KOTENČICE
Kotenčický zpravodaj
„Kotenčičtí“ a školní docházka

Pomalu se přiblíží závěr školního roku, který byl opět tak trochu jiný.
Pojďme společně nahlédnout do archivu a připomenout si něco málo
z historie školy, kterou mnozí z našich spoluobčanů navštěvovali a
mnozí „malí občánci“ navštěvují. Ze zprávy obecné školy v
Suchodole ze dne 10. prosince 1940 …Sídlo školy: Suchodol …Druh
školy: Trojtřídní obecná škola smíšená …Počet žáků: 104 …Počet
učitelů: 6.
Škola byla založena v roce
1906. Pozemek pod ní byl
zakoupen od p. Mat. Suchého,
rolníka v Suchodole ve výměře
1 559 m2 za 711korun 82haléřů.
Na tomto pozemku byla p.
mistrem Františkem Kadlecem z
Dobříše
vystavena
škola
nákladem 40000korun dle plánu
stavitele Josefa Sochovského z Příbramě. Dne 1. listopadu 1906 byla
škola otevřena. Kolaudace zúčastnili se jako komise p. rada Emil
Wirth, p. školní inspektor Antonín Kincl a p. okresní lékař František
Vežvald. První místní školní radou byli: p. Jan Novotný předseda,
Martin Oliva, farář z Pičína, p. Vilém Havlík, nájemce dvora v Dl.
Lhotě a zde, p. František Vaněček, rolník v Kotenčicích, p. Antonín
Telenský, rolník v Lize a p. Eman Palivec, rolník v Suchodole. Dne 4.
listopadu 1906 byla budova vysvěcena. Do té doby byla zdější škola
pouze dvoutřídní. Řídícím učitelem byl jmenován p. Josef Bulina,
učitelem zatímním p. Karel Pucherna.
Školu založili občané obcí Suchodol, Kotenčic a Lihy. Zvláště
se dle informace o stavbu školy zasloužili a stavbu její uskutečnili: p.
Josef Novotný, starosta obce a rolník v Suchodole, p. František
Vaněček, rolník v Kotenčicích, p. Josef Sklenář, rolník v Suchodole a
p. Antonín Telenský, rolník v Lize. Tito všechno vyřizovali a přes
oposici stavbu uskutečnili.
Poměry, které působily na založení školy: V Pičíně, kamž
jmenované obce kromě Občova (do Dubna) byly přiškoleny, měla se
provádět přístavba školy. Toto jakož i značná vzdálenost a neschůdná
cesta byla záminkou k pojetí myšlenky založit školu vlastní se sídlem
v Suchodole.
Které významné osoby se ve škole vzdělávali: p. Ant. Karnet,
báňský ing. Rodem ze Suchodola, p. Fr. Sklenář, dříve štábní kapitán
letectva, nyní tajemník ředitelství gymnasia, rodem ze Suchodola.
Kdo se staral zvláště o rozkvět školy a jak? O rozkvět školy se
především starali p. inspektoři spolu se správou školy a místní školní
radou.
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Obecní úřad Kotenčice
26223 Kotenčice 69
Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00–20:00 hod.
pravidelně

Středa:

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.
Termíny výběru:
II. čtvrtletí
7.6.
14.6.
21.6.
III. čtvrtletí
6.9.
13.9.
20.9.
(ozk)
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Kdo řídil školu: První řídící učitel Josef Bulina
vynikal neúnavnou prací jako vzorný vychovatel
mládeže, tak i jako dobrý pedagog. Byl zakladatelem
Sboru dobrovolných hasičů, Hospodářského spolku i
Kampeličky v Suchodole. Dosud na něho všichni s
vděčností a láskou vzpomínají. Druhým vedoucím
školy byl řídící učitel Adolf Řánek z Kozičína. Zdárně
působil na škole do 1. 9. 1925. Třetím vedoucím školy
jako zatímní řídící učitel ustanoven na zdejší škole
působivší učitel Václav Soukup do 1. září 1926.
Čtvrtým vedoucím školy ustanoven definitivní řídící
učitel Josef Falc z Oseče. Pracoval vší silou na široké
líše učitelské. Práce byla jeho štěstím a radostí. Také na
tohoto řídícího učitele dosud místní občané vděčně a
rádi vzpomínají.Pátým vedoucím školy byl zatímně
ustanoven na škole působivší učitel Václav Soukup z
Občova. Zdárně vedl správu školy do 1. 9. 1935.
Kdo působí na škole dnes: (to je v roce 1940) Anna
Bendová – Tesařová, definitivní učitelka, narozena ve
Vídni. Václav Sosnovec, zástupce řídícího učitele,
narozen v Drásově. Vlasta Záborcová, výpomocná
učitelka, narozena v Novém Podlesí. Bohuslav Sůsa,
učitel praktikant, narozen v Lize. Štěpán Lukáš,
definitivní řídící učitel, toho času na zdravotní
dovolené. Václav Soukup, definitivní učitel, toho času
na zdravotní dovolené. Uvedení právě na škole
působivší učitelé kromě svědomité práce ve škole
pracují také osvětově v místních spolcích radou i hrou
divadelních her. Řídící učitel vede veřejnou obecní
knihovnu a pokladnictví místní Kampeličky.
Tímto končí historické okénko, které čerpalo z
archivních materiálů. Jsou vám některá z uvedených
jmen povědomá? Kdo ještě chodí do školy či ze školy
pěšky? Do Suchodola je to kousek, ale do Pičína…to
už byla pěkná procházka. Popovídejte si s
„pra…příbuznými“. Zeptejte se pamětníků té doby, jak
se tehdy vyučovalo. A jaká je současnost?
Základní škola a Mateřská škola Suchodol patří mezi
málotřídní školy. Vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku ve
dvou třídách bez ohledu na jejich předpoklady a
handicapy. Součástí školy je také školní jídelna a jedno
oddělení školní družiny. V současné době navštěvuje
základní školu 26 žáků a mateřskou školu 31 žáků. O
děti se celkem stará sedm pedagogických pracovníků.
Jak by asi vypadala distanční výuka v minulosti si
dokážeme jen těžko představit. Vlastně ani v dobách ne
zase tak vzdálených (konec 20. století), by bylo obtížné
žáky vyučovat na dálku. Internetové připojení, chytré
telefony, PC, tablety, interaktivní tabule – to vše jsou
vymoženosti dnešní doby. Díky této technice, zapojení
a trpělivosti rodičů se distanční výuka dala více méně
zavládnout. Hlavní roli však jak v minulosti, tak v
současnosti hraje učitel. Ukazuje se, že kontakt s živou
osobou je pro naše děti pořád důležitý, a to navzdory

technickému pokroku. Držme si palce, ať se ten
příští školní rok vrátí zase do školních lavic. Na
závěr přejeme dětem hezké prázdniny a rodičům
zaslouženou dovolenou, na které načerpají
dostatek energie.
(jh)

Oslavenci jubilanti

V době covidové jsme omezili návštěvy
jubilantů. Ale můžeme předat dárkový balíček a
poblahopřát alespoň přes plot. Tentokrát slavili
kulaté jubileum:

Hana Sedláčková
Blažena Šreinová
Přejeme vše nejlepší a ještě dlouhý a spokojený
život.
(okz)

Ze zasedání zastupitelstva

 v dubnu jsme probírali kácení stromu
v Kotenčicích,
úpravu
rozpočtových
opatření, opravu čističky, přípravy na stavbu
chodníků, stavbu hřiště, opravu hasičské
zbrojnice, vytvoření dotazníku pro občany.
 v květnu jsme plánovali Pouť, oslavu
k výročí vysvěcení kapličky, otevření
sportovního hřiště, upřesňoval se proplach
obecní kanalizace a drobné opravy, byla
projednána demolice chatky na dřevo za
Obecním úřadem. Na její místo bude umístěn
pingpongový stůl. Na základě podnětu od
občanů budou v obci umístěny patníky.
Celé zápisy ze zasedání zastupitelstev najdete
na stránkách www.kotencice.cz

Odpady

Odpady odpady odpady. Pořád dokola.
Nežijeme v bublině, ale na Zemi. Je to naše
matka a tak bychom se k ní měli chovat citlivě a
s úctou. Vím, že většina z nás třídí odpad
svědomitě. Přesto stačí jeden člověk a společné
úsilí o krásno kolem nás dostává trhliny. Měli
bychom se snažit recyklovat, co nejvíce to jde.
Když odpad nevyprodukujeme, nemusíme řešit
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co s ním. I přes tuto naši snahu nějaký odpad vzniká.
Měli bychom důsledně mačkat 5-ti litrové i menší
plastové lahve, protože stačí jeden vyhozený pytel
s nezmačkanými lahvemi a popelnice je plná. Odpady
se vyváží každý týden. Na to je nastavena cenová
hladina poplatků i nákladů, které obec platí a hlavně
doplácí. Pokud by to dlouhodobě nestačilo, budeme
muset odvoz objednat častěji, ovšem to znamená i
poměrně výrazné zdražení poplatků. To nikdo z nás
nechce. Proto vás důrazně prosíme, zkuste se zamyslet
nad tím, co a v jakém stavu vyhazujete.
Jsme malá vesnice a tak se prohřešky většinou
velmi rychle donesou na Obecní úřad. Jsme dospělí a
zodpovědní lidé. Prosím, ať už nemusíme řešit tyto
věci. Je ve vašem i našem zájmu mít čas i na něco
jiného.
(rdn)

za práci a v neposlední řadě děkujeme i ZD
Suchodol za zapůjčení traktoru s kontejnerem,
bez kterého by to nešlo. Děkujeme SDH.
(zm)

Ukliďme Kotenčice
Na den 22.4 připadá mezinárodně uznávaný
Den Země. Proto jsme při té příležitosti

Velkoobjemový odpad

V první polovině roku, co se týká velkoobjemového
odpadu, jsme byli lehce shovívaví. Prostor za
skladovákem byl z jistých důvodů celodenně otevřen,
toho někteří obyvatelé využili a odložili i odpad, který
tam nepatří. To se v následujících měsících změní. Na
pozemek se bude moci odložit odpad jen po vyhlášení
OZK a místo bude monitorováno. Prosíme, dodržujte
nastavená pravidla.
(ozk)

Sběr železného odpadu
SDH uspořádal dne 15. 5. v dopoledních hodinách
každoroční sběr železného šrotu. Transitem jsme z celé
obce sváželi železný odpad na náves a tam jsme ho
překládali do velkého kontejneru za traktor. Také jsme
vybrali kovy z hromady odložených spotřebičů a
nábytku za skladovákem, protože tato „skládka“ musí
zmizet kvůli výstavbě nového hřiště. Po naložení
kontejneru - a letos byl opravdu plný, se železo odvezlo
do Příbrami do sběrných surovin. Děkujeme občanům,
kteří nám železný odpad darovali, účastníkům brigády

uspořádali akci „Ukliďme Kotenčice“. Hlavní
termín úklidu byl organizací „Ukliďme Česko“
stanoven na 27. 3., ale kvůli počasí a Covid
situaci jsme udělali náš úklid až o 4 týdny
později. Ráno nás přivítalo sice studenější, ale
slunečné počasí. V 9:00 jsme se sešli před
Klubkem v počtu asi 30 lidí, s převahou dětí.
Nafasovali jsme pytle, rukavice, reflexní vesty,
rozdělili se do 3 skupinek a vyrazili směrem na
Suchodol, Rosovice a Pičín čistit okolí silnic.
Tentokrát byl náš „úlovek“ o poznání menší,
než v letech předchozích. Můžeme to připisovat
slabšímu provozu na silnicích, vychovanějším
spoluobčanům, nebo i faktu, že náš poslední
úklid probíhal na podzim. Snažili jsme se
odpadky roztřídit. Sklo a plast přišel do
kontejneru, plechovky se odvezly při sběru
železa a jedna nalezená pneumatika čekala na
velkoobjemový odpad. Všeho všudy bylo po
jedenácté hodině hotovo. Děkuji všem
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zúčastněným a za rok u akce „Ukliďme Kotenčice“
zase na viděnou.
(zm)

mostu. Částečně vyčištěný je potok od mostu u
hasičárny po proudu vody.
(ozk)

Průplach kanalizace

Patníky

V roce 2019 jsme prováděli průplach celé kanalizační
sítě obce. O rok později se řešily pouze konkrétní
místa, a tak jsme nyní, v roce 2021, opět propláchnuli
celou síť. Stalo se tak 15. 5. Čtveřice, ve složení Lukáš
Hanus, Martin Burian, Jan Grubner a Zdeněk Maršík
neshledala žádné problémy ve funkčnosti kanalizační
sítě. Oproti roku 2019 byly všechny kanály průchodné,
celý průplach byl spíše dobrou prevencí, nežli řešením
problémů v konkrétních místech kanalizace. Nabízí se
pochválit občany, protože se zdá, že už nevylévají oleje
a tuky do odpadu, ale třídí je do černých popelnic.
Preventivně akci zase za pár let zopakujeme. Nyní
kanalizace slouží dobře a ještě pár let bude. Děkujeme
ZD Suchodol za zapůjčení traktoru i s fekálním vozem.
(zm)

Na základě upozornění občanů byl schválen
nákup a instalace silničních směrových sloupků.
Sloupky by měli zamezit ničení dešťové
kanalizace. Instalace proběhla na konci května.
(ozk)

Čištění potoků

Proběhlo čištění potoků v režii povodí Vltavy.
Vyčištěný je celý potok od Chlumského rybníka až k

Poděkování
Vážené zastupitelstvo, děkuji za umístění
patníků kolem silnice. Snažíme se stále
udržovat zeleň kolem plotu, ale kamiony a
traktory neustále trávník rozjíždí. Proto mě mile
překvapilo, že po sdělení mého problému panu
Františku Burianovi mladšímu byla tak rychlá
reakce a místní zastupitelstvo schválilo
požadavek na umístění patníků. Dnes je to asi
tři týdny od mé zmínky a už jsou patníky na
svém místě. Proto chci ještě jednou poděkovat
bratrům Burianovým za zabudování a celému
zastupitelstvu za včasné rozhodnutí.
S pozdravem Sedláčková
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Májka

Ani letos nedovolila situace Covidu uspořádat
plnohodnotné čarodějnice tak, jak jsme byli za dlouhá
léta předtím zvyklí. Za SDH jsme tedy alespoň
postavili Májku - bez vatry, čarodějnice a občerstvení.
Přípravy započaly už v sobotu 24.4. Po obědě jsme
vykopali díru a vyrazili traktorem do lesa pro májku.
Letos se povedlo vybrat strom na první dobrou.
Naložili jsme jí na valník, přinesli k budově OÚ,
oloupali a čekala tam až do 30. 4. na ozdobení a
postavení. Letos není zrovna nejvyšší, a tak byla nahoře
co by dup. Škoda jen, že večer vydatně pršelo, a tím
přišla májka o svou barevnost. Pro příští rok jsme se na
OZ dohodli, že vybudujeme stojan. Odpadne tak práce
s kopáním díry, bude bezpečnější stavění a můžeme
opakovaně použít jeden kmen po několik let.
(zm)

Velikonoční kraslice

Protože se nemůžeme setkávat, pokoušíme se dříve
společné tvoření přenést do virtuální roviny. Víme, že
to není ono a snad už brzy se budeme moci vidět
osobně. Naši malí spoluobčané se s vervou pustili do
zdobení kraslic. Je nám potěšením uveřejnit jejich
fotografie.
(ozk)
Blahovcovi

Čepová Noemi
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Čepová Sandy
Dušek Pavlík
Opičková Laura
Panochová Anetka

Vandasová Anetka

Poplšteinovi Jan + Adam + Viktorie

Větrovská Nikolka
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A také tu máme pěkné čarodějnické fotky.
Pavlík Dušek

Kožlová

Bylinkové okénko - popenec
břečtanovitý Glechoma hederacea

Přemýšlela jsem, která bylina na mě v této době
nejvíc vykujuje. Jednoznačně to vyhrál
popenec. Roste si, kde se mu namane. Většinou
i tam, kde není úplně žádoucí. Oproti bodlákům
nebo kopřivám má ale jednu výhodu. Nepálí,
nežahá. Beru to tak, že když na skalce zatím nic
neroste, proč by tam nemohl růst popenec. A
když chci záhonek zkultivovat tak ho jednoduše
vytrhnu, kořínky ustřihnu a zbytek dám sušit.
Nemá žádné vedlejší účinky, jen má výraznou
chuť a někomu by mohla vadit. Dříve prý
sloužil v kuchyni jako náhražka petržele,
používá se do polévek, pomazánek, majonéz,
bramborového salátu atd.. Můžete jej
připravovat také jako špenát nebo do jarních
salátů. Nejraději jej používám ve směsi s
ostatními bylinami nebo sušený namletý na
prášek opět jako přídavek do tzv. Zeleného
koření. (směs bylin co používám jako koření
místo vegety.)
Roste na loukách, v lesích, parcích,
zahradách na okrajích cest. Letos se mu daří.
Můžeme ho sbírat po celé vegetační období,
nejchutnější je vždy brzy zjara. Obsahuje
třísloviny, silice, saponiny, minerální látky,
hořčiny
Naši předkové považovali popenec za
magickou rostlinu. Využívali jej jako koření. Ve
středověku se používal jako tzv. bylinný pepř.
Přidávali ho nejčastěji do polévek nebo omáček.
Věřilo se, že chrání před morem a
čarodějnictvím.

Účinky:

Vnitřně ho použijeme při problémech
zažívacího traktu a při problémech s látkovou
výměnou, na průjmy, na zánět žaludku a střev,
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detoxikuje játra, je močopudný, na kašel, průduškový
astmat, plicní slabost, chronický kašel, ◦rozpouští
hleny, tlumí záněty v močovém, dýchacím a trávicím
ústrojí, na pálení v močové trubici, na noční
pomočování, jako kloktadlo na bolení v krku.
Popenci se připisují jemné, ale velmi účinné svíravé
(adstringentní) účinky, proto se využívá zejména k
ošetření nečisté pleti (včetně citlivé). Tlumí svědivé
vyrážky. V podstatě neznámý je hydrolát, který je
nejlepší z čerstvé natě. Hydrolát můžeme používat do
všech typů emulzí ve kterých působí při nečisté nebo
zanícené pleti. Popenec můžeme macerovat v oleji,
extrahovat ho v hydroglycerínovém roztoku, popřípadě
z něj můžeme vyrobit tinkturu či vodní extrakt k
okamžitému použití. Olejový macerát je také výborný
jako základ pro výrobu masti na křečové žíly. Je
výborný na vymývání ran a ekzémů, jedna z nejlepších
bylin na křečové žíly a na podporu lymfy.

Recepty:

Protirevmatický čaj (Herbář léčivých rostlin Janča,
Zentrich, díl 4)
100g popence, 50g kořene jehlice, 50g vrbové kůry,
25g nati tymiánu, 25g nati vřesu. Připravíme čaj,
pijeme v množství 0.75 l denně, natřikrát , před jídlem.
Pijeme jako kůru to je po omezenou dobu cca 14 dní,
pak si uděláme přestávku a můžeme kůru zopakovat.
Tinktura z popence
Zavadlou bylinu nasekáme nebo natrháme a nasypeme
volně do zavařovací sklenice. Zalijeme alkoholem.
Necháme stát na slunečném místě pár dní, potom
přesuneme tinkturu na tmavé místo a necháme
macerovat. Já většinou tinktury neslívám, třeba až po
roce. Už po cca 14ti dnech je možno začít užívat.
Denní dávkování je cca 10 kapek 2x denně.
Prášek
Dokonale usušené rostliny umeleme na prášek. Takto
upravené rostliny neztrácejí účinnost. Podávají se po
jídle, na špičku nože, a to kulatého nebo ostrého. Dají
se z nich vyrábět náplasti,
obklady
nebo
tablety.
Nejčastěji používám takto
upravený prášek jako koření
do jídla ve směsi s ostatními
bylinami.Je vhodná doba na
přípravu sirupů.
Sirup je už ze své podstaty sladká záležitost. Cukr v
něm slouží mimo jiné i jako konzervant. Použití by
mělo být střídmé. Stejně jako popencový sirup můžeme
připravit sirupy i z dalších bylin. Použijte svůj oblíbený
recept nebo se inspirujte níže. Doporučuji nalít do lahví
až do zúžení hrdla a na to nalít lžíci slivovice nebo
podobného alkoholu. Sirup, který je v lahvi až do vršku

potřebuje na pokrytí svého povrchu jen maličko
alkoholu. Ten ho ochrání před plísní.
Popencový sirup
Popenec břečťanovitý zlepšuje trávení, tlumí
průjmy, je protizánětlivý, chrání játra. Účinkuje
proti bronchitidě a i proti lehčím formám
bronchiálního astmatu.
Sedmikráskový sirup
Podporuje vykašlávání, působí protizánětlivě,
má vliv na močové cesty a ledviny. Působí
mírně.
Sedmikráskový sirup – inspirativní recept
500 květů sedmikrásky, 1 citrón, 750 g
krystalového cukru, 750 ml vody. Květy
spaříme ve vroucí vodě a přidáme nakrájený
citrón. Zakryjeme a necháme stát do druhého
dne. Poté přecedíme, přidáme cukr a svaříme do
hustoty sirupu. Přidáváme do čaje při
onemocnění dýchacích cest.
Pampeliškový sirup
Pampeliška podporuje trávení a látkovou
výměnu, je močopudná, podporuje funkci
žlučníku a jater, částečně rozpouští ledvinové i
močové kameny. Mírně povzbuzuje, má
výrazné účinky protirevmatické, snižuje hladinu
krevního cukru
Můžete také připravit třeba kopřivový,
meduňkový, mátový nebo bezový sirup. Pro
inspiraci zalistujte v předchozích vydáních
zpravodaje nebo si je vyhledejte na
internetových stránkách obce.
Příroda je mocná čarodějka a tak mě velmi těší
zpracovávat její dary. Snad bude i vás.
(rdn).

Plánované akce:
Rádi bychom uspořádali nějaké společenské
akce. Musíme se podřídit vládním nařízením a
tak budeme plánovat operativně.
Děkujeme za pochopení.
14.8. 2021 - Pouť
Na podzim plánujeme slavnostní otevření hřiště
a oslavu na výročí vysvěcení kapličky.
Upřesníme.
(ozk)
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