprovodíme.
Ztratili jste zaměstnání nebo máte nepravidelný
příjem?
Pomůžeme Vám najít vhodné zaměstnání, sepsat
životopis, zprostředkujeme Vám kontakt se
zaměstnavatelem a další
Máte problémy se stávajícím bydlením nebo Vám
hrozí ztráta bydlení? Pomůžeme Vám při komunikaci
s pronajímatelem nebo Vám budeme nápomocni při
hledání nového bydlení
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Potřebujete se zorientovat ve své finanční situaci?
Ocitli jste se ve finanční tísni?
Sestavíme s Vámi
rodinný rozpočet,
pomůžeme Vám se
ve finanční situaci
zorientovat a v
případě nouze Vám
poskytneme
materiální
a
potravinovou
pomoc.
Hledáte místo, kde
bude postaráno o
Vaše
blízké,
zatímco budete v
práci?
Navštivte Denní stacionář Charity Příbram
Nevíte, kde na internetu hledat potřebné
informace?
Nemusíte se bát, veškeré informace s Vámi
vyhledáme a případně Vás nasměrujeme dále.
Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako
jsou převazy, péče o stomie a permanentní katetry,
aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné? Je
pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitace nebo
odběry krve? Potřebujete zapůjčit kompenzační
pomůcky? Zkontaktujeme Vás s naší zdravotní
sestrou, která Vám na základě domluvy s Vaším
praktickým lékařem, poskytne příslušnou péči.
Hledáte někoho, kdo se Vám postará o ležící nebo
těžce nemocnou osobu? Potřebujete pomoc s
úklidem, nákupem nebo osobní hygienou?
Propojíme Vás a naší pečovatelkou, se kterou se
domluvíte na dalším postupu.
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně
najdeme vhodné řešení.
Kdy a kde nás najdete? Jiráskovy sady 240,
Příbram II dle předchozí telefonické domluvy
Kontakt
Václava Caithamlová, tel: 733 741 351
E-mail: caithamlova@charita-pribram.cz

levná másla neobsahují nežádoucí příměsi. Já kvalitu
másla sledovala v D testu. Zjistila jsem, že i ta
nejlevnější másla neobsahují nějaká přehnaná
množství pesticidů, když už, tak obsahují trochu víc
vody. To je pro mě přijatelná věc. Máslo, co
používám na vaření je z mého pohledu lepší než
umělé tuky. Pokud bych ho chtěla na smažení tak ho
tzv. přepustím, to je udělám z něj GHÍ. Toto můžete
brát jako typ při koupi. Ale o čem dnes chci psát, jsou
jiné ceny a jiné poplatky. To je ty, co se jim
nemůžeme vyhnout. Bohužel budeme muset navýšit
ceny stočného, aby pokryly zvýšené náklady
především na elektrickou energii. Cena bude 150 Kč
na osobu. Společně vybrané peníze pak pomohou
pokrýt vynaložené náklady, navýšení především
počítá se zvýšenou cenou energií tak, aby výdajová a
příjmová strana byly pokud možno v rovnováze. Ceny
energií moc ovlivnit nemůžeme. Co ale společně
můžeme tak je ovlivnit jejich výši. Ptáte se jak?
Zodpovědným přístupem. Jsme malá vesnice a tak je
každý vícenáklad znát. Jako vámi zvolení zodpovědní
zástupci nemůžeme dopustit, abychom se dostali do
červených čísel a ani paní účetní a kontroly nad ní
toto neradi vidí. Proto se snažíme vybalancovat ceny
povinných poplatků tak, aby nebyly moc dotační, ale
zároveň byly nejnižší možné. A tady už neplatí to, že
je to obecní a „nějak“ se to vsákne. Protože jsme tak
malí, že i zapomenutá adresa na netříděném odpadu
má svého vlastníka. Nesešlápnuté lahve znamenají

Poplatky, odpady, stočné
Zaplať, zvyšujeme zálohy. To teď slýcháme a
čteme všichni bohužel až moc často. Ceny letí
nahoru, a když nějaké zboží nekupujeme každý
den, nestačíme se divit, kam se mezitím cena
vyšplhala. Například máslo. Před časem jsme
koupili máslo za asi 22 Kč/kus. Cena másla
meziročně vzrostla o 47 % na průměrných 184 Kč
za kilogram, což je nejvyšší nárůst mezi
základními potravinami. To je 46 Kč za kostku
másla. Můžeme se podívat na privátní značky,
nakoupit máslo v akci a taky si srovnat, jestli i ta
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častější odvozy, tetrapacky to samé. Zaplacení
fekálního vozu při proplachování kanalizace
navýší platby. A tak je v dnešní době otázka
třídění, uvědomování si souvislostí už nejen otázka
etiky a citlivého vztahu k přírodě, ale také naší
peněženky.
Zkuste například krabici od mléka nebo
jako na obrázku od svařeného vína  před
vyhozením složit. Zoptimalizujete odpadový
kontejner, a co bude možná pro vás příjemným
bonusem, nemusíte tak často chodit tetrapacky
vyhazovat. Složená krabička navíc nesmrdí.
Docela
velkou
položkou
našeho
společného odpadového hospodářství by bylo
odvážení větví. Proto jsme se rozhodli k jinému
řešení. Pár slov o nich napsal hasič a zároveň
zastupitel Zdeněk Maršík.
(rdn)

popel u čističky zůstane a můžete si ho odvézt např.
jako hnojivo do záhonů. Zároveň bych chtěl

požádat, abyste objemný bioodpad vozili
rovnou k čističce. Ušetří se tím práce s převozem
a přehazováním větví z valníku. V neposlední řadě
nebude objemný bioodpad strašit u nového hřiště „za
skladovákem“. Předem děkujeme.
(zm)

Mikuláš, čert, anděl

Pálení větví z bioodpadu.
Už rok nám ZD Suchodol nevyváží objemný
bioodpad – stromy, větve, klestí. Odvoz firmou
Rumpold by vyšel na vysoké desetitisíce, a proto
jsme se na OZ shodli, že tento odpad budeme
likvidovat po svém. Doposud se stromy a větve
házely na valník umístěný za skladovákem, pak se
převážely k čističce. Tam za těch pár měsíců
vznikla obrovská hromada. Proto byli členové
SDH pověřeni tím, aby hromadu spálili. Stalo se
tak dopoledne 7.11. Abychom předešli planým
poplachům, pálení bylo nahlášeno u HZS.
Přikládat ručně větve měsíce zarostlé trávou by
bylo velmi namáhavé, a proto přišlo vhod
zapůjčení nakladače od ZD Suchodol. Zkušenou
rukou ovládal Lukáš Hanus kniply nakladače, za
co mu náleží velké díky, stejně tak i ZD Suchodol.
My do ohně přihazovali to, co nakladač nepobral,
a kontrolovali, aby se oheň nerozšířil. Po několika
dnech vše pěkně vyhořelo a zbyl popel. Tento
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Včera opět proběhla pochůzka
Mikuláše, andělů a čertů po
vesnici. Pochůzka začala
kolem půl páté a než přišly
všechny děti na řadu, bylo
rázem osm hodin.
Děti
dostaly drobné sladkosti, ale
také
si
měly
možnost
vyzkoušet, jaké je posezení
v nůši. Ale chlapeček byl v té
nůši opravdu dobrovolně ).
Děkujeme Mikuláši, andělům i
čertům
i
organizačnímu
doprovodu.
(ozk)

Bylinkové okénko
Je zima, zahrada spí a tak se
podíváme
tentokrát
na
rostlinu, co můžeme běžně
koupit v supermarketu. Jedná
se o zázvor. V ajurvédě je
považován za léčivý zázrak,
který silně prohřívá. Přispívá
k regulaci krevního cukru, má
antioxidační a protizánětlivé účinky, může pomoci
při bolestech hlavy, působí též jako afrodisiakum.
Pro mnohé je nejspolehlivějším prostředkem
k prevenci kinetózy (nevolnost při cestování).
Může pomoci uklidnit žaludek. Aplikace zázvoru
při chemoterapii zmírňuje zvracení.
Pokud se potřebujete silně zahřát, nastrouhejte
trošku zázvoru a zalijte vodou. Když začne potní
proces, dejte pozor na to, abyste nenachladli. Vaše
póry se otevřou, a dokud se nepřestanete potit,
prosím nechoďte ven. Nastydli byste rychleji.

Pokud je zázvor pro vás moc horká potravina, velmi
chutný je s citronem. Ten ochlazuje. POZOR, ale tam
je to spíš o chuti NE o zahřívacích účincích.
Samozřejmě pořád bude fungovat na ostatní neduhy.
Pokud ho chcete mít při ruce, zkuste si připravit
zázvorový koncentrát.
V silném mixeru rozmixuji kousky zázvoru, povařím
asi v 2l vody. Můžete přidat další koření například
badyán, kardamom nebo třeba koření do svařáku.
Necháte louhovat cca dva dny. Pak přecedím,
přimíchám cukr a naleju do sklenic. Trošku
přidáváme do čaje.

Plánované akce:
Budeme ladit dle aktuální situace
(ozk)
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